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การจัดการขยะชายฝ�ง หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 

 
นางสาวธัญญ�รวี เธียรรมยานนท�1 

 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน 
ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� (2) เพ่ือศึกษาป*ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และ (3) เพ่ือ
ศึกษาการแก4ป*ญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ผู4วิจัยใช4วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช4การวิจัยสนามศึกษาเรื่องการ
จัดการขยะชายฝ*+งทะเล หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�การศึกษาถึง
ขยะชายฝ*+งทะเล โดยใช4วิธีการวิจัยโดยเฉพาะเจาะจงการสัมภาษณ�เชิงเจาะลึกประชากร
กลุ:มเป;าหมายจํานวน 11 คน โดยแบ:งเป<นกลุ:มเป;าหมายดังนี้ (1) ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม (2) นักท:องเท่ียว
บริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํานวน 5 คน และ         
(3) ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
จํานวน 5 คน  
 ผลการศึกษาพบว:า (1) จัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณชายฝ*+ง
ทะเลและมีการแบ:งระยะการทําความสะอาดให4กับพนักงาน ช:วงมรสุมจะทําให4เกิดขยะเป<นจํานวน
มาก เพราะเนื่องจากขยะจากทะเลจะข้ึนมาอยู:บริเวณชายฝ*+งทะเลจึงทําให4มีการทําความสะอาดท่ียาก
จึงทําให4ทางเทศบาลมีการจัดรถยนต�โฟร�วิลล�ในการช:วยเก็บขยะเพราะเนื่องจากมีความรวดเร็วและ
สามารถเก็บได4ตลอดเวลาทําให4พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ*+งทะเลมีความสะอาด โดยมีการจัดเก็บช:วงเวลา      
6 โมงเย็น นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
เนื่องจากมีการจัดจุดในการท้ิงขยะเพียงจุดเดียวอีกท้ังปริมาณนักท:องเ ท่ียวมีจํานวนมาก             

                                                           

1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา
ท4องถ่ิน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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อาจไม:เพียงพอต:อจํานวนขยะต:อวันได4 ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ทางผู4ประกอบการจะมีการแจ4งความประสงค�ในการจัดเก็บขยะการ
ทางเทศบาลเมือง และมีการจ:ายค:าขยะรายเดือน โดยจะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะในช:วงเวลา 6 โมง
เย็น (2) เพ่ือศึกษาป*ญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม เนื่องจากมีการจัดสรรพนักงานในการจัดเก็บขยะโดยแบ:งระยะในการ
จัดเก็บนั้น โดยบริเวณหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� มีความยาว
ประมาณ 5 กิโลเมตร ชายหาดกว4างและยาวไปจนบริเวณเขาตะเกียบ จึงทําให4พนักงานมีเขตระยะ
ค:อนข4างมาก พนักงานจึงไม:พอต:อการจัดเก็บเท:าไหร:นัก โดยงบประมาณของทางเทศบาลจะถูก
กําหนดไว4เดือนละ 50,000 บาท/เดือน ซ่ึงบางทีอยู:ในช:วงมรสุมน้ําทะเลจะหนุนขยะทะเลข้ึนมา
จํานวนมากและหากมีการเก็บขยะตลอดท้ังวันอาจส:งผลกระทบกับนักท:องเท่ียวจึงการจัดรถจํานวน    
2 คัน คันท่ี1 เป<นรถเก็บขยะทรงอุโมงค� คันท่ี 2 เป<นรถเก็บขยะโฟร�วิลล�เพราะจะนําไปวิ่งเก็บบริเวณ
ชายหาดได4ง:าย 

นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ใน
ส:วนของนักท:องเท่ียวนั้นการปฏิบัติเรียกได4ว:าตามสถานการณ�เลยกว:าว:าได4 เนื่องจากจุดท้ิงขยะมีเพียง
จุดเดียวและค:อนข4างไกลหาดอีกท้ังภาชนะท่ีใส:อาหารเป<นภาชนะท่ีใช4เสร็จแล4วต4องท้ิงเลย เช:น      
โฟม พลาสติก เป<นต4น 

ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ในการจัดเก็บขยะของทางเทศบาลมาค:อนข4างช4า และอีกอย:างก็เป<นพฤติกรรมของนักท:องเท่ียว       
ท่ีไม:ค:อยให4ความร:วมมือในการรักษาความสะอาด อีกท้ังยังไม:มีการคัดแยกขยะจึงทําให4ขยะรั่วไหล
ออกจากถังทําให4การเก็บล:าช4าด4วยเช:นกัน (3) ศึกษาการแก4ป*ญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะ
ชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ฝ=ายบริหาร เทศบาล
เมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม            
มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณชายฝ*+งทะเลแต:ยังไม:เพียงพอต:อการจัดการ      
โดยงบประมาณของทางเทศบาลจะถูกกําหนดไว4เดือนละ 50,000 บาท/เดือน และได4แบ:งระยะการ
ทําความสะอาดด4วยความท่ีตัวชายหาดครอบคลุมพ้ืนท่ีในระยะกว4าง การท่ีเทศบาลมีพนักงานน4อย    
ก็ทําให4เสียเวลา ในการทําความสะอาด และยังทําให4พนักงานท่ีลงพ้ืนท่ี และเก็บแต:ละระยะ         
ต4องครอบคลุมพ้ืนท่ีเยอะ การทําความสะอาดจึงเพราะเนื่องจากช:วงมรสุมจะทําให4เกิดขยะ          
เป<นจํานวนมาก เพราะเนื่องจากขยะจากทะเลจะข้ึนมาอยู:บริเวณชายฝ*+งทะเลจึงทําให4มีการทํา    
ความสะอาดท่ียากจึงทําให4ทางเทศบาลมีการจัดรถยนต�โฟร�วิลล�ในการช:วยเก็บขยะเพราะเนื่องจาก   
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มีความรวดเร็วและสามารถเก็บได4ตลอดเวลาทําให4พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ*+งทะเลมีความสะอาด การเพ่ิม
งบประมาณ เพ่ือท่ีจะมีการจัดการท่ีเพียงพอในเรื่องของเจ4าหน4าท่ีและรถโฟร�วิลล� นั้นยังไม:ครอบคลุม
เนื่องจากทางเทศบาลไม:ได4มองถึงการคัดแยกขยะเลยซ่ึงการคัดแยกขยะจะช:วยลดปริมาณขยะ     
และยังสามารถหารายได4อีกด4วย นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรี ขันธ�  มีการจัดบริ เวณจุดท้ิงขยะน4อยและจุดท้ิงอยู: ไกลในเวลากลางคืน              
ไฟสลัวมองเห็นจุดท้ิงขยะไม:ชัดเจนจึงทําให4มีการฝ*+งซ:อนขยะในทราย จากพฤติกรรมส:วนตัว         
ของนักท:องเท่ียวนั้นเราแก4ไขได4เพียงต4องมีการจัดจุดท้ิงขยะให4ชัดเจนเท:านั้นและอาจจะขอความ
รณรงค�ร:วมมือในการรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�     
บริเวณชายฝ*+งทะเลมีสถานประกอบการอยู: 2 ประเภท คือ 1.โรงแรม 2.ร4านอาหารบริเวณชาย       
ฝ*+งทะเล ยังขาดการประชาสัมพันธ�ให4ข4อมูลข:าวสารแก:ประชาชนในเรื่องขยะการจัดการขยะ         
ควรมีเวลาในการจัดเก็บท่ีชัดเจน 

 

คําสําคัญ : การจัดการขยะชายฝ*+ง, หาดหัวหิน 
 

บทนํา 
 จากอดีตมาจนถึงป*จจุบันป*ญหาขยะบริเวณชายหาดหัวหินส:งผลและทําให4เกิดป*ญหา       
ด4านสุขภาพส:งผลต:อสิ่งแวดล4อมและขยะมูลฝอยนั้นนับวันจะเพ่ิมมากข้ึนตามจํานวนของประชากร    
ถ4าหากไม:มีการกําจัดขยะมูลฝอยให4ถูกต4องและเหมาะสมแล4วป*ญหาความสกปรกต:างๆ ท่ีเกิดจากขยะ
มูลฝอยจะต4องทวีความรุนแรงมากข้ึนอย:างแน:นอนถ4ามองกันอย:างผิวเผินแล4วขยะมูลฝอยนั้นไม:ได4     
มีผลกระทบต:อมนุษย�มาก ท้ังนี้อาจเป<นเพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนโดยตรงต:อมนุษย�ยังอยู:ในข้ัน         
ท่ีไม:รุนแรงมากนักผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงไม:ชัดเจนเท:าไรแต:ในความเป<นจริงแล4วขยะมูลฝอย           
