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รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Appropriate Proposed Model in Municipal Solid Waste Management at
Nongkhwai Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ (1) ระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองควาย (2) ระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะ
มู ลฝอยชุ มชนและการมี ส่ ว นร่ วมของชุ มชนในการจั ด การขยะในเทศบาลต าบล
หนองควาย และ (3) เสนอแนะรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมและ
เป็นไปได้กับบริบทของชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาวิจัยประกอบด้วยข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตการณ์
การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 380
ครัวเรือน พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควายภายใต้การ
ดาเนินการของกองทุนการจัดการขยะในชุมชนนั้น พื้นที่เทศบาลตาบลหนองควาย
ยังคงมีปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยจานวนมาก เทศบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการ
จั ดเก็ บและก าจั ด ขยะ ระดั บการรั บรู้ สภาพปั ญหาขยะมู ลฝอยชุ มชนอยู่ ในระดั บ
ปานกลางและในระดับปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
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ระดับครัวเรือนอยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมควรอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกองทุนการจัดการขยะในชุมชนและเทศบาลตาบล
หนองควาย และเทศบาลควรจั ดระเบี ยบแรงงานต่ างด้ าวในเรื่ องการจั ดการขยะ
ควบคุมดูแลการจัดการขยะในกลุ่มหอพัก ห้องเช่า รณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก
จัดตั้งพื้นที่ต้นแบบและกาหนดบทลงโทษ เป็นต้น
คาสาคัญ: รูปแบบที่เหมาะสม / การจัดการขยะชุมชน / เทศบาล
Abstract
The objectives of this research were to analyze solid waste
management in Nongkhwai Municipality, Chiang Mai province in aspects of
community perception and participation in garbage administration and
management. It is also to propose an appropriate and practical model in
municipal solid waste management at Nongkhwai Municipality. The research
was document research and field study focused on observing, interviewing and
questionnaires. The collecting data from samples derived from 380 households.
It was found that the community solid waste management in Nongkhwai
Municipality under the operation of The Community Garbage Management
Funds is still facing problems of having a large and an increasing amount of
garbage. This causes Nongkhwai Municipality having a continuously high
expenditure burden on garbage collection and disposal. The perception of the
population samples toward the rubbish and garbage situation of Nongkhwai
community was at the moderate level while the household participation in
garbage disposal was considered at the high level. In term of the appropriate
choices of waste management models in Nongkhwai community, according to
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the opinion of the study, the garbage administration and management should
be under the cooperative of Nongkhwai Municipality and The Community
Garbage Funds. Furthermore Nongkhwai Municipality should organize and
order of garbage disposal among migrant workers, direct and control of
garbage disposal in dormitories, renting rooms and apartments. Moreover,
there should be some campaign on reducing of plastic bags uses, some pilot
area implementation and punishment mechanism.
Keywords: Appropriate Model / Municipal Solid Waste Management /
Municipality
บทนา
การกาจัดขยะมูลฝอยในประเทศไทยนั้นเดิมทีใช้วิธีการเทกองในที่โล่งแจ้ง
แล้วจึงนาไปกลบหรือเผา ซึ่งการดาเนินการเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ส่วนใหญ่ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล และไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อแก้ไขวิกฤตขยะล้นเมือง รัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ได้ผลักดันให้ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมติผ่านความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ประกอบด้วย 4 มาตรการสาคัญ คือ (1) การจัดการขยะเก่าตกค้างในพื้นที่วิกฤติ
ไม่ให้มีขยะถูกกองทิ้งแบบกลางแจ้ง บ่อขยะต้องได้รับการสารวจปรับปรุง (2) กาหนด
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่โดยเน้นการลด คัดแยกขยะมูลฝอย
ตั้ งแต่ ต้ นทาง จั ดการขยะมู ลฝอยแบบศู นย์ รวมและก าจั ดโดยใช้ เทคโนโลยี แบบ
ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน (3) วางระเบียบมาตรการรองรับการบริหาร
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จั ดการขยะมู ลฝอยและของเสี ยอั นตรายตั้ งแต่ การคั ดแยก การเก็ บขน การขนส่ ง
ลาเลียงและการกาจัด และ (4) การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้กับประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย หนึ่งในสาเหตุ
สาคัญของความล้มเหลวในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมานั้น เกิดจากการขาด
ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรขององค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่มีข้อจากัดด้านงบประมาณ เครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากร รวมทั้ง
การขาดความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด การขยะมูลฝอย
(ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย, 2556)
ในการศึกษาครั้งนีค้ ณะผู้วิจัยเลือกศึกษากรณีของเทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกาลังประสบกับปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ
มูลฝอยโดยมีปริมาณขยะเฉลี่ยที่ 10 ตันต่อวัน เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยทางเทศบาล
ตาบลหนองควายได้จัดตั้งกองทุนการจัดการขยะในชุมชนขึ้นบนพื้นที่ปกครองทั้ง 12
หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2551 โดยกาหนดให้แต่ละหมู่บ้านจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนจัดการขยะชุมชนขึ้นและมีอานาจในการบริหารจัดการเป็นอิสระจากเทศบาล
สาหรับสมาชิ กกองทุนฯ จะได้ รับสิทธิ์ ในการซื้อถุ งขยะราคาถูกที่มี ตรากองทุนการ
จัดการขยะภายในชุมชนและจ่ายค่าธรรมเนียมขยะ 10 บาทต่อครัวเรือนสมาชิกให้กับ
เทศบาล อย่างไรก็ตามปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตาบลหนองควาย
ยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มประสบปัญหาขยะสะสมตกค้าง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
หนองควาย ระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการขยะในเทศบาลตาบลหนองควาย เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนทีเ่ หมาะสมและเป็นไปได้กับชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
ต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
เทศบาลตาบลหนองควาย
2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในเทศบาลตาบลหนองควาย
3. เพื่อเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมและเป็นไปได้
กับบริบทของชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองควาย ได้แก่
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองควาย เจ้าหน้าที่เทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และผู้นาชุมชน จานวน 12 คน และกลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลหนองควายจานวน 7,445 ครัวเรือน (ณ สิงหาคม พ.ศ.2558) คานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967 อ้างในประเสริฐ เขมาวุฆฒ์,
2544) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% คานวณได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 380 ครัวเรือน โดย
กาหนดลักษณะของประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้พักอาศัยและพานักในพื้นที่ตาบล
หนองควายทั้ง 12 หมู่บ้าน และเป็นผู้ใช้บริการการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตาบลหนองควายที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
2. พื้นที่ดาเนินการศึกษา
การวิจัยนี้ศึกษาในเขตพื้นที่ ชุมชนเขตเทศบาลตาบลหนองควาย อาเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่บ้านจานวน 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ 17.4
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,325 ไร่
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างสาหรับใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่กองเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และผู้นาชุมชนเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบล
หนองควาย จานวน 12 คน
3.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ลงพื้นที่สังเกตกระบวนการเก็บ
และขนขยะมูลฝอยร่วมกับพนักงานเก็บขยะของเทศบาลหนองควายจนถึงการนาส่ง
ไปยั ง สถานที่ พั ก ขยะของบริ ษั ท เอกชนเพื่ อ รอน าไปก าจั ด ต่ อ ไป การสั ง เกตมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเก็บขน การคัดแยกขยะ การขนส่ง
และการนาไปกาจัด รวมทั้งสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานปฏิบัติการ
3.3 แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลตาบลหนองควาย ระดับการรับรู้และระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ ขยะ
ครัวเรือน เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทของขยะครัวเรือน และ
ลักษณะการคัดแยกขยะ เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลตาบลหนองควาย เช่น สภาพปัญหาขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียม และกิจกรรม
การจัดการขยะ เป็นต้น
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมู ลฝอยชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองควาย เช่น ระดับการรับรู้เรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากการกาจัดขยะ
มูลฝอย ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และการรับรู้เรื่องการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณขยะมูลฝอย เป็นต้น
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ส่วนที่ 4 ข้อมู ลด้ านการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจั ดการของชุ มชนกั บ
เทศบาลตาบลหนองควาย เช่น ไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ การคัดแยกขยะ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อตกของลงชุมชน เป็นต้น
ส่วนที่ 5 เสนอแนะทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาร่วมกับ
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) ในโครงการศึกษา
ระบบการจัดการขยะในชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย การสัมภาษณ์และลงพื้นที่
สังเกตกระบวนการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเสนอเป็นทางเลือก 3 รูปแบบ ดังนี้
1) ทางเลื อกรู ปแบบที่ 1 เป็ นรู ปแบบที่ เหมาะสมในการจั ดการขยะ
มูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควายเป็นรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ยังคง
รูปแบบที่เทศบาลตาบลหนองควายใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก และจากกรณีศึกษาใน
ประเทศไต้หวันซึ่งมีการกาหนดปฎิทินการจัดเก็บขยะและกาหนดการคัดแยกขยะจึง
กาหนดทางเลือกให้ เทศบาล ก าหนดวั นจั ดเก็บสาหรับขยะจ าพวกขยะขนาดใหญ่
ขยะอิ เล็ กทรอนิ คส์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และขยะประเภทเสื้ อผ้ า และจากการลงพื้ นที่
สั งเกตการณ์ พบว่ า ขยะเปี ยกที่ ปะปนกั บขยะแห้ งท าให้ ยากต่ อคั ดแยกขยะของ
พนักงานจัดเก็บ จึงกาหนดให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งในลักษณะขยะเปียกและขยะ
แห้ง สาหรับรถจัดเก็บขยะแบบอัดท้ายซึ่งเทศบาลใช้อยู่ในปัจจุบันมีขนาดใหญ่เกินไป
สาหรับถนนในชุมชนจึงกาหนดให้เพิ่มรถจัดเก็บขนาดเล็กสาหรับเส้นทางในชุมชน และ
มีเจ้ าหน้ าที่ เก็ บขนคอยตรวจสอบรายงานปั ญหาจากการเก็ บขน การคั ดแยกขยะ
ครั ว เรื อ น และอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ ทศบาล น าไปปรึ ก ษาหรื อ แจ้ ง กั บ ผู้ น าชุ ม ชนต่ อ ไป
นอกจากนี้ครั วเรื อนสามารถน าหนึ่ งถุ งขยะที่สามารถน ากลั บมาใช้ ใหม่ได้ มาแลก
ถุงขยะตรากองทุนฯ ฟรี เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ดังรูปที่ 1
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กองทุนจัดการขยะในชุมชน

