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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนตลาดหั ว อิ ฐ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสาเร็จของการจัดการขยะมูลฝอย รูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอย องค์ประกอบของความสาเร็จในการจัดการขยะ และบทบาทของผู้นาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล
และประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐรวมถึงปัญหา อุปสรรค ในการ
จัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาใช้วิธีรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
ผู้นาชุมชน รวมจานวน 5 คน และโดยการใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่ชุ มชนตลาดหัวอิฐ
ทั้งหมด จานวน 164 คน
ผู้ตอบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีอายุระหว่าง 51-60 ปี ได้รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001–10,000 บาท ประชาชนมีการจัดการขยะของ
ครัวเรือนทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือกาจัดทุกครั้ง โดยการฝังกลบ
และมีการคัดแยกขยะก่อนแล้วน าไปขาย ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล ฝอยในระดับค่อนข้าง
สม่าเสมอตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน การร่วมดาเนินการ การร่วมรับผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล ผู้นา
ชุมชนมีบทบาทในการจัดการขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ในทุกประเด็น ได้แก่การเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
เข้ามาร่วมเสนอปัญหา คิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นแกนนาในการผลักดันให้มีการจัดการขยะของชุมชน และ
จัดหางบประมาณสนับสนุนชุมชน รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย พบว่ามีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจั ง
ด้วยวิธีการต่างๆ คือ การจัดทาตลาดนัดขยะ การจัดทาโครงการหมู่บ้านประดับดาวและการแบ่งครัวเรือนให้
อสม.รั บ ผิ ดชอบตามโครงการ จั ด กิจ กรรมสนับสนุนการจัดการขยะมู ล ฝอยอย่างต่อ เนื่องจริงจังโดยการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกและกาจัดขยะที่ถูกต้องแก่ชาวบ้านในชุมชน และ
การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนการจัดการขยะประสบความสาเร็จอย่างมาก จนทาให้มีความพร้อมใน
การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยแก่ชุมชนอื่น อีกทั้งยังส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชน มีความสะอาด ปราศจากขยะ
ปัญหาอุปสรรคในการจัด การขยะมูลฝอยในชุมชนได้แก่ มีครัวเรือนจานวน 27 ครัวเรือน จาก
ครัวเรือนทั้งหมด 164 ครัวเรือน ที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ใช่ผู้พักอาศัยประจาอยู่ในชุมชน
แต่เป็นบุคคลจากภายนอกชุมชนที่มาสร้างบ้านอยู่และมาพักอาศัยเป็น ครั้งคราวส่งผลให้ยังมีปัญ หาขยะอยู่
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บ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า งบประมาณในการดาเนินโครงการมีจานวนจากัด และไม่มียานพาหนะในการ
นาขยะที่คัดแยกแล้วไปจาหน่ายผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ความสาเร็จของการจัดการขยะ เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในระดับค่อนข้างสม่าเสมอโดยผู้นาชุมชนตลาดหัวอิฐ อาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชรวมถึงรูปแบบการจัดการขยะของชุมชน มีบทบาทและมีผลต่อการจัดการขยะของชุมชนใน
ระดับต่อเนื่องจริงจัง
ผลการสัมภาษณ์ผู้ บริ หาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว นตาบลน้าแพร่ ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนขยะ พบว่าความสาเร็จใน
การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เกิดจากประชาชนมีจิตสานึกรักบ้านเกิด มีความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีกันที่จะแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถดาเนินงาน
ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความสาเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐ อาเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่ อ ศึ กษาถึ งรู ป แบบการจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ มชนตลาดหั ว อิ ฐ อ าเภอเมือ ง จัง หวั ด
นครศรีธรรมราช
3. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ
4. เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐ

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
2. นาข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จรูป
3. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (Frequencies)
และคานวณค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนตลาดหั ว อิ ฐ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard- Deviation) แล้วนาผลที่ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้กาหนดไว้
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การนาเสนอข้อมูลการวิจัย
การนาเสนอและรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. การนาเสนอข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้นาเสนอในรูปแบบของตารางโดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) และคานวณค่าร้อยละ (Percentage) พร้อมการบรรยาย