จะก:อให4เกิดป*ญหาต:อสภาพแวดล4อมเป<นอย:างมาก และจะมีผลกระทบต:อสุขภาพอนามัยของมนุษย�
ด4วยท้ังโดยทางตรงและทางอ4อม ท้ังนี้เนื่องจากขยะมูลฝอยเป<นแหล:งอาหารและแหล:งเพาะพันธุ�     
ของแมลงนําโรคทําให4เกิดมลพิษแก:อากาศ  ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไว4ในเขตชุมชน โดยพาหนะท่ีไม:มี
การปกปOดอย:างมิดชิดขยะมูลฝอยเหล:านั้นส:งกลิ่นเหม็นน:ารังเกียจออกมาเศษชิ้นส:วนของขยะมูลฝอย 
จะสามารถปลิวไปในอากาศ ทําให4เกิดความ สกปรกแก:บรรยากาศซ่ึงมีผลต:อสุขภาพของมนุษย�     
และความสกปรกให4กับบริเวณข4างเคียงได4นอกจากนี้ขยะมูลฝอยท่ีกองท้ิงไว4นานๆจะมีกPาซท่ีเกิดจาก
การหมักข้ึน ได4แก: กPาซชีวภาพ ซ่ึงติดไฟหรือเกิดระเบิดข้ึนได4 และกPาซไข:เน:า (กPาซไฮโดรเจนซัลไฟด�) 
ซ่ึงมีกลิ่นเหม็น (มลพิษสิ่งแวดล4อม พ.ศ.2550) 
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 เทศบาลเมืองหัวหินมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบทําความสะอาดชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอ   
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และดูแลความสะอาดจากชุมชนชายทะเล  ซ่ึงจะมีการแบ:งพนักงาน
ทําความสะอาดโดยแบ:งตามระยะต:อคนให4รับผิดชอบทํางาน 6 วันในหนึ่งสัปดาห� และมีเวลาพัก      
1 วัน จะเป<นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจท่ีทํางานช:วงของวันหยุดของพนักงาน 1 วัน ซ่ึงช:วงขยะของ
ชายหาดมีช:วงมรสุมและช:วงปกติ ซ่ึงถ4าเป<นช:วงมรสุมการจัดการขยะจะหนักเพราะมีจํานวนของขยะ
เยอะ การจัดการขยะก็ต4องเพ่ิมท้ังพนักงาน และเวลา  
 ดังนั้นหากผู4วิจัยจึงสนใจศึกษาขยะชายฝ*+งทะเล และการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล การจัดการ
ขยะชายฝ*+ง ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จําเป<นจะต4องเข4าใจ
การจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ป*ญหาอุปสรรคและการแก4ไขป*ญหาอุปสรรคของการจัดการขยะชายฝ*+ง
ทะเล รวมท้ังแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะชายฝ*+งทะเลท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาปฏิบัติในเรื่องการ
พัฒนาการจัดการขยะชายฝ*+ง ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�     
อันจะส:งผลดีต:อสภาพแวดล4อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาด    
หัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เพ่ือศึกษาป*ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� และเพ่ือศึกษา
การแก4ป*ญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู4วิจัยได4นําแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข4อง มาใช4ศึกษาซ่ึงประกอบด4วย
แนวความคิดท่ีเก่ียวข4องกับงานวิจัยอยู:สามแนวคิด คือ (1) ขยะชายฝ*+ง ขยะทะเลเป<นวัสดุแข็งท่ีถูกท้ิง
โดยทางตรงและทางอ4อม ลงสู:สภาพแวดล4อมทางทะเลและชายฝ*+งขยะทะเลโดยส:วนใหญ:มาจาก
กิจกรรมของมนุษย�แหล:งท่ีมาของขยะทะเลไม:ได4จํากัดอยู:เฉพาะกิจกรรมบริเวณทะเลหรือชายฝ*+ง 
กิจกรรมของมนุษย�ในทุกท่ีท่ีมีการเชื่อมโยง  กับแหล:งน้ําล4วนมีแนวโน4มท่ีจะทําให4เกิดขยะทะเลได4
ท้ังนั้น ในบางครั้งพบว:าแหล:งท่ีมีของขยะทะเลอาจอยู:ห:างไกลจากชายหาดและมหาสมุทรมาก  
ขยะทะเลประกอบด4วยสิ่งของท่ีถูกทําข้ึนหรือถูกใช4โดยมนุษย�และเจตนาท้ิงลงสู:ทะเลแม:น้ําหรือบน
ชายหาด ซ่ึงมีการพัดพาโดยตรงสู:ทะเลโดยแม:น้ํา แหล:งน้ําโสโครก กระแสน้ําท่ีเชี่ยวกราด หรือกระแส
ลม รวมท้ังวัตถุท่ีสูญหายในทะเลในขณะท่ีสภาพอากาศเลวร4าย (เครื่องมือประมง สินค4าในเรือขนส:ง) 
หรือการเจตนาท้ิงโดยมนุษย�บนชายหาดและชายฝ*+ง ขยะทะเลอาจจะพบใกล4แหล:งท่ีมีการท้ิงขยะ    
แต:ขยะทะเลยังสามารถถูกพัดพาไปได4ในระยะทางไกล ๆ ด4วยกระแสน้ําในมหาสมุทรและกระแสลม 
ดังนั้นขยะทะเลจึงถูกพบในพ้ืนท่ีทุกทะเลท่ัวโลกไม:เพียงแต:บริเวณชายฝ*+ง (คําสั่งกรมทรัพยากรทาง
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ทะเลและชายฝ*+ง, 2560 หน4า22) คําว:าประเภทของขยะชายฝ*+งทะเลนั้น มีการให4คําจํากัดความไว4
มากมาย ดังเช:น หากระบบนิเวศของบ4านหลังนี้อุดมสมบูรณ�และปราศจากมลพิษ สัตว�ทะเล            
ท่ีคอยพ่ึงพาอาศัยย:อมจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปด4วยมนุษย�ก็เช:นกันทว:าการท้ิงขยะอย:างไร4      
ความรับผิดชอบของมนุษย�กําลังทําลายความสวยงามของ ธรรมชาติ พ้ืนท่ีชายฝ*+งและท4องทะเล    
ไม:ใช:บ4านท่ีปลอดภัยของสัตว�อีกต:อไป (ฐิตินันท� ศรีสถิต, 2552 หน4า1-2) ในป*จจุบันขยะพลาสติก
ทะเลนับว:าเป<นป*ญหามลพิษทางทะเลท่ีคุกคามต:อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิต ทางทะเล นอกจากนั้น
ขยะทะเลยังทําให4เกิดป*ญหาในด4านเศรษฐกิจและสังคมอีกด4วย จากการศึกษาโดย ส:วนใหญ:ท่ีเก่ียวกับ
ขยะทะเลพบว:าขยะพลาสติกเป<นขยะทะเลท่ีพบมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับขยะท่ีเป<นวัสดุ ชนิดอ่ืน     
สาเหตุท่ีขยะพลาสติกมีปริมาณมากอาจเนื่องมาจากพลาสติกเป<นวัสดุท่ีมีการใช4งานใน วัตถุประสงค�  
ท่ีหลากหลาย และเป<นวัสดุท่ียากต:อการย:อยสลายและกําจัดได4ยาก ซ่ึงพลาสติกแบ:งออกเป<น 2 ชนิด 
คือ เทอร�โมเซตต้ิง (thermosetting)และเทอร�โมพลาสตกิ (thermoplastic) (สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเลและป=าชายเลนและคณะเทคโนโลยีทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา, 2557, หน4า3) 
(2) การจัดการขยะชายฝ*+งทะเล การจัดการขยะ หมายถึง หลักการในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข4อง      
กับการควบคุม การท้ิง การเก็บชั่วคราว การรวบรวม การขนถ:าย และการขนส:งการแปลงรูป       
และการกําจัดขยะ โดยคํานึงถึงผลประโยชน�สูงสุดทางสุขอนามัย การอนุรักษ�สิ่งแวดล4อม            
และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการยอมรับของสมาชิกในสังคม การจัดการขยะอย:างมีประสิทธิภาพจะต4องอาศัย
หลักวิชาการในหลายๆ ด4านประกอบกัน ได4แก: การบริหาร กฎหมาย การเงิน การวางแผน          
และวิศวกรรม โดยวิธีการจัดการจะต4องพิจารณาถึงความเหมาะสมในทุกแง:มุม เช:น การเมือง การจัด
ผังเมือง เศรษฐศาสตร� สาธารณสุข สังคม วิศวกรรม เป<นต4น (จิตรี โพธิมามกะ, 2547, 180 อ4างถึงใน
นพรัตน�ประภารัตน�, 2551 , 32-34) การลดปริมาณมูลฝอยเพ่ือเป<นกลยุทธ�ในภาคการผลิตท้ังในส:วน
ของอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนลําดับของกลยุทธ�ต:างๆ คือ 1. การกําจัด 
(Waste Disposal) หรือเรียกอีกอย:างหนึ่งว:าการแก4ป*ญหาท่ีปลายเหตุเป<นระบบเริ่มแรกท่ีต4องการ
กําจัดให4หมดสิ้นไปซ่ึงก:อให4เกิดผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีผ:านมาหากกําจัดของเสียไม:ถูกต4องและยังทําให4   
ของเสียหมดคุณค:าตัวอย:างของการกําจัดมูลฝอยคือการฝ*งกลบการเผาในเตาหรือเผากลางแจ4ง     
เป<นต4น 2. การควบคุมมลพิษ (Pollution Control) เป<นการควบคุมไม:ให4พิษภัยหรืออันตราย      