ทางเลือกรูปแบบที่ 1
ขยะมูลฝอย
ครัวเรือน

เทศบาลฯ กาหนดวัดจัดเก็บสาหรับ
ขยะจาพวก: ขยะขนาดใหญ่
ขยะอิเล็กทรอนิคส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขยะประเภทเสื้อผ้า

สถานประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

ขายถุงตรากองทุนฯ
10 บาท/เดือน

40 บาท/เดือน

จุดจัดเก็บ

คัดแยก

เจ้าหน้าที่จัดเก็บตรวจเช็ค

แลกถุง

รายงาน
จัดเก็บ
ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า

พนักงานคัดแยก
สื่อสาร
รถใหญ่: ถนนใหญ่

รถเล็ก: ซอยแคบ
กาจัด

ผู้นาชุมชน

รายได้พนักงานจัดเก็บ

รูปที่ 1 ทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบล
หนองควาย รูปแบบที่ 1
2) ทางเลือกรูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควายซึ่งยึดหลักการการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
(Community Based Solid Waste Management: CBM) โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตนเอง
สร้างความตระหนักในสภาพปัญหา หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีส่วนเข้าไปกระตุ้นให้
เกิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว ม โดยท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา สื่ อ สารและสนั บ สนุ น
งบประมาณ จึงกาหนดให้การบริหารจัดการขยะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างกองทุน
การจัดการขยะในชุมชนและเทศบาลตาบลหนองควาย รณรงค์การจัดการถังขยะใน
บ้านตนเอง สนับสนุนกิจกรรมนากลับมาใช้ใหม่ เช่น ศูนย์วัสดุนากลับมาใช้ใหม่ของ
ชุ ม ชน ขยะแลกไข่ ห รื อ ถุ ง ขยะ ก าหนดวั น จั ด เก็ บ ขยะจ าพวก ขยะขนาดใหญ่
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เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า และอื่นๆ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เก็บขนคอยตรวจสอบรายงาน
ปัญหาที่พบจริงในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเทศบาลจะได้นาไปปรึกษาหารือกับผู้นาชุมชน
ต่ อ ไป การจั ด ทิ้ ง ยั ง คงใช้ ถุ ง ขยะที่ มี ต รากองทุ นการจั ด การขยะในชุ ม ชนเท่ านั้ น
ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด เก็ บ ในอั ต รา 10 บาทต่ อ ครั ว เรื อ น และ 40 บาทต่ อ สถาน
ประกอบการ จัดรถจัดเก็บขยะขนาดเล็กให้เหมาะสมกับเส้นทางในชุมชน ส่งเสริมการ
คัดแยกขยะที่นากลับมาใช้ใหม่โดยแยกจาพวกออกเป็น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก
ขยะอิ นทรี ย์นาไปท าปุ๋ยหมัก ขยะอันตรายและขยะทั่วไปน าไปกาจั ดอย่ า งถู กหลั ก
สุขาภิบาล โดยขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้และขยะอันตรายสามารถนามาแลก
ถุงขยะได้ฟรีเป็นการสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ดังรูปที่ 2
กองทุนจัดการขยะในชุมชน

ฟรี
(รอจัดเก็บ)

ทางเลือกรูปแบบที่ 2
เจ้าหน้าที่จัดเก็บตรวจเช็ค

ขยะมูลฝอย
ขายถุงขยะตรากองทุนฯ

การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม
- จัดการถังขยะในบ้านตนเอง
- คัดแยกขยะรีไซเคิล
- คัดแยกขยะอินทรีย์
- สนับสนุนกิจกรรมรีไซเคิล เช่น
ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ขยะแลกไข่
ขยะแลกถุงขยะ
เทศบาลฯ กาหนดวันจัดเก็บขยะ
จาพวก: ขยะขนาดใหญ่
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า อื่นๆ

กระดาษ
ขยะอินทรีย์

แก้ว

สื่อสาร
ผู้นาชุมชน

จัดเก็บ

ครัวเรือน สถานประกอบการ

10 บาท/เดือน 40 บาท/เดือน
ขยะรีไซเคิล

รายงาน

รถใหญ่ ถนนใหญ่

พลาสติก

รถเล็ก ซอยแคบ
รายได้พนักงาน
จัดเก็บ

ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า

โลหะ อโลหะ
ทาปุ๋ย

ฟรี
ขยะอันตราย

จัดเก็บ

ขยะทั่วไป
คัดแยก

จัดเก็บ

กาจัด

เป้าหมาย: ลดปริมาณขยะ

รูปที่ 2 ทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบล
หนองควาย รูปแบบที่ 2
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3) ทางเลือกรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูล
ฝอยชุ มชนเทศบาลต าบลหนองควาย จากการศึกษาสภาพปัญหาขยะมู ลฝอยที่ มี
ปริมาณมากในปั จจุบั นของพื้นที่เทศบาลตาบลหนองควาย และจากการวิเคราะห์
จุดอ่ อนของกองทุ นการจัดการขยะมูลฝอยพบว่า เทศบาลมี รายได้ จากการจัดเก็ บ
ค่ าธรรมเนี ยมขยะที่ ไม่ ทั่ วถึ งและอยู่ ในอั ตราการจั ดเก็ บ ค่ าธรรมเนี ยมที่ ต่ าเกิ นไป
ประชาชนบางส่ วนไม่ คั ดแยกขยะเนื่ องจากเห็ นว่ าท าให้ สิ้นเปลื องถุ งขยะที่ มี ตรา
สัญลักษณ์ของกองทุนการจัดการขยะในชุมชนซึ่งมีราคาที่แพงกว่าถุงขยะทั่วไป การ
จัดการขยะมูลฝอยในลักษณะต่างคนต่างทาของแต่ละชุมชนและการมีบทบาทเพี ยง
การเก็บขนและการนาส่งของเทศบาล ทาให้ปริมาณขยะมูลฝอยยังคงมี ปริมาณมาก
และเทศบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะที่สูงขึ้นทุกปี จึงกาหนดให้รูปแบบ
ที่ 3 เป็ นรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลหนองควายโดยตรง ยกเลิกกองทุนการจัดการขยะในชุมชนและการใช้ถุงขยะที่มี
ตราของกองทุนการจัดการขยะในชุมชนเท่านั้น ครัวเรือนสามารถใช้ถุงขยะทั่วไปได้
และกาหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่ 25 บาท ทุกครัวเรือนและ 40 บาทต่อสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง เป็ น อั ต ราที่ ทางเทศบาลให้ ค วามเห็ นว่ าเป็ นอั ตราที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้กาหนดให้จัดรถจัดเก็บขยะขนาดเล็กให้เหมาะสมกับเส้นทางในชุมชน และ
กาหนดให้ครัวเรือนต้องคัดแยกขยะเปียกและขยะแห้งก่อนจัดทิ้ง และสามารถนาขยะ
ที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้และขยะอันตรายมาแลกถุงขยะได้ฟรี รวมทั้งกาหนดให้
สถานประกอบการ ตลาด โรงเรียน วัด มีการจัดถังแยกประเภท แก้ว พลาสติก กระดาษ
และโลหะ อย่างชัดเจน ดังรูปที่ 3
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กองทุนจัดการขยะในชุมชน

ครัวเรือน

25 บาท/เดือน
ครัวเรือน

ทางเลือกรูปแบบที่ 3

สถานประกอบการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม

เทศบาลฯ กาหนดวันจัดเก็บสาหรับ
ขยะจาพวก: ขยะขนาดใหญ่
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ขยะประเภทเสื้อผ้า