2. การน าเสนอข้ อ มู ล การจั ด การขยะมู ล ฝอยของชุ ม ชนตลาดหั ว อิ ฐ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาผลที่
ได้ไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมายที่ได้กาหนดไว้ ทั้งโดยรวมรายด้าน และเป็นรายข้อ และการทดสอบค่า
(f-test) พร้อมการบรรยาย
3. สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะประเด็นที่สาคัญ ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ผู้วิจัยได้นามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และบันทึกรหัสลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตลาดหัว
อิฐใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation: s.d)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของกลุ่ มผู้นาชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
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 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสาเร็จในการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐใช้สถิติค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation: s.d)
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ส่ ว นที่ 7 ปั ญหา/อุป สรรค/ข้ อเสนอแนะ ในการจั ดการขยะของชุมชนตลาดหั ว อิ ฐ วิเคราะห์ ใ น
ลักษณะข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วๆ 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
กาจัดทุกครั้ง ร้อยละ78.0 มีวิธีการกาจัดขยะ โดยการฝังกลบและคัดแยกขยะแล้วนาไปขาย ร้อยละ 21.3
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐมีค่าเฉลี่ยรวม
ที่ 3.98 โดยมีส่วนร่วมในระดับค่อนข้างสม่าเสมอในทุกประเด็นตั้งแต่การร่วมคิดวางแผน ด้านร่วมดาเนินการ
ด้านร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วมประเมินผล
3. ผลการศึกษาพบว่า บทบาทของกลุ่มผู้นาชุมชนในการจัดการขยะของชุมชน มีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.34
โดยมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างต่อเนื่องจริงจังในทุกประเด็น ตั้งแต่
ผู้ใหญ่บ้านได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมเสนอปัญหาและคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กระตุ้นให้
ชาวบ้านเกิดความตระหนักในปัญหาขยะที่เกิดขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้ชาวบ้านมี จิตสานึกในการแก้ไขปัญหาขยะ
คณะกรรมการหมู่บ้านได้เป็นแกนนาในการผลักดันให้มีการจัดการขยะของชุมชนและจัดหางบประมาณมาใช้
ในการดาเนินงาน อีกทั้งยังได้ประชุมหารือร่วมกับชาวบ้านในการนาปัญหาขยะที่เกิดขึ้นมากาหนดเป็นประเด็น
สาคัญในการประชุมในส่วนของ อสม.ซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนขยะได้ทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์
โครงการแก้ ไ ขปั ญหาขยะให้ แก่ ช าวบ้ า น และเป็ น ผู้ มี บทบาทส าคั ญในการรั บผิ ด ชอบ ดู แล กระตุ้ นและ
ตรวจสอบชาวบ้านตามโครงการหมู่บ้านประดับดาว และรับเป็นเจ้าภาพในการดาเนินโครงการตลาดนัดขยะ
เพื่อให้ ชาวบ้านเกิดความสะดวกในการเข้า ร่วมกิจกรรมและสาหรับ ส.อบต. เป็นผู้ มีบทบาทสาคัญในการ
อานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาขยะของชาวบ้าน อีกทั้งเป็นผู้ประสานงานและผลักดัน
ในการขอรับงบประมาณจากเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมช

อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ของความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
บทบาทของประชาชนในชุมชน บทบาทของผู้นาชุมชน บทบาทขององค์การบริหารสวนตาบลน้าแพร่ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัวอิฐและเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของชุมชน
และจากผลการศึกษาสามารถนามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
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จากผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่ว นในชุมชน ทั้งจากภาคประชาชน ผู้ นาชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้ง
รูปแบบของการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนที่เหมาะสม ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนตลาดหัว
อิฐประสบความสาเร็จ ซึ่งจากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบได้
ดังนี้
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน พบว่าประชาชนในชุมชนตลาดหัวอิฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนค่อนข้างสม่าเสมอ ตั้งแต่การร่วมคิดหาสาเหตุของปัญหาขยะที่เกิดขึ้น
เสนอแนวทางแก้ปัญหา ร่วมดาเนินกิจกรรมในทุกกิจกรรม รวมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนิน
กิจ กรรม และร่ ว มประเมิน ผลการดาเนิ น กิจกรรมของชุมชนค่อนข้างสม่าเสมอ โดยยังมีประชาชนในบาง
ครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน เนื่องจากเป็นครัวเรือนที่มีผู้อาศัยจากต่างถิ่นเข้า
มาตั้งบ้านเรือน และไม่ได้พักอาศัย
ประจาอยู่ในชุมชน ส่งผลให้ยังมีปัญหาขยะอยู่บ้างเล็กน้อย เป็นข้อเสนอแนะให้ชุมชนในการหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป
สาหรับกลุ่มผู้นาชุมชน ที่ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดหัวอิฐ คณะกรรมการกองทุน
ขยะชุมชนตลาดหัวอิฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ชุมชนตลาดหัวอิฐ ได้มีส่วนร่วมในความสาเร็จของ