ของเสียแพร:กระจายออกไปในขณะเดียวกันจะช:วยลดปริมาณของเสียลงได4 Pollution Control     
จะทําลายฤทธิ์ของเสียซ่ึงจําเป<นต4องเสียค:าใช4จ:ายแพงมากเพ่ือลดระดับความเป<นพิษของของเสีย
ก:อนท่ีจะนําไปกําจัดในข้ันตอนสุดท4ายตัวอย:างของการควบคุมมลพิษได4แก:ระบบบําบัดนําเสียระบบ
การกําจัดโดยใช4สารเคมีเป<นต4น 3. การนําทรัพยากรกลับมาใช4ใหม: (Resource Recovery) เป<นการ
เปลี่ยนสภาพของของเสียให4กลายมาเป<นของท่ีมีประโยชน�ซ่ึงประกอบไปด4วย Recycling, Reuse, 
Repair Energy Recoveryซ่ึงเป<นการดําเนินการดังกล:าวจะได4ของเสียท่ีมีคุณค:าสามารถนํากลับมาใช4
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ในการผลิตหรือใช4ประโยชน�ในทางการค4าเช:นขวดแก4วของน้ําอัดลมสามารถนํากลับมาใช4ใหม:ได4นับ
สิบๆครั้ง 4. การลดปริมาณของเสีย (Waste Minimization) เป<นการจัดระบบการผลิตและการเกิด
ของเสียน4อยท่ีสุดเป<นการลดปริมาณของเสียจากแหล:งกําเนิดขณะเดียวกันจะเป<นการการควบคุม
ไม:ให4ใช4วัสดุในการผลิตมากเกินไปจะทําให4เกิดของเสียจํานวนน4อยรวมท้ังมีการนําวัตถุดิบท่ีเกือบ     
จะเป<นของเสียเวียนกลับมาใช4ใหม:การลดปริมาณของเสียจะเห็นได4ชัดเจนในการผลิตทางอุตสาหกรรม
แต:สําหรับการจัดการของเสียชุมชนแล4วมีความหมายเดียวกัน 5. การป;องกันมลพิษ (Pollution 
Prevention) เป<นระบบการจัดการสิ่งแวดล4อมท่ีคล4ายคลึงกับการลดปริมาณของเสียมากแต:จะมีการ
ดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องการป;องกันความเสี่ยงภัยในการทํางานของคนงานเพ่ิมเติมในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงระบบของการผลิตเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิตรวมท้ังให4ความสําคัญในเรื่องการ
ฝpกอบรมการบํารุงรักษาเครื่องมือและการตรวจสอบการปฏิบัติงานเป<นต4นแต:การป;องกันมลพิษจะไม:
มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของของเสีย 6. การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Production) เป<นระบบการ
จัดการสิ่งแวดล4อมท่ีดําเนินการอย:างต:อเนื่องในระบบการผลิตเป<นการรวบรวมเอาระบบ Recycling 
Waste Minimization และPollution Prevention มาผสมผสานใช4ร:วมกันการผลิตท่ีสะอาด
ประกอบด4วย 7. นิเวศน�อุตสาหกรรม (Industrial Ecology หรือ Green Ecology) เป<นการผลิตท่ี
สมดุลกับธรรมชาติด4วยการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล4อมท่ีก:อให4เกิดความยั่งยืนในสังคมและ
ธรรมชาติโดยคํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรพลังงานและการลงทุนในระบบนี้จะไม:มีของเสียออก
จากการลดปริมาณมูลฝอยในระดับชุมชน (จิตรี โพธิมามกะ, 2547, 183 , นพรัตน�ประภารัตน�, 2551 
, 34-35)  (3) อํานาจหน4าท่ีและบทบาทขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน  องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน
เป<นหน:วยการปกครองท่ีเกิดตามหลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงมีความเป<นอิสระ 
(Autonomy) ในการปกครองตนเอง  โดยสิ่งท่ีสามารถสะท4อนระดับของการกระจายอํานาจและ
ความเป<นอิสระขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินว:ามีอยู:มากน4อยเพียงใด สามารถพิจารณาได4จากการ
ให4อํานาจหน4าท่ีแก:องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินและการแทรกแซงหรือกํากับดูแลของส:วนกลาง 
กล:าวคือ หากอํานาจหน4าท่ีในการจัดทําภารกิจขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินมีอยู:กว4างขวาง ย:อม
สะท4อนถึงระดับการกระจายอํานาจท่ีมีอยู:สูง และหากส:วนกลางเข4ามาแทรกแซงหรือกํากับดูแลอยู:
น4อย ก็สามารถสะท4อนถึงความเป<นอิสระขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินท่ีมีอยู:สูง แนวคิดว:าด4วย
อํานาจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินองค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินแต:ละแห:งจะมีขอบเขต
อํานาจหน4าท่ีของตนเองซ่ึงแยกออกจากรัฐ โดยท่ัวไปแล4วอํานาจหน4าท่ีของรัฐและองค�กรปกครอง
ส:วนท4องถ่ินเป<นรูปแบบเดียวกัน คือการจัดทํา “บริการสาธารณะ”  สําหรับการจัดทําบริการ
สาธารณะท่ีถือเป<นอํานาจหน4าท่ีของระดับชาติ (รัฐ) และระดับท4องถ่ิน (องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน) 
นั้น เป<นการจัดทําภารกิจเพ่ือตอบสนองความต4องการและความสําคัญต:อความเป<นอยู:ของประชาชน
โดยท่ัวไป โดยสามารถแยกได4เป<น 2 ประเภทได4แก: 1) บริการสาธารณะระดับชาติ (National 
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Affairs) 2) บริการสาธารณะระดับท4องถ่ิน (Local Affairs) รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ถือเป<นรัฐธรรมนูญท่ีมีความสําคัญกับการกระจายอํานาจ ท่ีปรากฏในมาตรา 78 ซ่ึงปรากฏอยู:
ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห:งรัฐ โดยมีใจความสําคัญ คือ “มาตรา 78รัฐต4องกระจายอํานาจให4
ท4องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท4องถ่ินได4 เอง พัฒนาเศรษฐกิจท4องถ่ินและระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดท้ังโครงสร4างพ้ืนฐานสารสนเทศในท4องถ่ินให4ท่ัวถึงและเท:า
เทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนาจังหวัดท่ีมีความพร4อมให4เป<นองค�กรปกครองท4องถ่ินขนาดใหญ: 
โดยคํานึงถึงเจตนารมณ�ของประชาชนในจังหวัดนั้น  ซ่ึงเป<นการกําหนดให4รัฐต4องมีการกระจายอํานาจ
ทางปกครองไปให4ท4องถ่ิน เพ่ือตอบสนองความต4องการของประชาชน และแบ:งเบาภาระส:วนกลาง
ได4มากข้ึน รวมท้ังยังให4อํานาจแก:ประชาชนในการเข4ามามีส:วนร:วมในการปกครองอีกด4วย อย:างไรก็ดี
รัฐธรรมนูญแห:งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได4บัญญัติเรื่องการปกครองท4องถ่ินไว4ในหมวด 9 ต้ังแต:
มาตรา 282 – 290 รวม 11 มาตรา มีการกล:าวถึงเรื่องภารกิจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน
ไว4 2 ลักษณะด4วยกัน คือ ประการแรก บัญญัติเรื่องอํานาจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินไว4
โดยตรงว:ามีเรื่องใดบ4าง รัฐธรรมนูญได4บัญญัติให4องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินมีอํานาจหน4าท่ีรวม 7 
เรื่อง  นอกจากการกําหนดอํานาจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินไว4ในรัฐธรรมนูญ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให4แก:องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินแล4ว ยัง
มีการกําหนดอํานาจหน4าท่ีไว4ใน กฎหมายเฉพาะขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินเอง ได4แก: 1)  
พระราชบัญญัติองค�การบริหารส:วนจังหวัด พ.ศ.2540 2)  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 3)  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส:วนตําบล พ.ศ.2537 4)  พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2542 หากพิจารณาจากขอบข:ายและอํานาจหน4าท่ีตามข4อบัญญัติในกฎหมายแล4วก็จะพบว:า