40 บาท/เดือน

ผู้นาชุมชน
สื่อสาร
รายงาน

เจ้าหน้าที่จัดเก็บตรวจเช็ค

สถานประกอบการ

รถใหญ่: ถนนใหญ่

รถเล็ก: ซอยแคบ

ฟรี
ซาเล้ง/ร้านรับซื้อของเก่า

กิจกรรมรีไซเคิล
สื่อสาร

เจ้าหน้าที่จัดเก็บตรวจเช็ค

รายได้พนักงานจัดเก็บ

รูปที่ 3 ทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบล
หนองควาย รูปแบบที่ 3
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นผู้วิจัยกาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
4.1 ข้อมูลซึ่งจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์ การลง
พื้ น ที่ สั ง เกตขั้ น ตอนการจั ด การขยะมู ล ฝอย ประกอบด้ ว ยการบั น ทึ ก ภาพ การ
บันทึกเสียงสัมภาษณ์ นามาวิเคราะห์เนื้อหา และนาเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา
4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามในกลุ่มประชากรตัวอย่างจานวน 380 ครัวเรือน
นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วนหลัก
1) แบบสอบถามในส่ ว นข้ อ มู ลทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามและ
ข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือน ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย และรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการ
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ขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย จานวน 3 รูปแบบ ที่ได้สรุปผ่านความ
คิดเห็นจากเทศบาลตาบลหนองควาย และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน
ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2) แบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า ในส่วนข้อมูลด้านระดับการ
รับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนและข้อมูลด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะในเทศบาลตาบลหนองควาย และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน
ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยคาถามเป็น แบบมาตราส่ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ ปัญหา และระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควายเป็นส่ วนงานใน
ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนการจัดการ
ขยะในชุมชนขึ้นทั้ง 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 การจัดเก็บขยะจะจัดเก็บเฉพาะถุง
ขยะที่มีตราสัญลักษณ์กองทุนการจัดการขยะในชุมชนเท่านั้น ทุกเดือนกองทุนฯ จะ
จัดส่งค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาล ตามพระราชบัญญัติตาบลหนองควายในราคา
ครัวเรือนสมาชิกละ 10 บาทต่อเดือน/ขยะไม่เกิน 5 ลิตรต่อครัวเรือน แต่ละกองทุนจะ
จัดซื้อถุงขยะฯ จากบริษัทผลิตถุงขยะเองในราคา 1.50 บาทต่อใบ ในส่วนของเงินที่ได้
จากการขายถุงขยะฯ จะเก็บเข้ากองทุนฯ ไว้ใช้ในกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่อไป สาหรับ
ครัวเรือนหรือผู้ประกอบการที่มีปริมาณขยะมากกว่า 5 ลิตรต่อเดือน เทศบาลจะนาไป
ค านวณค่ าธรรมเนี ยมในการจั ดเก็ บซึ่ งเริ่ มต้ นที่ 20 ลิ ตร/40 บาท/เดื อน โดยติ ด
เครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์บริเวณประตูหน้าบ้านหรือสถานประกอบการนั้นๆ อย่างไร
ก็ตาม ภายใต้การดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยโดยกองทุนการจัดการขยะในชุมชน
ทั้ง 12 กองทุน พบว่าพื้นที่เทศบาลตาบลหนองควายยังคงประสบกับปัญหาปริมาณ
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ขยะมูลฝอยจานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี จากผลการศึกษาสามารถคานวณอัตราการ
เกิดมูลฝอยของเทศบาลตาบลหนองควายมากถึง 0.96 กิโลกรัม/คน/วัน ซึ่งส่งผลให้
รายจ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเทศบาลต้อง
จัดจ้างบริษัทเอกชนนาไปก าจัดโดยคิดค่ าใช้จ่ายตามจานวนเที่ยวรถจัดเก็บขยะ
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลโดยตรงกับการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลหนองควายพบว่า แต่ละชุมชนมีการดาเนินการจัดการขยะในชุมชนใน
ลักษณะต่างคนต่างทา ขาดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนกับชุมชน และชุมชนกับ
เทศบาล สาหรับเทศบาลตาบลหนองควายนั้นมีบทบาทหลักเพียงการเก็บขนและการ
ขนถ่ายขยะเพื่อนาไปกาจัด ไม่มีการประชุมติดตามประเมินผลกองทุนการจัดการขยะ
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทางเทศบาลไม่สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้อย่างทั่วถึง
ตามจานวนครัวเรือนที่แท้จริง รวมทั้งเทศบาลยังขาดแคลนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการขยะมูลฝอย ไม่มีรถจัดเก็บขยะขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ถนนในชุมชน และขาดอุปกรณ์ช่วยกาจัดขยะ เช่น เครื่องบดกิ่งไม้ เป็นต้น
2. ระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองควายอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมระดับ
ครั วเรื อนในการจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชนเทศบาลต าบลหนองควายในระดั บมาก
รวมทั้งระดับความเต็มใจในการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ประเด็นซึ่งหากเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้หากวิเคราะห์ในประเด็นย่อย
พบว่า ระดับการรับรู้เรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากการกาจัดขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ความรู้เรื่องการลด คัดแยก และนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่อยู่ใน
ระดับมาก และชุมชนมีความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมหากมีการขอความร่วมมือในการลด
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และคัดแยกขยะ ปัจจัยเหล่านี้ทาให้ง่ายการพูดคุยและขอความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลโดยตรงกับการ
จัดการขยะมู ลฝอยเทศบาลตาบลหนองควายพบว่ า ประชาชนยังเชื่อว่า ระบบการ
คัดแยกขยะจากครัวเรือนในปัจจุบันจะไม่เกิดประโยชน์ เพราะระบบการจัดเก็บโดย
เทศบาล ยังคงนาขยะไปปะปนกันอยู่ดี นอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรแฝงในรูปของ
นักท่องเที่ยวหรือแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือต่อการดาเนินการด้าน
การจัดการขยะซึ่งยากต่อการควบคุม
3. เสนอทางเลื อ กรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลักต่างเห็นว่ารูปแบบ
ทางเลื อกที่ เหมาะสมในการจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชนเทศบาลต าบลหนองควาย
มากที่สุด คือ ทางเลือกรูปแบบที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างเทศบาล
ตาบลหนองควายและชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีข้อคิดเห็นว่า การใช้ถุงขยะที่
มีตราสัญลักษณ์กองทุนการจัดการขยะในชุมชนจะทาให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย
มีความสะดวกและมีความยุติธรรม ครัวเรือนที่มีขยะมากก็ต้องจ่ายค่าถุงขยะฯ มาก
และสร้างแรงจูงใจโดยครัวเรือนสามารถนาขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ และขยะ
อันตรายมาแลกถุงขยะกองทุนฯ ฟรีได้อีก นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เทศบาลควร
ดาเนินการร่วมด้วย เช่น การจัดระเบียบชาวต่างด้าวในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย
ควบคุมดูแลเรื่องการจัดการขยะในกลุ่มหอพัก ห้องเช่า จั ดรถเก็บขนขยะขนาดเล็ก
สาหรับเส้นทางหรือซอยที่คับแคบ รณรงค์ให้ร้านค้า ตลาดหรือสถานประกอบการลด
การใช้ถุงพลาสติก เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและ
การคัดแยกขยะ จัดระบบรองรับไม่ให้ขยะกลับมาปะปนกันอีกในระหว่างการจัดเก็บ
สร้ างหมู่ บ้ านต้ นแบบและก าหนดบทลงโทษ เป็ นต้ น อย่ างไรก็ ตามเมื่ อพิ จารณา
ทางเลือกรูปแบบทั้ง 3 รูปแบบแยกตามหมู่บ้านพบว่า หมู่บ้านส่วนใหญ่เลือกทางเลือก
รูปแบบที่ 1 คือ หมู่ 1 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 11 รองลงมาเลือกทางเลือกรูปแบบที่ 2

