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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอยของชุ มชนตลาดหัว อิฐ อ าเภอเมือง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอย องค์ประกอบของความส าเร็จในการจัดการขยะ และบทบาทของผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
และประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐรวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
จัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
ผู้น าชุมชน รวมจ านวน 5 คน และโดยการใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ชุมชนตลาดหัวอิฐ
ทั้งหมด จ านวน 164 คน 
  ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001–10,000 บาท ประชาชนมีการจัดการขยะของ
ครัวเรือนทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือก าจัดทุกครั้ง โดยการฝังกลบ
และมีการคัดแยกขยะก่อนแล้วน าไปขาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับค่อนข้าง
สม่ าเสมอตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน การร่วมด าเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล ผู้น า
ชุมชนมีบทบาทในการจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ในทุกประเด็น ได้แก่การเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
เข้ามาร่วมเสนอปัญหา คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นแกนน าในการผลักดันให้มีการจัดการขยะของชุมชน และ
จัดหางบประมาณสนับสนุนชุมชน รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบว่ามีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจั ง 
ด้วยวิธีการต่างๆ คือ การจัดท าตลาดนัดขยะ การจัดท าโครงการหมู่บ้านประดับดาวและการแบ่งครัวเรือนให้ 
อสม.รับผิดชอบตามโครงการ จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกและก าจัดขยะที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านในชุมชน และ
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนการจัดการขยะประสบความส าเร็จอย่างมาก จนท าให้มีความพร้อมใน
การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแก่ชุมชนอ่ืน อีกทั้งยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชน มีความสะอาด ปราศจากขยะ 
 ปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนได้แก่ มีครัวเรือนจ านวน 27 ครัวเรือน จาก
ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยประจ าอยู่ในชุมชน 
แต่เป็นบุคคลจากภายนอกชุมชนที่มาสร้างบ้านอยู่และมาพักอาศัยเป็น ครั้งคราวส่งผลให้ยังมีปัญหาขยะอยู่
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บ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า งบประมาณในการด าเนินโครงการมีจ านวนจ ากัด และไม่มียานพาหนะในการ
น าขยะที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความส าเร็จของการจัดการขยะ เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในระดับค่อนข้างสม่ าเสมอโดยผู้น าชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชรวมถึงรูปแบบการจัดการขยะของชุมชน มีบทบาทและมีผลต่อการจัดการขยะของชุมชนใน
ระดับต่อเนื่องจริงจัง  
 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแพร่ ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนขยะ พบว่าความส าเร็จใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เกิดจากประชาชนมีจิตส านึกรักบ้านเกิด มีความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีกันที่จะแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถด าเนินงาน
ได ้
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 3. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้น าชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ 
 4. เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
 2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่  (Frequencies) 
และค านวณค่าร้อยละ (Percentage)   
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard-  Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้ก าหนดไว้  
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การน าเสนอข้อมูลการวิจัย 
 การน าเสนอและรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 1. การน าเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้น าเสนอในรูปแบบของตารางโดยการแจกแจง
ความถี่  (Frequencies) และค านวณค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมการบรรยาย 
 2. การน าเสนอข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) แล้วน าผลที่
ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งโดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ และการทดสอบค่า 
(f-test) พร้อมการบรรยาย   
 3. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะประเด็นที่ส าคัญ ๆ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยได้น ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และบันทึกรหัสลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตลาดหัว
อิฐใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: s.d) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่มผู้น าชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ตลาดหัวอิฐใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Means) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: s.d) 
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชนตลาดหัวอิฐใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: s.d) 
 ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชในการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนตลาดหัวอิฐใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: s.d) 
 ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: s.d) 
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 ส่วนที่ 7 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐวิเคราะห์ใน
ลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 83.5 เพศชายร้อยละ 
67.7 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 31.71 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 61.6 
ประกอบอาชีพ รับจ้าง ร้อยละ 59.1 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท ประชาชนชุมชนตลาด
หัวอิฐมีการจัดการขยะของครัวเรือน โดยส่วนใหญ่มีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนทุกวัน ร้อยละ 79.3 
ขยะที่เกิดจากครัวเรือนเป็นขยะประเภทที่ย่อยสลายได้ ร้อยละ 33.5 ส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือ
ก าจัดทุกครั้ง ร้อยละ78.0 มีวิธีการก าจัดขยะ โดยการฝังกลบและคัดแยกขยะแล้วน าไปขาย ร้อยละ 21.3 
 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐมีค่าเฉลี่ยรวม