กฎหมายได4ให4อํานาจแก:องค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินสามารถดําเนินกิจกรรมหรือให4บริการสาธารณะ
ได4 แบ:งออกเป<น 2 กลุ:ม  ได4แก: 1)  อํานาจหน4าท่ีท่ีต4องจัดทํา เป<นกิจกรรมท่ีกฎหมายบังคับให4องค�กร
ปกครองส:วนท4องถ่ินต4องจัดทําให4ครบถ4วน หากไม:จัดทําเท:ากับเป<นการละเว4นการปฏิบัติหน4าท่ี 2) 
อํานาจหน4าท่ีท่ีอาจจัดทํา เป<นกิจกรรมท่ีกฎหมายให4ดุลพินิจกับองค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินว:าจะ
จัดทําบริการสาธารณะนั้น ๆหรือไม:ก็ได4 ข้ึนอยู:กับความพร4อมและการพิจารณาเห็นสมควรว:าเหมาะ
กับและจําเป<นกับคนในท4องถ่ินนั้น ๆ 
          อย:างไรก็ตามอํานาจหน4าท่ีขององค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน กฎหมายได4ให4อํานาจไว4อย:าง
ชัดเจนว:ากิจกรรมหรือหน4าท่ีด4านใดสามารถดําเนินการได4 หรือกิจกรรมใดองค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน
ไม:สามารถดําเนินการได4 ก็จะเป<นอํานาจของส:วนภูมิภาค หรือรัฐส:วนกลาง ตามหลักการแนวคิดการ
แบ:งอํานาจหน4าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ ท้ังนี้ ในการกําหนดหรือมอบหมายอํานาจหน4าท่ี
ให4กับองค�กรปกครองส:วนท4องถ่ินนั้น มีความเหมาะสม สอดคล4องกับขนาดพ้ืนท่ี ความสามารถท้ัง
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ทรัพยากรด4านบุคลากร เงิน และความต4องการของประชาชนเป<นหลักท้ังสิ้น (ณัฐพล ใจจริง
และกฤษณ�  วงศ�วิเศษธร) (4) ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของเดวิด อีสตัน (David Easton)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของอีสตันนั้น พิจารณาว:านโยบายเป<นผลผลิตของระบบการเมือง 
โดยมีตัวแปรสําคัญๆ ท่ีเก่ียวข4อง 5 ตัวแปรด4วยกัน และมีปฏิสัมพันธ� ซ่ึงกันและกัน ได4แก: 1) 
สภาพแวดล4อม (Environment) 2) ป*จจัยนําเข4า (Inputs) 3) ระบบการเมือง (The Political 
System) 4) ป*จจัยนําออก (Outputs) และ 5) ข4อมูลป;อนกลับ (Feedback) 1) สภาพแวดล4อม 
หมายถึง สภาพสังคมและสิ่งแวดล4อมท่ีมีอิทธิพลต:อระบบการเมือง 2) ป*จจัยนําเข4า หมายถึง การ
เรียกร4อง (Demands) และการสนับสนุน (Support) ท่ีมีต:อระบบการเมือง เช:น ข4อเรียกร4องจาก
ชมรมหรือสมาคมต:างๆ การเชื่อฟ*งกฎหมาย การยอมรับในการตัดสินใจนโยบาย 3) ระบบการเมือง 
หมายถึง ระบบความสัมพันธ�และพฤติกรรมทางการเมือง รวมถึงสถาบันและโครงสร4างทางการเมือง 
ซ่ึงทําหน4าท่ีในการจัดสรรสิ่งท่ีมีค:าในสังคม 4) ป*จจัยนําออก  หมายถึง ผลลัพธ�ท่ีออกมาจากระบบ
การเมือง เช:น นโยบาย การตัดสินใจ การดําเนินการต:างๆ ของรัฐ และ 5) ข4อมูลป;อนกลับ หมายถึง 
ผลสะท4อนอันเนื่องมาจากการทํางานของระบบการเมืองท่ีจะนําไปสู:การสนับสนุน หรือการเรียกร4อง
ใหม:ต:อระบบการเมือง (5) วรรณกรรมท่ีเก่ียวข4องกับการศึกษาการพัฒนาการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล 
หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� สามารถแบ:งผลงานวิจัยเป<นหมวดหมู:ดังนี้ 1) การ
จัดการขยะของส:วนท4องถ่ิน อัมพร นิมิตภาคภูมิได4ทําการศึกษาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม:สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย และความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแม:สาย อําเภอแม:สายจังหวัดเชียงรายวิธีการศึกษาใช4แบบสอบถาม
เพ่ือเก็บข4อมูลวิเคราะห�ข4อมูลโดยใช4โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป สถิติท่ีใช4ในการวิเคราะห�ข4อมูล 
ผลการวิจัยพบว:า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเก่ียวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย การ
รวบรวมขยะมูลฝอย การเก็บขนขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู:ในระดับกระทํา
บางครั้งแต:เม่ือพิจารณาเป<นรายข4อพบว:า พฤติกรรมของการคัดแยกขยะมูลฝอย และการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอย มีการกระทําบางครั้ง สําหรับการเก็บขนขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอย มีการ
กระทํานานๆ ครั้ง โดยภาพรวมผู4ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต:อการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ในระดับท่ีเห็นด4วยปานกลาง แต:เม่ือพิจารณาเป<นรายข4อพบว:า เห็นด4วยในระดับมากกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และการกําจัดขยะมูลฝอยสําหรับการเก็บขน
ขยะมูลฝอยนั้นเห็นด4วยในระดับปานกลาง ข4อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู4ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยได4แก: เทศบาลควรมีถังขยะหลายชนิด คือ ถังขยะเป�ยกถังขยะแห4ง ถังขยะ
อันตราย และถังขยะรีไซเคิล ให4บริการอย:างพอเพียง การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได4แก: ควรรณรงค�
ให4บ4านแต:ละหลังมีถังขยะ 3 ถัง คือ ถังขยะเป�ยก ถังขยะแห4ง และถังขยะรีไซเคิลเพ่ือใช4ในการเก็บ
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รวบรวมขยะ การเก็บขนขยะมูลฝอย ได4แก:ควรจัดรถเทศบาลมาขนให4บ:อยข้ึน หรือมาเก็บตรงเวลาทุก
วันและการกําจัดขยะมูลฝอย ได4แก:การกําจัดขยะไม:ควรนําไปเผาเพราะเกิดควันทําให4มีมลพิษทาง
อากาศและสร4างความเดือดร4อนให4กับคนอ่ืน ( อัมพร นิมิตภาคภูมิ, 2550, 1-73) 
  กรวิภา สุทธิได4ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส:วน
ตําบลเนินเพ่ิม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาสภาพ ป*ญหา
และความต4องการในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค�การบริหารส:วนตําบลเนินเพ่ิม  
เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส:วนตําบลเนินเพ่ิมให4มีประสิทธิภาพ 
โดยใช4การวิจัยแบบผสม (Mixed methodology)ใช4เทคนิคเชิงปริมาณ(Quantitative Technique) 
และเทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative Technique) กลุ:มตัวอย:างท่ีใช4ในการศึกษาแบ:งออกเป<น 2
กลุ:ม ได4แก: ตัวแทนครัวเรือนท่ีต้ังถ่ินฐานอยู:ใน 10 หมู:บ4าน จํานวน 377คน และกลุ:มผู4นําชุมชน
ตัวแทนองค�การบริหารส:วนตําบล สมาชิกสภาองค�การบริหารส:วนตําบล พนักงานส:วนตําบลและ
ลูกจ4างจํานวน 26 คน เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) และคําถามการ
สนทนากลุ:ม (Focus group discussion) วิเคราะห�ข4อมูลด4วยการค4นหาค:าความถ่ีค:าร4อยละและ
วิเคราะห�เนื้อหา (Content analysis)ผลการศึกษาพบว:า สภาพการจัดการขยะมูลฝอยดําเนินการโดย
องค�การบริหารส:วนตําบลเนินเพ่ิม ได4มีการจัดถังขยะท่ีมีฝาปOดมิดชิดให4ชุมชน แต:ไม:ได4แยกขยะมีรถ
เก็บขนขยะมูลฝอยไปท้ิงท่ีแปลงฝ*งกลบ ห:างจากองค�การบริหารส:วนตําบลเนินเพ่ิม ประมาณ 8
กิโลเมตรแต:ละครัวเรือนท้ิงขยะมูลฝอยเฉลี่ยวันละ1กิโลกรัม โดยจ:ายค:าธรรมเนียมให4องค�การบริหาร
ส:วนตําบลครัวเรือนละ10 บาท สมาชิกชุมชนต4องการให4เก็บขนขยะมูลฝอยจากเดิมเก็บ 2-3วันต:อครั้ง 
เป<นการเก็บทุกวัน เพ่ิมจํานวนรถและขนาดรถท่ีเก็บขนขยะรวมท้ังเพ่ิมจํานวนถังขยะแนวทางจัดการ