MFU Connexion, 6(1) || page 67

คือ หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 12 ในขณะที่ หมู่ 2 และหมู่ 8 เลือกทางเลือกรูปแบบที่ 3
มากที่ สุด หมู่ 6 และหมู่ 9 ส่วนใหญ่เลื อกรู ปแบบอื่ นๆ โดยให้ ความเห็ นว่าจะเป็ น
รูปแบบใดก็ได้ ในประเด็นเรื่องระดับการรับรู้สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองควายพบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่เลือกรูปแบบที่ 1 และ 2 และ 3 มีระดับการ
รับรู้ในระดับปานกลาง และหมู่บ้านที่ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบใดก็ได้มีระดับการรับรู้
สภาพปัญหาในระดับมาก นอกจากนี้จากผลการศึกษาโดยการนาจุดแข็ง - จุดอ่อนจาก
ปัจจัยภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส - อุปสรรค จากปัจจัยภายนอกสามารถประเมิน
สถานการณ์ของเทศบาลตาบลหนองควายได้ 4 รูปแบบ และสามารถสรุปเป็นกลยุทธ์
ได้ ดังนี้
3.1 สถานการณ์ที่ 1 จุดแข็งและโอกาส กาหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุก
เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างสร้างโอกาสเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม
มาตรการหรือกลยุทธ์
1) กาหนดให้ชุมชนบ้านหมู่ที่ 3 บ้านไร่ -กองขิง ซึ่งมีความพร้อมและ
ศัก ยภาพเป็ น ที่ย อมรั บ ในระดั บ ประเทศเป็ น พื้น ที่ ต้น แบบในการคั ด แยกและลด
ปริมาณขยะมูลฝอย
2) ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงประสานงานกันระหว่างชุมชนในพื้นที่กับ
พื้นที่ต้นแบบเพื่อเกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ ความชานาญ และองค์ความรู้ต่างๆ
3) ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle)
4) จัดหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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5) สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่ข้างเคียง เช่น เทศบาลเมืองแม่เหียะ หรือหน่วยงานทางการศึกษา เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น
3.2 สถานการณ์ที่ 2 จุดอ่อนและภัยอุปสรรค เทศบาลต้องตั้งรับหรือ
ป้องกันตัวเองเพื่อหาแนวทางประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ศึกษาสภาพ
ปัญหา วางแผนการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ทั้งระบบ และหาแนวทางแก้ไข
อย่างมีส่วนร่วม
มาตรการหรือกลยุทธ์
1) ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงพักขยะและโรงคัดแยกขยะใน
พื้นที่
2) เพิ่มรถเก็บขนขยะขนาดเล็กให้เหมาะสมกับสภาพของเส้นทางการ
เก็บขนในชุมชน
3) จัดเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้ารับบริการการจัดเก็บขยะตามธรรม
เนียมการปลูกอาคารบ้านเรือนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
4) ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยยึดหลัก 3Rs
5) สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง
และประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกประเภท
6) สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับและเห็นประโยชน์จาก
การให้ความร่วมมือ เช่น การแจกปุ๋ย การแลกถุงขยะฟรี
7) กาหนดบทลงโทษ และข้อตกลงร่ วมกัน หากผู้ทิ้งขยะทาไม่ถูกวิธี
เช่น ทิ้งผิดวันเวลา ทิ้งผิดวิธีหรือผิดสถานที่ จะต้องถูกตักเตือน หรือถูกปรับ โดยมี
พนักงานเก็บขนคอยตรวจสอบและรายงาน
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3.3 สถานการณ์ที่ 3 จุดอ่อนและโอกาส เทศบาลควรสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างชุมชนภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในด้าน
เงินทุน เทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆ
มาตรการหรือกลยุทธ์
1) ขอสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างโรงพักขยะ
และโรงคัดแยกขยะ
2) ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบ 3Rs ในทุกช่องทาง
3) ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับ
ผู้นาชุมชน
4) ศึกษาและกาหนดแผนการจัดการขยะมูลฝอยจากนักท่องเที่ยว
3.4 สถานการณ์ที่ 4 จุดแข็ง–อุปสรรค เทศบาลควรส่งเสริมและกาหนด
เขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ย วชุมชน เช่น การท่องเที่ย วเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิ ง
สุขภาพเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเป็นพื้นที่สะอาดปลอดขยะ
มาตรการหรือกลยุทธ์
1) กาหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยววิถีชุมชนเป็นพื้นที่สะอาดปลอด
ขยะ
2) กาหนดบทลงโทษสาหรับนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืน
3) กาหนดให้สถานประกอบการในเขตพื้นที่ปลอดขยะใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. สถานการณ์ ปั ญ หา และรู ป แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยของ
เทศบาลตาบลหนองควายในปัจจุบัน
1) ปั จ จุ บั นเทศบาลต าบลหนองควายเป็ นพื้ น ที่ มี ความเจริ ญด้ า น
เศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว มี พื้ น ที่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย
สภาพชุมชนจึงเริ่มมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีการบริโภคอุปโภคและมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งน้าเสีย อากาศ