ที่ 3.98 โดยมีส่วนร่วมในระดับค่อนข้างสม่ าเสมอในทุกประเด็นตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน ด้านร่วมด าเนินการ 
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วมประเมินผล 
 3.  ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของกลุ่มผู้น าชุมชนในการจัดการขยะของชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.34 
โดยมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องจริงจังในทุกประเด็น ตั้งแต่
ผู้ใหญ่บ้านได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมเสนอปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กระตุ้นให้
ชาวบ้านเกิดความตระหนักในปัญหาขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ชาวบ้านมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาขยะ 
คณะกรรมการหมู่บ้านได้เป็นแกนน าในการผลักดันให้มีการจัดการขยะของชุมชนและจัดหางบประมาณมาใช้
ในการด าเนินงาน อีกทั้งยังได้ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านในการน าปัญหาขยะท่ีเกิดขึ้นมาก าหนดเป็นประเด็น
ส าคัญในการประชุมในส่วนของ อสม.ซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนขยะได้ท าความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ 
โครงการแก้ไขปัญหาขยะให้แก่ชาวบ้าน และเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการรับผิดชอบ ดูแล กระตุ้นและ
ตรวจสอบชาวบ้านตามโครงการหมู่บ้านประดับดาว และรับเป็นเจ้าภาพในการด าเนินโครงการตลาดนัดขยะ 
เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมและส าหรับ ส.อบต. เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานและผลักดัน
ในการขอรับงบประมาณจากเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมช  
 

อภิปรายผล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ คือ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบ
ของความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐเพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
บทบาทของประชาชนในชุมชน บทบาทของผู้น าชุมชน บทบาทขององค์การบริหารสวนต าบลน้ าแพร่ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐและเพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของชุมชน 
และจากผลการศึกษาสามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
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 จากผลการศึกษาพบว่า ความส าเร็จของการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งจากภาคประชาชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมทั้ง
รูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่เหมาะสม ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัว
อิฐประสบความส าเร็จ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบได้
ดังนี้ 
 ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พบว่าประชาชนในชุมชนตลาดหัวอิฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนค่อนข้างสม่ าเสมอ ตั้งแต่การร่วมคิดหาสาเหตุของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น 
เสนอแนวทางแก้ปัญหา ร่วมด าเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรม รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
กิจกรรม และร่วมประเมินผลการด าเนินกิจกรรมของชุมชนค่อนข้างสม่ าเสมอ โดยยังมีประชาชนในบาง
ครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน เนื่องจากเป็นครัวเรือนที่มีผู้อาศัยจากต่างถิ่นเข้า
มาตั้งบ้านเรือน และไม่ได้พักอาศัย 
ประจ าอยู่ในชุมชน ส่งผลให้ยังมีปัญหาขยะอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นข้อเสนอแนะให้ชุมชนในการหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป 
 ส าหรับกลุ่มผู้น าชุมชน ที่ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดหัวอิฐ คณะกรรมการกองทุน
ขยะชุมชนตลาดหัวอิฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ชุมชนตลาดหัวอิฐ ได้มีส่วนร่วมในความส าเร็จของ
การจัดการขยะในชุมชน โดยมีบทบาทอย่างต่อเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน ตั้งแต่การเข้าร่วมเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา 
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และประเมินผลการด า เนินงานร่วมกัน ทั้งยัง
เป็นแกนน า ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุน
ความรู้และงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน 
 และในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐ คือเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชมีบทบาทในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน ตั้งแต่ด้านการร่วมคิดวางแผนงาน รูปแบบการจัดการขยะ การจัดสรรงบประมาณ ร่วมถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างผู้น าชุมชน ประชาชน หน่วยงานของภาครัฐ และ
ภาคเครือข่าย รวมถึงด้านการด าเนินการ ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนมากที่สุด รวมถึงร่วมประเมินผลโดยการ
ประชุมค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา 
ค้นหากลวิธี พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะให้ประสบความส าเร็จมากที่สุด และเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป บนหลักการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหามูลฝอยของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชที่ว่า “มุ่งแก้ไข
ปัญหามูลฝอยที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน” โดยใช้งบประมาณน้อยเพ่ือประโยชน์มาก มุ่งแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันขยะ
มูลฝอยโดยชุมชน บนหลักการที่ว่า “ขยะที่เกิดจากครัวเรือนต้องก าจัดโดยครัวเรือน” 
 จากการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนดังที่กล่าวมา ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนตลาดหัวอิฐประสบความส าเร็จอย่างมากในทุกประเด็น ท าให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีความสะอาด
ปราศจากขยะและมลพิษจากการเผาขยะ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง 
ชาวบ้านในชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ชุมชนมีความพร้อมในการ
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ให้ความรู้และขยายผลการด าเนินงาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
บทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยองค์กร ของอานันท์ ปันยารชุน (2539) ที่กล่าวว่า ในการ
จัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสามารถแยกสมาชิกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้แก่รัฐ มีหน้าที่ในการก าหนดทิศ
ทางการแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและกลยุทธ์ให้ชัดเจน มีผลในทางปฏิบัติซึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐต้อง