ขยะมูลฝอยให4มีประสิทธิภาพ องค�การบริหารส:วนตําบลเนินเพ่ิม (อบต.เนินเพ่ิม)ควรพัฒนามาตรฐาน
การจัดการขยะและสนองความต4องการของประชาชน โดยจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรด4วยการ
แยกขยะ แปรรูปขยะนํากลับไปใช4ใหม:และจัดระบบบ:อฝ*งกลบให4ถูกสุขลักษณะ ควรให4ประชาชนมี
ส:วนร:วมในการวางแผน และกําหนดค:าธรรมเนียมการท้ิงขยะ ปรับโครงสร4างอบต. ให4มีฝ=ายงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม เพ่ิมบุคลากรท่ีมีความรู4ด4านสิ่งแวดล4อมและเพ่ิมงบประมาณเพ่ือจัดการ
ขยะมูลฝอยมากข้ึน ( กรวิภา สุทธิ, 2552, 1-117)  (2) การมีส:วนร:วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะของท4องถ่ินสมชาย สมณะได4ทําการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน
ต:อการจัดการขยะของชุมชนเมือง กรณีศึกษา ชุมชนสันป=ากPอ ชุมชนเด:นห4า และชุมชนแควหวาย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาสภาพความรู4ความเข4าใจ
เก่ียวกับเรื่องขยะมูลฝอยและการแยกขยะมูลฝอยของประชาชน ศึกษาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต:อการจัดการขยะ และเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต:อการจัดการขยะของ
ชุมชนในเขตเมืองโดยศึกษาจากประชาชนท่ีอาศัยอยู:ในชุมชนสันป=ากPอ ชุมชนเด:นห4า และชุมชนแคว
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หวาย เครื่องมือท่ีใช4ในการวิจัยเป<นแบบทดสอบความรู4 และแบบทดสอบถามมาตราส:วนประมาณค:า 
5 ระดับ ผลการศึกษาพบว:ามีระดับความเห็นอยู:ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต:ละชุมชน พบว:า ชุมชน
สันป=ากPอมีความคิดเห็นอยู:ในระดับมากด4านการจัดภาชนะรองรับการท้ิงขยะ เช:นเดียวกับชุมชนเด:น
ห4า ส:วนชุมชนแควหวายมีความคิดเห็นอยู:ในระดับมากด4านการกําจัดขยะ ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต:อการจัดการขยะในภาพรวมระหว:างชุมชน และในภาพรวมท้ัง 3 ชุมชน พบว:าแตกต:างกัน
อย:างไม:มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงไม:สอดคล4องกับสมมติฐานท่ีต้ังไว4 ผลการเปรียบเทียบ
ลักษณะท่ัวไปของกลุ:มตัวอย:าง กับความคิดเห็นต:อการจัดการขยะพบว:า แตกต:างกันเฉพาะอายุ การ
ประกอบอาชีพ และรายได4 สําหรับผลการเปรียบเทียบลักษณะท่ัวไปของชุมชนกับความคิดเห็นต:อ
การจัดการขยะ พบว:า แตกต:างกันเฉพาะการแยกประเภทภาชนะท่ีใช4รองรับการท้ิงขยะ การจัดเก็บ
ขยะ และวิธีการจัดการขยะด4วยตนเอง จากผลการวิจัยชุมชน/เทศบาล ควรดําเนินการให4ความรู4แก:
ประชาชนเพ่ือให4มีพฤติกรรมในการท้ิงขยะอย:างถูกต4องและเหมาะสม ให4ประชาชนมีส:วนร:วมในการ
จัดการขยะชุมชน (สมชาย สมณะ, 2546, 1-74) และ (3) การพัฒนาการจัดการขยะของท4องถ่ิน ธรา
กร สาระธรรมได4ทําการศึกษาเรื่องยุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลด:านซ4าย อําเภอด:านซ4าย จังหวัดเลย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลด:านซ4าย และยุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลตําบลด:านซ4าย อําเภอด:านซ4าย จังหวัดเลย โดยใช4การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วม 
(Participatory Action Research:PAR) ประชากรท่ีใช4ในการศึกษาได4แก: บุคลากรของเทศบาล
ตําบลด:านซ4าย ผู4แทนครัวเรือน ผู4นําชุมชน ผู4แทนหน:วยงาและกลุ:มท่ีเก่ียวข4องในการจัดการขยะมูล
ฝอย เครื่องมือท่ีใช4ในการศึกษาได4แก: แบบสอบถาม และประเด็นคําถามในการเก็บข4อมูลด4วยเทคนิค 
AIC เทคนิค SWOT Analysis และการทดลองการปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
วิเคราะห�เนื้อหาโดยใช4สิถิติพ้ืนฐานและบรรยายเชิงพรรณนา ผลศึกษาพบว:า ระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตําบลด:านซ4ายยังไม:มีประสิทธิภาพเท:าท่ีควร มีวิธีการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูล
ฝอยโดยจัดวางถังขยะไว4ตามริมถนนเป<นจุดๆ จุดละ 1 ถัง โดยไม:มีถังขยะแยกขยะ มีรถมาเก็บขยะมูล
ฝอย 2 คัน เก็บรวบรวมทุกวัน วันละ 1 รอบ ต้ังแต:เวลา 05.00 – 08.00 น. เก็บรวบรวมขยะได4 3 
ตันต:อวันแล4วนําไปท้ิงยังบ:อขยะของเทศบาลและฝ*งกลบป�ละ 2-4 ครั้ง ในพ้ืนท่ี 50ไร: ซ่ึงอยู:ห:างจาก
ท่ีตั้งเทศบาล 6 กิโลเมตร โดยมีฝ=ายท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะ คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อมมี
พนักงานเก็บขยะ 13 คน ป*ญหาคือปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึนทุกเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ 0.05 ตัน ยัง
ขาดการจัดการขยะอย:างครบวงจร ชุมชนและผู4เก่ียวข4องยังไม:มีส:วนร:วมกับเทศบาลในการจัดการขยะ
มูลฝอยเท:าท่ีควร ผลการปฏิบัติการค4นหายุทธวิธีการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต4แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลด:านซ4าย พบว:ายุทธวิธีท่ีใช4
ได4ผลดีมี 3 ยุทธวิธีดังนี้ 1.การจัดระบบสร4างองค�ความรู4และใช4ภูมิป*ญญาในการจัดการขยะมูลฝอย
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สําหรับผู4เก่ียวข4องทุกระดับ ท้ังครอบครัว กลุ:ม ชุมชน และองค�กร 2.การจัดระบบการจดการขยะมูล
ฝอยให4มีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน ท้ังการคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขน การแปลงสภาพเพ่ือ
เพ่ิมคุณค:ามูลค:า 3.ยุทธวิธีการจัดการขยะชุมชนอย:างยั่งยืน ด4วยการจัดการแบบมีส:วนร:วมและครบ
วงจร ท้ังนี้ การใช4ยุทธวิธีนี้ให4ประสบความสําเร็จต4องคํานึงถึงองค�ประกอบสําคัญ ดังนี้ 1.ผู4บริหารของ
องค�การปกครองส:วนท4องถ่ินต4องจัดการให4ประชาชน นักเรียน เยาวชนและผู4เก่ียวข4องเรียนรู4ในการ
จัดการขยะมูลฝอยอย:างครบวงจร และสร4างคุณค:าจากขยะมูลฝอยอย:างเป<นรูปธรรม ด4วยการใช4
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและการมีส:วนร:วมอย:างต:อเนื่องจนกลายเป<นวิถีชุมชน(ธรากร สาระธรรม, 
2550) 
 ถนอม พลายมีได4ทําการศึกษาเรื่องการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักทางหลวงท่ี 
10 จังหวัดสุพรรณบุรี การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของสํานัก
ทางหลวงท่ี 10 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช4การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วมท่ีเน4นการมีส:วนร:วม
อย:างสําคัญจากทุกฝ=าย คือ เจ4าหน4าท่ีและผู4ท่ีพักอาศัยบ4านพักของสํานักทางหลวงท่ี 10 จํานวน 17 
คน และผู4มีส:วนเก่ียวข4อง จํานวน 14 คน ในทุกข้ันตอน ซ่ึงดําเนินการวิจัยและพัฒนา  3  ข้ันตอน
ต:อเนื่องกัน  คือ (1) การศึกษาสภาพป*จจุบัน ป*ญหาและความต4องการการพัฒนา (2) การแสวงหา
แนวทางและวิธีการพัฒนา และดัชนีชี้วัดความสําเร็จในการพัฒนา และ (3) การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนา โดยใช4การคัดแยกขยะมูลฝอยและการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการทําปุ�ยหมักเป<นกรอบการ
วิจัย ผลการวิจัยพบว:า 1.การคัดแยกขยะมูลฝอยของสํานักทางหลวงท่ี 10 ไม:เป<นไปตามหลัก