เป็นพิษ และปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล องค์ประกอบหรือปัจจัยที่สาคัญทั้ง 3
ปั จจั ย คื อ จ านวนประชากร การบริ โภคทรั พยากรโดยเฉลี่ ยต่ อหั วประชากรและ
เทคโนโลยี ซึ่งหากพื้นที่ใดมีองค์ประกอบทั้ง 3 ปัจจัยในปริมาณมาก หรืออาจมีเพียง
ปัจจัยหนึ่งๆ ใน 3 ปัจจัย ในปริมาณมากก็สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่
รุนแรงได้ (มนัส สุวรรณ, 2549) จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าเทศบาล
หนองควายมี ป ริ ม าณหอพั ก ห้ อ งเช่ า เพิ่ ม มากขึ้ น ประชากรแฝงในรู ป แบบของ
นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างด้าวมีจานวนมาก ทาให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และไม่มี
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งเกิดปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เมื่อปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เทศบาลต้องจัดเก็บไปกาจัดมีปริมาณมากส่งผลให้รายจ่ายในการจัดการ
ขยะของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว เมื่อพิจารณาระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลหนองควาย พบว่าในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ขั้นตอนการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ภายใต้กองทุนการจัดการขยะในชุมชน แต่ละชุมชนมีอานาจอิสระในการจัดการขยะใน
ชุมชนตนเองซึ่งพบว่ามีลักษณะต่างคนต่างทา เทศบาลมีหน้าที่หลักในการเก็บขนและ
นาขยะไปกาจัดเท่านั้น จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่มีการกาจัดขยะ
ด้ วยตนเองในปริ มาณเพี ยงร้ อยละ 10-20 ของขยะทั้ งหมดในระดั บที่ มากที่ สุดซึ่ ง
หมายถึงขยะร้อยละ 90-80 ที่ต้องตกเป็นภาระในการจัดเก็บของเทศบาล
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2) กระบวนการจั ด การขยะมู ล ฝอย เทศบาลต าบลหนองควาย
ดาเนินการอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ การเก็บรวบรวม และการขนส่งเพื่อนาไปกาจัด
การเก็บรวบรวมหรือการเก็บขนถือว่ามีความสาคัญต่อการจัดการขยะมูลฝอยเพราะ
การจัดการมูลฝอยที่ดีนั้นต้องไม่มี ขยะมูลฝอยสะสมตกค้างในพื้นที่ สามารถเก็บ
รวบรวมและขนย้ายไปกาจัดได้โดยเร็ว ซึ่งองค์ประกอบสาคัญในการเก็บขนมูลฝอย
ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ รถเก็บขนมูลฝอย พนักงานเก็บขน ถังรองรับมูลฝอย และ
ประชาชนในเขตพื้นที่ซึ่ง ธเรศ ศรีสถิตย์ (2558) ได้ให้ข้อพิจารณาว่า การเก็บขนขยะ
มูลฝอยที่ประสบความสาเร็จนั้น รถเก็บขนขยะมูลฝอยต้องมีขนาดเหมาะสมและมี
จานวนเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การเก็บขนสูงสุดรถเก็บขนขยะต้องมีสภาพดีซึ่งโดยปรกติมีอายุการใช้ง านที่ 10 ปี
สาหรับพนักงานเก็บขนต้องแต่งกายให้รัดกุม ควรสวมเสื้อแขนยาว ใส่รองเท้าบู๊ท
และสวมถุงมือในขนาดทางาน นอกจากนี้ ควรมีถังรองรับมูลฝอยที่เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ มีฝาปิด ไม่มีน้าไหลออกจากถัง สามารถป้องกันกลิ่นและสัตว์คุ้ยเขี่ยได้
นอกจากนั้นแล้วองค์ประกอบที่สาคัญที่สุ ด คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ต้องให้ความ
ร่วมมือจัดเตรียมขยะมูลฝอยสาหรับการจัดเก็บจากเทศบาลตามกฎระเบียบในเขต
พื้นที่นั้นๆ สาหรับพื้นที่เทศบาลตาบลหนองควาย รถเก็บขนขยะของเทศบาลเป็น
แบบอัดท้ายมีจานวน 2 คัน ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่
มีสภาพถนนดี อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่าเส้นทางหลายชุมชนมีขนาด
เล็กและแคบ ยากต่อการเก็บขน ทาให้จราจรติดขัด สิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงและ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ในส่ ว นของพนั ก งานจั ด เก็ บ มี ก ารแต่ ง กายรั ด กุ ม ด้ ว ย
เสื้อแขนยาว กางเกนขายาว รองเท้าบู๊ท ผ้าปิดปาก และสวมถุงมือขณะทางานอย่าง
ถูกสุขลักษณะ ประชาชนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเทศบาลเป็นอย่างดี
โดยจะจัดเก็บขยะไว้ในบ้านและเมื่อถึงเวลาจัดเก็บของเทศบาลจึงนาถุงขยะซึ่งมี
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ตรากองทุ น ฯ มาวางไว้ บ ริ เ วณหน้ า บ้ า น ริ ม ถนนสาธารณะ หรื อ จุ ด จั ด เก็ บ รวม
อย่างไรก็ตามลักษณะการกาหนดจุดจัดเก็บดังกล่าว จะไม่มีระบบภาชนะรองรับขยะ
หรือถังขยะ ยกเว้นจุดจัดเก็บรวมบ้างจุดซึ่งจัดทาเป็นคอกรองรับขยะซึ่งการไม่มี
ถังขยะริมถนนทาให้ถนนมีทัศนียภาพที่ดี ไม่มีกองขยะสะสมตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวน หรือน้าขยะไหลนองพื้น อย่างไรก็ตามการที่เทศบาลมีบทบาทหลักเพียงการ
เก็บขนและการนาไปกาจัดเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ปลายเหตุ (End-ofthe-pipe or Clean-up Approach) ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นวิธีการที่ต้องเสียเวลา
ค่า ใช้ จ่ า ย และยั ง ทิ้ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมและสิ่ง แวดล้ อ มอี ก ด้ วย สอดคล้ อ งกั บ
การศึ ก ษาของศู น ย์ บ ริ ห ารกฎหมายสาธารณสุ ข กรมอนามั ย (2556) ที่ ว่ า การ
ดาเนินงานจัดการมูลฝอยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการจัดการที่ปลายเหตุ ขาดระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก รวบรวม
เก็บขน ขนส่งและกาจัด