ด าเนินการเองในทุกเรื่อง แต่ต้องก าหนดกรอบให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ กลุ่มที่สองได้แก่
ภาคธุรกิจซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในทรัพยากร และกลุ่มที่สามได้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในการ
เข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2549) ซึ่งได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร การ
วิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การด าเนินการการประสานความร่วมมือ การติดตามตรวจสอบ 
เพ่ือให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพ่ือให้เกิดการป้องกัน 
แก้ไข จัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้รูปแบบการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐยังมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐประกอบไปด้วยรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ มีการสร้าง
จิตส านึกและให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน 
รวมทั้งให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เช่นการคัดแยกขยะเพ่ือน าไปจ าหน่ายตามโครงการ
ตลาดนัดขยะ และน าไปท าปุ๋ยหมัก โดยมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และมีการประชุมหารือที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมการด าเนินงานโดยมอง
สัญลักษณ์รูปดาวเพ่ือยกย่องเชิดชูให้แก่ครัวเรือนที่มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 ซึ่งรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐดังกล่าวมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติหมอกควัน ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่กล่าวว่าการ
จัดการขยะในครัวเรือน คือ ระบบการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขั้นสุดท้าย โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการน าขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยระบบบริหารดังกล่าวต้องมุ่งเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการ
น าเทคนิคการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ การสิ่งจูงใจ และการได้รับประโยชน์ร่วมมาเป็นฐานคิดในการ
สร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ คือ การคัดแยกขยะ และตลาดนัดขยะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ทีม่ีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท เช่น ชุมชนตลาดหัวอิฐแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากภาคประชาชนที่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ การผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้น าชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชน เพ่ือให้ทุกคนมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของขยะและของเหลือใช้ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน 
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 กล่าวโดยสรุปคือ ความความส าเร็จของการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งจากประชาชนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในทุกประเด็นอย่างค่อนข้างสม่ าเสมอ ตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน การร่วมด าเนินการ การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล โดยมีผู้น าชุมชนซึ่งมีบทบาทอย่างต่อเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ และเป็นแกนน าในการ
ด าเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชอ าเภอเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีบทบาทในการจัดการขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน การให้ความรู้ และการประสานงานการด าเนินงานของชุมชน บน
หลักการที่ว่า “มุ่งแก้ไขปัญหามูลฝอยที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน” โดยใช้งบประมาณน้อยเพ่ือประโยชน์มาก และมุ่ง
แก้ไข สร้างภุมิคุ้มกันขยะมูลฝอยโดยชุมชน บนหลักการที่ว่า “ขยะที่เกิดจากครัวเรือนต้องก าจัดโดยครัวเรือน” 
ส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐที่มีความเหมาะสมและมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่าบริบททางสังคมของชุมชนตลาดหัวอิฐซึ่งเป็น
ชุมชนเล็กๆ ชุมชนดั้งเดิม มีประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นระบบเครือญาติมีความอบอุ่นของครอบครัว มีการ
ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนรักบ้านเกิด ท าให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนให้ประสบความส าเร็จได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐพบว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งจ านวน 27 
ครัวเรือน จาก 164 ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยเป็น
บุคคลภายนอกพ้ืนที่ และไม่ได้อยู่ประจ าในพ้ืนที่ ส่งผลให้มีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ และการเผา
ท าลายขยะบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบข้อสังเกตในความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในอนาคต 
ดังนั้นผู้ท าการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตลาดหัวอิฐในการพัฒนาการจัดการขยะของ
ชุมชนต่อไป และเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้ 
 1. ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต 
และบริบทของชุมชนให้มีความหลากหลายมากข้ึน 
 2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการอบรมในด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น ด้านการรักษาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ น้ า เป็นต้น ให้กับกลุ่มประชาชนทุกระดับ รวมถึงเยาวชนนักเรียน นักศึกษา เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบจากการด าเนินโครงการการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเพ่ิม
มากขึ้น 
 3. ควรศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัว
อิฐเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุดในการด าเนินงาน 
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 4. ควรศึกษาถึงแนวโน้มและปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตลาดหัวอิฐเพ่ือก าหนดนโยบาย และ
วางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 5. ควรศึกษาแนวทาง และมาตรการในการชักชวนให้ครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะที่ยังคงมีอยู่ 
 6. ควรศึกษาแนวทาง และมาตรการในการด าเนินงานของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องใน
อนาคต ทั้งในด้านรูปแบบ กิจกรรม รวมถึงการประสานงานและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน  
ซึ่งได้แก่ ประชาชนในพื้นท่ี ผู้น าชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ 