สุขาภิบาลแต:เป<นไปตามวัตถุประสงค�ของผู4คัดแยกร:วมกับสภาวะของสิ่งแวดล4อมและลักษณะเฉพาะ
ของขยะมูลฝอยนั้นๆ เนื่องจากขาดความรู4หรือรู4ไม:ถูกต4องในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอยรวมท้ัง
ไม:มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะไว4รองรับขยะมูลฝอย สําหรับการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการทําปุ�ย
หมักของสํานักทางหลวงท่ี 10 พบว:า ไม:มีการดําเนินการเก่ียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการทําปุ�ย
หมัก ด4วยเหตุผลหลากหลายตามบริบทของกลุ:มผู4ให4ข4อมูล กล:าวคือ ส:วนของผู4พักอาศัยตามบ4านพัก
ไม:ใช4วิธีการกําจัดขยะมูลฝอยโดยการทําปุ�ยหมักเนื่องจากไม:มีความจําเป<นต4องใช4ปุ�ยหมัก และมีขยะ
มูลฝอยไม:มากพอ สําหรับในส:วนของผู4ท่ีมีหน4าท่ีความรับผิดชอบด4านการทําความสะอาดของสํานัก
ทางหลวงท่ี 10 มีความต4องการใช4ปุ�ยหมัก รวมถึงมีปริมาณของขยะมูลฝอยจากใบไม4จํานวนมาก แต:
ขาดความรู4และวิธีการดําเนินการท่ีเหมาะสมในการทําปุ�ยหมัก 2.แนวทางและวิธีการพัฒนาท่ีสําคัญ 
คือ การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร4างพลังอํานาจ การเสริมสร4างความรู4ความเข4าใจโดยใช4 
ยุทธศาสตร�การจัดสภาพสิ่งแวดล4อมให4เอ้ือกับการคัดแยกขยะมูลฝอยและสร4างโอกาสสําหรับเรียนรู4
และปฏิบัติการจริงในการทําปุ�ยหมัก รวม 3 วิธีการสําคัญ คือ 1. การฝpกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2. การ
ลงมือปฏิบัติจริง และ 3. การจัดให4มีถังขยะแยกตามประเภทขยะต้ังตามจุดต:างๆ ครอบคลุมพ้ืนท่ี
อย:างท่ัวถึงผลการพัฒนาตามแนวทางและวิธีการพัฒนาข4างต4น ผู4มีส:วนสําคัญและผู4มีส:วนร:วม
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เก่ียวข4องในการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของสํานักทางหลวงท่ี 10 ทุกคนเข4าร:วมกิจกรรมการ
พัฒนา เกิดความรู4ความรู4ความเข4าใจสามารถนําไปใช4ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และทําปุ�ยหมักได4จริง 
รวมท้ังได4รับการสนับสนุนเป<นอย:างดีท้ังในส:วนของสํานักทางหลวงท่ี 10 ท่ีจัดหาสถานท่ีให4ทําปุ�ยหมัก 
และองค�การบริหารส:วนตําบลดอนกํายานท่ีสนับสนุนถังขยะแยกตามประเภทขยะด้ังตามจุดต:างๆ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี จํานวน 15 จุด ทําให4สํานักทางหลวงท่ี 10 สามารถวางแผนการจัดการขยะมูลฝอยได4
อย:างเหมาะสม (ถนอม พลายมี, 2554) 
 นันทนา ผาสุกได4ทําการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยอย:างมีส:วนร:วม
ของประชาชนในองค�การบริหารส:วนตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค�เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษานโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค�การบริหาร
ส:วนตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (2)  เพ่ือศึกษาสภาพและป*ญหาการกาจัดขยะมูล
ฝอยของประชาชนในเขตองค�การบริหารส:วนตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย:างมีส:วนร:วมของประชาชนท่ีเหมาะสมขององค�การบริหาร
ส:วนตําบลบางนาง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กลุ:มตัวอย:างในการวิจัย คือ ผู4มีส:วนเก่ียวข4องกับ
ชุมชนในตําบลบางนาง จํานวน 12 คน โดยแบ:งออกเป<นกลุ:มผู4นําชุมชน คือ กํานัน และผู4ใหญ:บ4าน
จานวน 9 คน กลุ:มคณะผู4บริหารองค�การบริหารส:วนตําบล คือ นายกองค�การบริหารส:วนตําบล จาน
วน 1 คน และกลุ:มพนักงานส:วนตําบล คือ ปลัด และเจ4าหน4าท่ีวิเคราะห�นโยบายและแผน จํานวน 2 
คน ใช4วิธีการวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ�เชิงลึกจาก
การวิจัยพบว:า นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค�การบริหารส:วนตําบลบางนาง ได4มีการ
ดําเนินการจัดซ้ือรถขยะ กับถังขยะ ดําเนินการสรรหาบุคลากรมาทาหน4าท่ีในการจัดการขยะมูลฝอย 
และออกข4อบังคับในการจัดการขยะมูลฝอย เรื่องการกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แต:ยังไม:มีผลบังคับใช4
อย:างเป<นทางการ ซ่ึงสภาพและป*ญหาการจัดการขยะมูลฝอย ส:วนใหญ:แหล:งกําเนิดขยะมูลฝอยมา
จากบ4านเรือน ร4านค4า และร4านอาหาร วิธีการกาจัดขยะในป*จจุบันมีการคัดแยกขยะไปขายให4กับร4าน
รับซ้ือของเก:า และมีการกาจัดขยะมูลฝอยโดยการเผา หรือฝ*งกลบ ทาให4เกิดป*ญหาปริมาณขยะมูล
ฝอยเพ่ิมมากข้ึน วิธีการกาจัดขยะท่ีไม:ถูกหลักสุขาภิบาล ขาดอาชนะรองรับขยะมูลฝอย และ
ประชาชนท้ิงขยะไม:เป<นท่ี แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย:างมีส:วนร:วมของประชาชนในเขต
องค�การบริหารส:วนตําบลบางนาง ควรกําหนดนโยบาย เป;าหมาย และวางแผนในการแก4ไขป*ญหา
ขยะมูลฝอยในเชิงรุกลงสู:ชุมชนให4มากข้ึน ควรเน4นการมีส:วนร:วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ และควรมีการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมเพ่ิมพูนความรู4ให4แก:บุคลากร 
เจ4าหน4าท่ี และผู4ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข4องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ( นันทนา ผาสุก, 2554) 
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ผลการวิจัย  
โดยใช4คําถามจากวัตถุประสงค�ของวิจัยซ่ึงสามารถแบ:งออกเป<น 3 ข4อ ดังนี้  ข4อท่ี 1          

การจัดการขยะชายฝ*+งทะเล หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� นั้นเป<น
อย:างไร ผลจากการสัมภาษณ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม คือ มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณ
ชายฝ*+งทะเล และได4แบ:งระยะการทําความสะอาดด4วยความท่ีตัวชายหาดครอบคลุมพ้ืนท่ีในระยะกว4าง 
ทําให4พนักงานท่ีลงพ้ืนท่ี และเก็บแต:ละระยะต4องครอบคลุมพ้ืนท่ีเยอะ นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาด
หัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํานวน 5 คน บริเวณชายฝ*+งทะเล ยังมีจุด
ท้ิงขยะเพียงและจุดท้ิงอยู:ไกลในเวลากลางคืนไฟสลัวมองเห็นจุดท้ิงขยะไม:ชัดเจนจึงทําให4มีการฝ*+งซ:อน
ขยะในทราย ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� จํานวน 5 คน แจ4งความประสงค�ให4เก็บขยะกับทางเทศบาลละมีการจ:ายรายเดินโดย
จะมีเจ4าหน4าท่ีของเทศบาลมาจัดเก็บในช:วงเวลา 6 โมงเย็น ข4อท่ี 2 ป*ญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ขยะ หาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� คืออะไร ผลจากการสัมภาษณ� ฝ=ายบริหาร 
เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม 
คือ มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณชายฝ*+งทะเลไม:เพียงพอต:อความต4องการ โดย
งบประมาณของทางเทศบาลจะถูกกําหนดไว4เดือนละ 50,000 บาท/เดือน ซ่ึงบางทีอยู:ในช:วงมรสุมน้ํา
ทะเลจะหนุนขยะทะเลข้ึนมาจํานวนมากและหากมีการเก็บขยะตลอดท้ังวันอาจส:งผลกระทบกับ
นักท:องเท่ียวจึงการจัดรถจํานวน 2 คัน คันท่ี1 เป<นรถเก็บขยะทรงอุโมงค� คันท่ี 2 เป<นรถเก็บขยะโฟร�
วิลล�เพราะจะนําไปวิ่งเก็บบริเวณชายหาดได4ง:ายนักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํานวน 5 คน คือจุดท้ิงขยะมีจํานวนน4อยและค:อนข4างไกลหาด
อีกท้ังภาชนะท่ีใส:อาหารเป<นภาชนะท่ีใช4เสร็จแล4วต4องท้ิงเลย เช:น โฟม พลาสติก ผู4ประกอบการ
บริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� จํานวน 5 คน ในการ
จัดเก็บขยะของทางเทศบาลมาค:อนข4างช4า และอีกอย:างก็เป<นพฤติกรรมของนักท:องเท่ียวท่ีไม:ค:อยให4
ความร:วมมือในการรักษาความสะอาด ข4อท่ี 3 ท:านมีแนวทางในการแก4ไขป*ญหาและข4อเสนอแนะ 
การจัดการขยะชายฝ*+ง หาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� อย:างไร ผลจากการ
สัมภาษณ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม ควรเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือท่ีจะมีการจัดการท่ีเพียงพอในเรื่องของ
เจ4าหน4าท่ีและรถโฟร�วิลล� นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรี ขันธ� จํานวน 5 คน ควรมีจุดท้ิงขยะให4 เห็นชัดและมีให4มากกว:านี้  ควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ�ให4ข4อมูลข:าวสารแก:ประชาชนในการคัดแยกขยะก:อนนําไปท้ิงให4มากข้ึน เพ่ือให4เกิด
ความสะดวกในการจัดเก็บและยังเป<นการลดปริมาณของขยะของนักท:องเท่ียว ควรแยกขยะเป<นลด
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ปริมาณขยะต4นทาง เป<นวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพขยะเป�ยกและขยะแห4ง และขยะท่ีสามารถแยกขาย
ได4 ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
จํานวน 5 คน ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให4ข4อมูลข:าวสารแก:ประชาชนในเรื่องขยะการจัดการขยะ 
ควรมีเวลาในการจัดเก็บท่ีชัดเจน 1. ศึกษาการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความ
สะอาดบริเวณชายฝ*+งทะเลและมีการแบ:งระยะการทําความสะอาดให4กับพนักงาน ช:วงมรสุมจะทําให4
เกิดขยะเป<นจํานวนมาก เพราะเนื่องจากขยะจากทะเลจะข้ึนมาอยู:บริเวณชายฝ*+งทะเลจึงทําให4มีการ
ทําความสะอาดท่ียากจึงทําให4ทางเทศบาลมีการจัดรถยนต�โฟร�วิลล�ในการช:วยเก็บขยะเพราะเนื่องจาก
มีความรวดเร็วและสามารถเก็บได4ตลอดเวลาทําให4พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ*+งทะเลมีความสะอาด โดยมีการ
จัดเก็บช:วงเวลา 6 โมงเย็น นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� เนื่องจากมีการจัดจุดในการท้ิงขยะเพียงจุดเดียวอีกท้ังปริมาณนักท:องเท่ียวมีจํานวน
มากอาจไม:เพียงพอต:อจํานวนขยะต:อวันได4 ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ทางผู4ประกอบการจะมีการแจ4งความประสงค�ในการจัดเก็บขยะ
การทางเทศบาลเมือง และมีการจ:ายค:าขยะรายเดือน โดยจะมีรถเทศบาลมาเก็บขยะในช:วงเวลา 6 
โมงเย็น 2. เพ่ือศึกษาป*ญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม เนื่องจากมีการจัดสรรพนักงานในการ
จัดเก็บขยะโดยแบ:งระยะในการจัดเก็บนั้น โดยบริเวณหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ชายหาดกว4างและยาวไปจนบริเวณเขาตะเกียบ จึง
ทําให4พนักงานมีเขตระยะค:อนข4างมาก พนักงานจึงไม:พอต:อการจัดเก็บเท:าไหร:นัก โดยงบประมาณ
ของทางเทศบาลจะถูกกําหนดไว4เดือนละ 50,000 บาท/เดือน ซ่ึงบางทีอยู:ในช:วงมรสุมน้ําทะเลจะ
หนุนขยะทะเลข้ึนมาจํานวนมากและหากมีการเก็บขยะตลอดท้ังวันอาจส:งผลกระทบกับนักท:องเท่ียว
จึงการจัดรถจํานวน 2 คัน คันท่ี1 เป<นรถเก็บขยะทรงอุโมงค� คันท่ี 2 เป<นรถเก็บขยะโฟร�วิลล�เพราะจะ
นําไปวิ่งเก็บบริเวณชายหาดได4ง:าย นักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในส:วนของนักท:องเท่ียวนั้นการปฏิบัติเรียกได4ว:าตามสถานการณ�เลยกว:าว:าได4 
เนื่องจากจุดท้ิงขยะมีเพียงจุดเดียวและค:อนข4างไกลหาดอีกท้ังภาชนะท่ีใส:อาหารเป<นภาชนะท่ีใช4เสร็จ
แล4วต4องท้ิงเลย เช:น โฟม พลาสติก ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในการจัดเก็บขยะของทางเทศบาลมาค:อนข4างช4า และอีกอย:างก็เป<น
พฤติกรรมของนักท:องเท่ียวท่ีไม:ค:อยให4ความร:วมมือในการรักษาความสะอาด อีกท้ังยังไม:มีการคัดแยก
ขยะจึงทําให4ขยะรั่วไหลออกจากถังทําให4การเก็บล:าช4าด4วยเช:นกัน 3. ศึกษาการแก4ป*ญหาและ
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อุปสรรคของการจัดการขยะชายฝ*+งทะเล ชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� ฝ=ายบริหาร เทศบาลเมืองหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� เจ4าหน4าท่ีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล4อม มีการจัดสรรพนักงานเพ่ือไปทําความสะอาดบริเวณชายฝ*+งทะเลแต:ยังไม:
เพียงพอต:อการจัดการ  โดยงบประมาณของทางเทศบาลจะถูกกําหนดไว4เดือนละ 50,000 บาท/เดือน 
และได4แบ:งระยะการทําความสะอาดด4วยความท่ีตัวชายหาดครอบคลุมพ้ืนท่ีในระยะกว4าง การท่ี
เทศบาลมีพนักงานน4อยก็ทําให4 เสียเวลา ในการทําความสะอาด และยังทําให4พนักงานท่ีลงพ้ืนท่ี และ
เก็บแต:ละระยะต4องครอบคลุมพ้ืนท่ีเยอะ การทําความสะอาดจึงเพราะเนื่องจากช:วงมรสุมจะทําให4เกิด
ขยะเป<นจํานวนมาก เพราะเนื่องจากขยะจากทะเลจะข้ึนมาอยู:บริเวณชายฝ*+งทะเลจึงทําให4มีการทํา
ความสะอาดท่ียากจึงทําให4ทางเทศบาลมีการจัดรถยนต�โฟร�วิลล�ในการช:วยเก็บขยะเพราะเนื่องจากมี
ความรวดเร็วและสามารถเก็บได4ตลอดเวลาทําให4พ้ืนท่ีบริเวณชายฝ*+งทะเลมีความสะอาด การเพ่ิม
งบประมาณ เพ่ือท่ีจะมีการจัดการท่ีเพียงพอในเรื่องของเจ4าหน4าท่ีและรถโฟร�วิลล� นั้นยังไม:ครอบคลุม
เนื่องจากทางเทศบาลไม:ได4มองถึงการคัดแยกขยะเลยซ่ึงการคัดแยกขยะจะช:วยลดปริมาณขยะและยัง
สามารถหารายได4อีกด4วยนักท:องเท่ียวบริเวณชายหาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� มีการจัดบริเวณจุดท้ิงขยะน4อยและจุดท้ิงอยู:ไกลในเวลากลางคืนไฟสลัวมองเห็นจุดท้ิง
ขยะไม:ชัดเจนจึงทําให4มีการฝ*+งซ:อนขยะในทราย จากพฤติกรรมส:วนตัวของนักท:องเท่ียวนั้นเราแก4ไขได4
เพียงต4องมีการจัดจุดท้ิงขยะให4ชัดเจนเท:านั้นและอาจจะขอความรณรงค�ร:วมมือในการรักษาความ
สะอาดบริเวณชายหาดหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�ผู4ประกอบการบริเวณชายชายหาด
หัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� บริเวณชายฝ*+งทะเลมีสถานประกอบการอยู: 
2 ประเภท คือ 1.โรงแรม 2.ร4านอาหารบริเวณชายฝ*+งทะเล ยังขาดการประชาสัมพันธ�ให4ข4อมูล
ข:าวสารแก:ประชาชนในเรื่องขยะการจัดการขยะ ควรมีเวลาในการจัดเก็บท่ีชัดเจน  

 

การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห�พบว:า การจัดการขยะชายฝ*+ง หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ในส:วนของเทศบาล ประชาชนท่ีอาศัยอยู:ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�และนักท:องเท่ียวท่ีมาท:องเท่ียวต4องสร4างจิตรสํานึกและมีการคิด
กฎระเบียบออกมาใช4ในการรักษาความสะอาดและการท:องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ�สภาพแวดล4อมทางทะเล