3) ค่าบริการจัดการมูลฝอย ตามกาหนดกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่า ธรรมเนี ย มการให้ บ ริ ก ารเก็ บ ขน และก าจัด สิ่ ง ปฏิ กู ลหรือ มู ลฝอย และอั ต รา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ.2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กาหนดอัตราขั้นสูงไม่เกิน 40 บาท ซึ่งสาหรับการเก็บค่าบริการจัดการมูลฝอย
ของเทศบาลหนองควายใช้แนวคิดค่าบริการในอัตราขั้นต่า ผ่านโครงการการจัดการ
มูลฝอยชุมชนซึ่งครัวเรือนสมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการขยะเพียง 10 บาท/
เดือน/ครัวเรือนสมาชิก โดยทุกครัวเรือนสมาชิกต้องซื้อถุงขยะที่มีตราสัญลักษณ์
กองทุนฯ ในราคาทั่วไปประมาณ 6 บาทต่อใบ รายได้จากการขายถุงขยะจะนาเข้าสู่
กองทุนฯ ของแต่ละชุม ชน ซึ่ง การคิดค่ าบริการในอัต ราขั้ นต่ านี้ เทศบาลต้อ งน า
รายได้ส่วนอื่นมาสมทบงบประมาณสาหรับจัดการมูลฝอย ข้อดีของวิธีการนี้ทาให้
เทศบาลดาเนินงานการจัดการมูลฝอยได้เต็มที่โดยไม่มีแรงต่อต้านจากชุมชน และ
ผู้บริหารเป็นที่ชื่นชอบและได้รับคะแนนนิยมจากประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย คือ
การดาเนินการเช่นนี้ทาให้ภาระการจัดเก็บขยะตกเป็นของเทศบาลเพียงฝ่ายเดียว
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จากผลการศึกษา พบว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีกิจกรรมเพื่อการสร้างความตระหนัก
และจิตสานึกให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย การขายถุงขยะกองทุนฯ
กลายเป็นธุ รกิจ เพื่อหารายได้เ ข้ากองทุนขยะมู ลฝอยในชุม ชน ประชาชนที่ ไม่ใ ช่
สมาชิกกองทุนสามารถซื้อถุงกองทุนฯ ได้ แต่เทศบาลกลับได้รับค่าธรรมเนียมการ
จั ด เก็ บ เท่ า กั บ จ านวนสมาชิ ก กองทุ น ตั้ ง แต่ ก่ อ ตั้ ง ซึ่ ง จากผลการศึ ก ษาก็ พ บว่ า
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใช่สมาชิกกองทุนฯ แต่ใช้ถุงกองทุนฯ ในการจัดทิ้งขยะ และ
ระดับการรับรู้เรื่องโครงการการจัดการขยะในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง เช่นนี้ทา
ให้ประชาชนขาดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ไม่เป็นไปตาม
หลักการ PPP (Polluter, Pays, Principle) คือ ผู้ก่อมลพิษจะต้องร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการการกาจัดหรือการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งหลักการ PPP
ได้ถูกนามาใช้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ สุจิตรา วาสนาดารงดี (2559)
ที่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยจากประชาชน เนื่องจากผู้บริหารหรือนักการเมือง
ท้องถิ่นกลัวว่าจะเสียคะแนนนิยม
2. การรับรู้และการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลตาบลหนองควาย
การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สาคัญและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะ
ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า ประชาชนกลุ่ม
ตั วอย่ างมี ระดั บการรั บรู้ เรื่ องปั ญหามลพิ ษสิ่ งแวดล้ อมอั นเกิ ดจากการก าจั ดขยะ
มูลฝอย เช่น มลพิษจากการเผาขยะในที่โล่งแจ้ง มลพิษจากการฝังกลบ ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่รับรู้มาจากสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ในขณะที่การได้รับความรู้
ด้านการจั ดการขยะมู ลฝอยชุ มชนจากเทศบาลอยู่ ในระดั บน้ อย เช่นเดี ยวกั บกลุ่ ม
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ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เห็นว่าในชุมชนไม่มีกิจกรรมการจัดการขยะมากที่ สุด ซึ่งการเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถให้กับคนในชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนนั้น ผู้รับผิดชอบต้องเสริมสร้างสิ่งสาคัญ 3 ประการ คือ (1) ความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment Awareness) เน้นการสร้างปัญญา ความรู้และความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ (2) จิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Attitude) การสร้างสติ
ความรู้สึกรับผิดชอบ เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม (3) ทักษะและการมีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (Skills & Participation) คือการเสริมสร้างทักษะในการแจงปัญหา
สิ่งแวดล้ อม วิเคราะห์ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ ไข ผ่ านโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ (มนัส สุวรรณ, 2549) และจากผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็น
หมู่บ้านดั้งเดิม มี ความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทาให้ง่ายต่อการประสานงานและ
ขอความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยนั้น สิ่งสาคัญ
คือต้องสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การให้รางวัลเกียรติยศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การให้
ผลตอบแทนกลับคืนเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม (อนุศรา สาวังชัย, 2555) สอดคล้องกับผล
การศึกษาซึ่งพบว่า พื้นที่หมู่ 3 บ้านไร่-กองขิง ของเทศบาลตาบลหนองควายเป็นเพียง
หมู่บ้านเดียวที่มีความโดดเด่นและได้รับการยกย่องในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการสร้างจิตสานึกให้กับคนในชุม ชน กลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ในนามกลุ่มรักษ์บ้านเกิดโดยมีทุนการศึกษา รางวัลไม้กวาดทองคา รางวัล