การจัดการขยะในชุมชน โดยมีบทบาทอย่างต่อเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชน ตั้งแต่การเข้าร่วมเสนอปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา
การร่วมเป็นคณะกรรมการในการดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และประเมินผลการดา เนินงานร่วมกัน ทั้งยัง
เป็นแกนนา ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอรับการสนับสนุน
ความรู้และงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน
และในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐ คือเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชมีบทบาทในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน ตั้งแต่ด้านการร่วมคิดวางแผนงาน รูปแบบการจัดการขยะ การจัดสรรงบประมาณ ร่วมถึงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ โดยการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงานของภาครัฐ และ
ภาคเครือข่าย รวมถึงด้านการดาเนินการ ให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนมากที่สุด รวมถึงร่วมประเมินผลโดยการ
ประชุมค้นหาปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปัญหา
ค้นหากลวิธี พัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะให้ประสบความสาเร็จมากที่สุด และเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ต่อไป บนหลักการและแนวคิดในการแก้ไขปัญหามูลฝอยของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชที่ว่า “มุ่งแก้ไข
ปัญหามูลฝอยที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน” โดยใช้งบประมาณน้อยเพื่อประโยชน์มาก มุ่งแก้ไขและสร้างภูมิคุ้มกันขยะ
มูลฝอยโดยชุมชน บนหลักการที่ว่า “ขยะที่เกิดจากครัวเรือนต้องกาจัดโดยครัวเรือน”
จากการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของชุมชนดังที่กล่าวมา ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนตลาดหัวอิฐประสบความสาเร็จอย่างมากในทุกประเด็น ทาให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนมีความสะอาด
ปราศจากขยะและมลพิษ จากการเผาขยะ ประชาชนมีค วามรู้ค วามเข้าใจในการก าจั ดขยะอย่างถูก ต้อ ง
ชาวบ้านในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ชุมชนมีความพร้อมในการ
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ให้ความรู้และขยายผลการดาเนินงาน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
บทบาทอานาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยองค์กร ของอานันท์ ปันยารชุน (2539) ที่กล่ าวว่า ในการ
จัดการขยะ การแก้ไขปัญหาสามารถแยกสมาชิกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกได้แก่รัฐ มีหน้าที่ในการกาหนดทิศ
ทางการแก้ ไขปั ญหาด้า นนโยบายและกลยุทธ์ ให้ ชัดเจน มีผ ลในทางปฏิ บัติ ซึ่งไม่ไ ด้ห มายความว่ ารัฐ ต้อ ง
ดาเนินการเองในทุกเรื่อง แต่ต้องกาหนดกรอบให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติและให้ความร่วมมือ กลุ่มที่สองได้แก่
ภาคธุรกิจซึ่งต้องมีความรับผิดชอบในทรัพยากร และกลุ่มที่สามได้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในการ
เข้ามามีบทบาทในการจัดการสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2549) ซึ่งได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่เปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็ นผู้มีส่วนได้ส่ วยเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข่าวสาร การ
วิเคราะห์ ปัญหา การแสดงความคิดเห็ น การดาเนินการการประสานความร่ว มมือ การติดตามตรวจสอบ
เพือ่ ให้บรรลุตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เพื่อให้เกิดการป้องกัน
แก้ไข จัดการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้รูปแบบการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐยังมีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการ
ดาเนิ น งานการแก้ไขปั ญหาขยะของชุมชนตลาดหั ว อิฐ ประกอบไปด้ว ยรูปแบบดังต่อไปนี้ คือ มีการสร้าง
จิตสานึกและให้ความรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน
รวมทั้งให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เช่นการคัดแยกขยะเพื่อนาไปจาหน่ายตามโครงการ
ตลาดนัดขยะ และนาไปทาปุ๋ยหมัก โดยมีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และมีการประชุมหารือที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมการดาเนินงานโดยมอง
สัญลักษณ์รูปดาวเพื่อยกย่องเชิดชูให้แก่ครัวเรือนที่มีการดาเนินการแก้ไขปัญหาขยะตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ซึ่งรู ป แบบการจั ดการขยะของชุมชนตลาดหั วอิฐ ดังกล่ าวมีผ ลต่อการมีส่ ว นร่วมของชุมชนในการ
ดาเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยตามโครงการสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติหมอกควัน ของคณะรัฐ ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ที่กล่าวว่าการ
จัดการขยะในครัวเรือน คือ ระบบการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของการเกิดขยะจนถึงการกาจั ดขั้น สุ ดท้าย โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือการนาขยะที่มีศักยภาพกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยระบบบริหารดังกล่าวต้องมุ่งเน้นที่การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยการ
นาเทคนิคการลดปริมาณขยะการคัดแยกขยะ การสิ่งจูงใจ และการได้รับประโยชน์ร่วมมาเป็นฐานคิดในการ
สร้างรูปแบบกิจกรรมต่างๆ คือ การคัดแยกขยะ และตลาดนัดขยะ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมกับพื้นที่ทมี่ ีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เช่น ชุมชนตลาดหัวอิฐแต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากภาคประชาชนที่เป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ การผลักดันอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้นาชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้และสร้างจิตสานึกให้ กับประชาชน เพื่อให้ทุกคนมี
ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของขยะและของเหลือใช้ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนและชุมชน
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กล่าวโดยสรุปคือ ความความสาเร็จของการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งจากประชาชนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในทุกประเด็น อย่ า งค่อนข้า งสม่าเสมอ ตั้ง แต่การร่ ว มคิดวางแผน การร่ว มดาเนิน การ การร่ว มรั บ
ผลประโยชน์ และการร่วมประเมินผล โดยมีผู้นาชุมชนซึ่งมีบทบาทอย่างต่อเนื่องจริงจังในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน เช่น การเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมดาเนินการในขั้นตอนต่างๆ และเป็นแกนนาในการ
ดาเนิ น งานการแก้ไขปั ญหาขยะมูล ฝอยของชุมชน และเทศบาลนคร นครศรีธ รรมราชอาเภอเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีบทบาทในการจัดการขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง ทั้งการ
สนั บ สนุ น งบประมาณการดาเนิ น งาน การให้ ความรู้ และการประสานงานการดาเนินงานของชุมชน บน
หลักการที่ว่า “มุ่งแก้ไขปัญหามูลฝอยที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน ” โดยใช้งบประมาณน้อยเพื่อประโยชน์มาก และมุ่ง
แก้ไข สร้างภุมิคุ้มกันขยะมูลฝอยโดยชุมชน บนหลักการที่ว่า “ขยะที่เกิดจากครัวเรือนต้องกาจัดโดยครัวเรือน”
ส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐที่มีความเหมาะสมและมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการขยะ นอกจากนี้จากผลการศึกษายังพบว่าบริบททางสังคมของชุมชนตลาดหัวอิฐซึ่งเป็น
ชุมชนเล็กๆ ชุมชนดั้งเดิม มีประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นระบบเครือ ญาติมีความอบอุ่นของครอบครัว มีการ
ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนในชุมชนรักบ้านเกิด ทาให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคีที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถดาเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนให้ประสบความสาเร็จได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการจั ดการขยะของชุมชนตลาดหั ว อิฐ พบว่ายังมีประชาชนส่ ว นหนึ่งจานวน 27
ครั ว เรื อ น จาก 164 ครั ว เรื อ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เป็ น ครั ว เรื อ นที่ มี ผู้ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น
บุคคลภายนอกพื้นที่ และไม่ได้อยู่ประจาในพื้นที่ ส่งผลให้มีการลักลอบทิ้งขยะในที่สาธารณะ และการเผา
ทาลายขยะบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคในด้านการขาดการสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบข้อสังเกตในความยั่งยืนของชุมชนในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในอนาคต
ดังนั้นผู้ทาการศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนตลาดหัวอิฐในการพัฒนาการจั ดการขยะของ
ชุมชนต่อไป และเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังต่อไปนี้
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
และบริบทของชุมชนให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ควรมีการพัฒนากิจกรรมการอบรมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องเพิ่มเติม เช่น ด้านการรักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ น้า เป็นต้น ให้กับกลุ่มประชาชนทุกระดับ รวมถึงเยาวชนนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบจากการดาเนินโครงการการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัวอิฐเพิ่ม
มากขึ้น
3. ควรศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมในโครงการจัดการขยะของชุมชนตลาดหัว
อิฐเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุดในการดาเนินงาน
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4. ควรศึกษาถึงแนวโน้มและปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตลาดหัวอิฐเพื่อกาหนดนโยบาย และ
วางแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
5. ควรศึกษาแนวทาง และมาตรการในการชักชวนให้ครัวเรือนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วม
โครงการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ยังคงมีอยู่
6. ควรศึกษาแนวทาง และมาตรการในการดาเนินงานของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องใน
อนาคต ทั้งในด้านรูปแบบ กิจกรรม รวมถึ งการประสานงานและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน
ซึ่งได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ ผู้นาชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