และรณรงค�เก่ียวกับการแยกขยะรวมถึงการจัดจุดท้ิงขยะเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับขยะต:อวันให4เพียงพอ ท่ีไม:
สอดคล4องกับ จิตรี โพธิมามกะ 2547 คือ การลดปริมาณมูลฝอยเพ่ือเป<นกลยุทธ�ในภาคการผลิตท้ังใน
ส:วนของอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนลําดับของกลยุทธ�ต:างๆ 7 รูปแบบ ซ่ึง
ในส:วนการจัดการขยะชายฝ*+งของ หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ�นั้นมี
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แต:การกําจัด เพียงเท:านั้น ซ่ึงรูปแบบการลดปริมาณมูลฝอยเพ่ือเป<นกลยุทธ�ในภาคการผลิตท้ังในส:วน
ของอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนลําดับของกลยุทธ�ต:างๆ  มีดังนี้ 
 1. การกําจัด (Waste Disposal) หรือเรียกอีกอย:างหนึ่งว:าการแก4ป*ญหาท่ีปลายเหตุเป<น
ระบบเริ่มแรกท่ีต4องการกําจัดให4หมดสิ้นไปซ่ึงก:อให4เกิดผลกระทบอ่ืนๆท่ีผ:านมาหากกําจัดของเสียไม:
ถูกต4องและยังทําให4ของเสียหมดคุณค:าตัวอย:างของการกําจัดมูลฝอยคือการฝ*งกลบการเผาในเตาหรือ
เผากลางแจ4งเป<นต4น 
 2. การควบคุมมลพิษ (Pollution Control) เป<นการควบคุมไม:ให4พิษภัยหรืออันตรายของ
เสียแพร:กระจายออกไปในขณะเดียวกันจะช:วยลดปริมาณของเสียลงได4 Pollution Control จะ
ทําลายฤทธิ์ของเสียซ่ึงจําเป<นต4องเสียค:าใช4จ:ายแพงมากเพ่ือลดระดับความเป<นพิษของของเสียก:อนท่ี
จะนําไปกําจัดในข้ันตอนสุดท4ายตัวอย:างของการควบคุมมลพิษได4แก:ระบบบําบัดนําเสียระบบการ
กําจัดโดยใช4สารเคมีเป<นต4น 
 3. การนําทรัพยากรกลับมาใช4ใหม: (Resource Recovery) เป<นการเปลี่ยนสภาพของของ
เสียให4กลายมาเป<นของท่ีมีประโยชน�ซ่ึงประกอบไปด4วย Recycling, Reuse, Repair Energy 
Recoveryซ่ึงเป<นการดําเนินการดังกล:าวจะได4ของเสียท่ีมีคุณค:าสามารถนํากลับมาใช4ในการผลิตหรือ
ใช4ประโยชน�ในทางการค4าเช:นขวดแก4วของน้ําอัดลมสามารถนํากลับมาใช4ใหม:ได4นับสิบๆครั้ง 
 4. การลดปริมาณของเสีย (Waste Minimization) เป<นการจัดระบบการผลิตและการเกิด
ของเสียน4อยท่ีสุดเป<นการลดปริมาณของเสียจากแหล:งกําเนิดขณะเดียวกันจะเป<นการการควบคุม
ไม:ให4ใช4วัสดุในการผลิตมากเกินไปจะทําให4เกิดของเสียจํานวนน4อยรวมท้ังมีการนําวัตถุดิบท่ีเกือบจะ
เป<นของเสียเวียนกลับมาใช4ใหม:การลดปริมาณของเสียจะเห็นได4ชัดเจนในการผลิตทางอุตสาหกรรม
แต:สําหรับการจัดการของเสียชุมชนแล4วมีความหมายเดียวกัน 
 5. การป;องกันมลพิษ (Pollution Prevention) เป<นระบบการจัดการสิ่งแวดล4อมท่ีคล4ายคลึง
กับการลดปริมาณของเสียมากแต:จะมีการดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องการป;องกันความเสี่ยงภัยในการ
ทํางานของคนงานเพ่ิมเติมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบของการผลิตเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการผลิต
รวมท้ังให4ความสําคัญในเรื่องการฝpกอบรมการบํารุงรักษาเครื่องมือและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
เป<นต4นแต:การป;องกันมลพิษจะไม:มีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของของเสีย 
 6. การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Production) เป<นระบบการจัดการสิ่งแวดล4อมท่ีดําเนินการ
อย:างต:อเนื่องในระบบการผลิตเป<นการรวบรวมเอาระบบ Recycling Waste Minimization และ
Pollution Prevention มาผสมผสานใช4ร:วมกันการผลิตท่ีสะอาดประกอบด4วย 
 7. นิเวศน�อุตสาหกรรม (Industrial Ecology หรือ Green Ecology) เป<นการผลิตท่ีสมดุล
กับธรรมชาติด4วยการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล4อมท่ีก:อให4เกิดความยั่งยืนในสังคมและธรรมชาติโดย
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คํานึงถึงความสมดุลของทรัพยากรพลังงานและการลงทุนในระบบนี้จะไม:มีของเสียออกจากการลด
ปริมาณมูลฝอยในระดับชุมชน  
 

ข'อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ การจัดการขยะชายฝ*+ง หาดหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� ซ่ึงผู4ศึกษาขอเสนอแนะทางการดําเนินการ ในการจัดการขยะชายฝ*+งทะเลหัวหิน ดังนี้ 
 ข'อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1. เทศบาลเมืองหัวหินควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ�ให4ข4อมูลข:าวสารแก:ประชาชนใน
การคัดแยกขยะก:อนนําไปท้ิงให4มากข้ึน เพ่ือให4เกิดความสะดวกในการจัดเก็บและยังเป<นการลด
ปริมาณของขยะของนักท:องเท่ียว 
  2. ควรมีการกําหนดวันและเวลาท่ีชัดเจนในการบริการจัดเก็บขยะ แล4วแจ4งให4
ประชาชน และนักท:องเท่ียว สถานประกอบการ ทราบล:วงหน4าเพ่ือลดป*ญหาขยะตกค4างสะสมโดยวิธี 
   1) พยายามใช4ของใช4ท่ีสามารถนํากลับมาใช4ใหม:ได4 เช:น การใช4ถุงผ4าแทน 
   2) แยกขยะเป<นลดปริมาณขยะต4นทาง เป<นวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพขยะ
เป�ยกและขยะแห4ง และขยะท่ีสามารถแยกขายได4 
   3) ต4องแยกขยะท่ีมีพิษออกต:างหาก เช:น กระป�องยาฆ:าแมลง น้ํามันเครื่อง 
กระป�องสเปรย�ท่ีมีสารเคมีตกค4างเพ่ือป;องกันการไหลลงทะเลของสารพิษ เป<นต4น 
   4) เพ่ิมจุดต้ังถังขยะและป;ายบอกกฎระเบียบให4ชัดเจนบริเวณชายหาด 
 ข'อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1. การให4ความรู4เรื่องขยะในชุมชน โดยการจัดการอบรมโครงการเก่ียวกับการคัด
แยกขยะของคนในครัวเรือนเป<นหลักและมีการจัดโครงการรณรงค�ส:งเสริมด4านการรักษาสิ่งแวดล4อม
ให4กับประชาชน สถานประกอบการริมชายหาด รวมไปถึงนักท:องเท่ียวท้ังชาวไทยละชาวต:างประเทศ  
  2. การจัดการขยะของประชาชน ควรให4ประชาชนเข4ามามีส:วนร:วมต้ังแต:เริ่มการ
ดําเนินการ และมีส:วนร:วมทุกกระบวนการจะส:งผลให4การดําเนินการดังกล:าวประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน 
  3. ควรมีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการขยะให4กับทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
หัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ร:วมกับหน:วยงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู4ร:วมกันในการ
แก4ไขป*ญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการขยะชายฝ*+งทะเลและการจัดการขยะภายในพ้ืนท่ีอยู:อาศัย 
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 ข'อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต�อไป 
  1. ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการจัดการขยะ โดยแบ:งแยกบทบาท
หน4าท่ีของแต:ละหน:วยงานตามความเหมาะสมกับการจัดการขยะ และศึกษาลงลึกไปถึงการจัดการ
ขยะโดยไม:ไปถามใช4การสังเกตก:อนการถามประชาชนและนักท:องเท่ียวก:อนการลงพ้ืนท่ีแจก
แบบสอบถาม 
  2. ควรศึกษาถึงทบกระทบของขยะท่ีมีต:อประชาชน นักท:องเ ท่ียว สถาน
ประกอบการริมชายฝ*+งทะเลอย:างละเอียดในพ้ืน 
  3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงรูปแบบการมีส:วนร:วมและการสร4างจิตรสํานึก
ให4กับประชาชน ในการจัดการขยะระหว:างชุมชนและองค�กรปกครองส:วนท4องถ่ิน 
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