คีบทองคา เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจ
3. การเสนอทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเทศบาลตาบลหนองควาย
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนร่ ว มกั น ระหว่ า งเทศบาล และชุ ม ชนใน
ทางเลือกรูปแบบที่ 2 เป็น รูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลักต่างเห็นว่ามี
เหมาะสมในการจั ด การขยะมู ลฝอยชุ ม ชนเทศบาลต าบลหนองควายมากที่ สุ ด
ทางเลือกรูปแบบที่ 2 นี้ยึดหลักการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนโดยมีเทศบาลเป็น
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หน่วยงานสาคัญทีก่ ระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนหลัก
คือ คัดแยกขยะที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ คัดแยกขยะอินทรีย์ จัดการถังขยะใน
บ้านตนเอง รณรงค์ถนนปลอดถังขยะ และลดความถี่การจัดเก็บ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซงึ่ เห็นว่ารูปแบบที่ 2 มีความสะดวกและง่ายต่อ
การคัดแยก และเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า
ระดับการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือน เช่น การคัดแยกขยะที่ยังใช้ได้
การนาสิ่งของกลับมาใช้ใหม่ การไม่ทิ้งขยะบนพื้นที่สาธารณะมีระดับการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความพร้อมในการปฏิบัติตาม
5 ขั้ น ตอนดั ง กล่ า ว อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายหมู่ บ้ า น พบว่ า หมู่ บ้ า น
ส่วนใหญ่เลือกทางเลือกรูปแบบที่ 1 โดยเห็นว่ารูปแบบในปัจจุบันดีอยู่แล้วในขณะที่
ทางเทศบาลเห็นว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะปริมาณขยะมูลฝอยยังคงเพิ่มขึ้น
และเทศบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะแต่เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายหมู่บ้านในประเด็นการรับรู้สภาพปัญหา พบว่าหมู่บ้านซึ่งมีระดับ
การรับรู้สภาพปัญหามาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกรูปแบบใดก็ได้ที่มีประโยชน์
ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก โดยมี ค วามพร้ อ มและความเต็ ม ใจในการให้ ค วามร่ ว มมื อ
สอดคล้องกับ มงคล ชาวเรือ (2527, อ้างใน อนุศรา สาวังชัย , 2555) ที่กล่าวว่า
การที่คนในชุมชนได้รับรู้เรื่ องราวต่างๆ กับสิ่งนั้นๆ จ านวนมากพอแล้ว สามารถ
รวบรวมสิ่งที่รับรู้มาทั้งหมดอย่างเป็นระบบจนเกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้
สามารถเห็นแนวทางการแก้ปัญหา ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิดการทางานและทัศนคติ
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สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
พื้นที่เทศบาลตาบลหนองควายประสบกับปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณ
มากส่งผลให้เทศบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เพิ่ม
สูงขึ้นทุกปี พื้นที่หมู่บ้านทั้ง 12 ชุมชน มีการจัดการขยะในชุมชนภายใต้กองทุนการ
จัดการขยะในชุมชนซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีลักษณะต่างคนต่างทา เทศบาลมี
หน้าที่ หลัก เพีย งการเก็บ ขนและการน าไปก าจัด และไม่ มีระบบการเก็ บ รวบรวม
มูลฝอยที่สอดคล้องกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด ขาดบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอย รถจัดเก็บขยะที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
ถนน และอุปกรณ์ช่วยกาจัดขยะ รวมทั้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นไปอย่างไม่
ทั่วถึงและมีอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมที่ ต่าเกินไป ชุมชนส่วนใหญ่มี ระดับการรับรู้
สภาพปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลตาบลหนองควายในระดับปานกลาง และมี
ระดับการปฏิบัติด้านการมีส่วนร่วมระดับครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในระดับมาก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ว่าควรอยู่ภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันระหว่างกองทุนการจัดการขยะในชุมชน
และเทศบาลตาบลหนองควาย ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นมีความพร้อมและความ
เต็มใจในการให้ความร่วมมือ เทศบาลจึงควรเร่งเข้าไปประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดย
การสนับสนุนเงินทุน งบประมาณ ติดต่อสื่อสาร และให้คาปรึกษาต่างๆ นอกจากนี้
เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย นี้ มี ล ะเอี ย ดครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ยิ่ ง ขึ้ น ควรศึ ก ษาค้ น คว้ า อั ต รา
ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่เหมาะสมและหาวิธีการโน้มน้าวประชาชนให้ยอมรับ
และยินดีจ่ายค่าบริการจัดการมูลฝอย ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการนาขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ และแนวทางการกาจัดขยะมูลฝอยที่เป็นไปได้กับพื้นที่เทศบาลตาบล
หนองควาย เพื่อนามาพัฒนาและลดค่าใช้จ่ายด้านการกาจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
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