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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อเสนอ
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงผสมระหว่างคุณภาพและปริมาณโดยใช้แบบสัมภาษณ์กับ
ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น าชุมชน และใช้แบบสอบถามกับผู้มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน 400 ครัวเรือน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน  รวมถึงการท า SWOT 
Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบว่า 1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีขยะมูลฝอยตกค้าง
ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 1.12 ล้านตัน ใช้วิธีการก าจัดแบบเทกอง ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย แต่ยังขาดแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนและไม่มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทาง 2) ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์อยู่ในระดับสูง ส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับต่ า และ 3) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี ้คือ เทศบาลต้องสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้ งแต่การตัดสินใจร่วมวางแผน การปฏิบัติ และการ
ประเมินผล โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ 1) ผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นรูปธรรม และ 2) ก าหนดปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมุ่งเน้นระดับ “ครัวเรือนและชุมชน” ให้ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอย
ชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ตั้งแต่ต้นทาง” 
และให้ชุมชนเป็นผู้จัดการขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง โดยเทศบาลให้การสนับสนุนความรู้  งบประมาณ 
อุปกรณ์ พร้อมใช้เครื่องมือทางการเงินและการบังคับใช้กฎระเบียบ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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This thesis studies municipal solid waste ( MSW)  management of Nakhon Si 

Thammarat Municipality and its level of public participation. The purpose is to find the 

right guidelines for public participation in MSW management for this municipality. 

Research methodology is mixed method, combining qualitative and quantitative 

methods.  The structured interview covers opinions from public officers, community 

leaders and villagers.  The questionnaire covers those of the 400 households’ 

representatives who responsible for family's waste.  Besides the descriptive and 

inference statistical analysis, this paper also provides SWOT Analysis and TOWS Matrix 

interpretation. The findings are three-folds; 1)  Using dumping disposal method, today 

Nakhon Si Thammarat municipality has 1.12 million tons of msw at its dumping site. 

The city has tried to improve both waste collection and disposal capacity, however, it 

still lacks the proactive guidelines to manage the waste from upstream at the 

household level. 2) Statistically, The level of public participation for household waste 

management of this city is ‘medium’. The levels of involvement for benefit is ‘high’. In 

contrast, the levels of involvement for decision making and evaluation are ‘ low’ . 3) 

 



 ค 

This study suggests that Nakhon Si Thammarat municipality must create opportunities 

for people to participate in msw management including the decision making in waste 

management planning, implementation, and evaluation.  Moreover, the city's policy 

need the active guidelines for public participation in MSW management and the active 

public participation to manage waste. Both of these must 'involve' and 'be driven' by 

the people. ‘Household and community’ must aware of the problem and collaborating 

management solid waste.  In short, we need a paradigm shift so that people change 

their behaviors to manage waste at home.  Finally, the communities solid waste 

managers and the municipality must provide assistance, knowledge, budgets, 

equipment, financial tools and regulatory enforcements to make the reality of efficient 

and sustainable msw management. 
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วิทยานิพนธ์เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน :
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประสบความส าเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆริกา คันธา ที่รับเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ซึ่งเสียสละเวลาอันมีค่า คอยให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ และตรวจทานแก้ไข
ข้อผิดพลาดต่างๆ ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีแก่ผู้ศึกษา จนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์  ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ณ ที่นี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์จากหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่
ได้มอบองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมาเป็นอย่างดี สามารถน ามาปรับใช้กับวิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมต่อไป 

ขอขอบพระคุณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ประธานชุมชน ตลอนจนประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่
การศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ได้เสียเละเวลา
เพื่อให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์  และขอขอบคุณ
เพื่อนๆ ในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับก าลังใจที่ดีที่มีให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณครอบครัว และทุกๆ คนที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนการศึกษา 
และขอมอบความส าเร็จนี้ให้แก่ลูกสาว เด็กหญิงกวินธิดา นวลรอด ที่เป็นแรงใจส าคัญยิ่งให้การศึกษา
ครั้งนี้ส าเร็จตามที่ตั้งใจ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 

 ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรและการขยายตัวของเมือง อันเกิดจากพฤติกรรมการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชนที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยากเพิ่มปริมาณมากขึ้น เช่น พลาสติก 
โฟม แก้ว โลหะ อลูมิเนียม เป็นต้น ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจึงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม น้ าเสีย น้ าท่วมขัง กลิ่นเหม็น ทัศนอุจาด แหล่งพาหะน าโรค ดินเสื่อมสภาพ และส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นต้น ดังนั้นปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนจึงถูกก าหนดให้เป็นวาระ
แห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  
 จากรายงานสถานการณ์สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย พ.ศ. 2561  
โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2551 – 2561 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67 ต่อปี โดย พ.ศ. 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 23.93 ล้านตัน หรือ 
1.03 กก.ต่อคนต่อวัน และ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนประมาณ 27.93 ล้านตัน หรือ 1.15 
กก.ต่อคนต่อวัน เมื่อพิจารณาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
ปริมาณขยะที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.55 ต่อปี โดย พ.ศ. 2551  
มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปริมาณขยะที่ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ใหม่รวมกัน 9.14 ล้านตัน และ พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก าจัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการและปริมาณขยะที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใหม่รวมกัน  20.61 ล้านตัน  
ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เหลืออีก 7.32 ล้านตัน ถูกก าจัดที่สถานที่ก าจัดไม่ถูกต้อง เช่น  
การเผากลางแจ้ง การเทกอง การลักลอบทิ้งในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียง  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (ส านักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช, ม.ป.ป.) การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งตามแนวสันทรายทอดยาวจากทิศเหนือไปใต้ 
เรียกว่า หาดทรายแก้ว ปัจจุบัน คือ ถนนราชด าเนิน เป็นชุมชนการค้าซึ่งติดต่อค้าขายกับดินแดน 
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โพ้นทะเล เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจนชุมชนเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโต 
เป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลบนคาบสมุทรไทย นครศรีธรรมราชเป็นที่ตั้งของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารอันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์จากภูมิภาคเอเชีย
ใต้มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ และยังเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรตามพรลิงค์มายาวนานกว่า 1,500 ปี 
โดยใน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการมรดกโลกได้ลงมติรับรองให้วัดพระมหาธาตุฯ ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) และคาดว่าจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงมรดกโลก
ใน พ.ศ. 2565 (Worldheritagesite, 2562) ปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายความเจริญออกจากแนวถนน 
ราชด าเนินไปทางตะวันออก คือ ถนนพัฒนาการคูขวางและถนนเฉลิมพระเกียรติ และทางด้านตะวันตก 
คือ ถนนกะโรม เมืองนครศรีธรรมราชจึงท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหนึ่งที่ส าคัญของภาคใต้ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ท าให้มีประชาชนเข้ามา
อาศัยเป็นจ านวนมาก การอุปโภคและบริโภคจึงสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยจ านวนมาก 
ในแต่ละวันและเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างตามไปด้วย จนกระทั้ง พ.ศ. 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอันดับหนึ่งของประเทศ โดยมีขยะ  
มูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 1.17 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559  
ที่มีขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง 1.09 ล้านตัน คิดเป็นอัตรา
การเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67 ต่อปี) ประกอบกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวันกว่า 963.03 ตันต่อวัน  
มีขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและขยะมูลฝอยที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์ใหม่
รวมกัน 505.12 ตันต่อวัน ส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือ 457.91 ตันต่อวัน ถูกก าจัดในสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ท าให้จังหวัดนครศรีธรรมราช
ต้องประสบปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ทับถมมาเป็นเวลานาน ปริมาณมาก และเพิ่มขึ้น 
จนไม่สามารถก าจัดให้หมดไปตามหลักวิชาการได้  
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ก าลังประสบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
มีขยะมูลฝอยเข้าระบบประมาณ 259.38 ตันต่อวัน แยกเป็นในเขตเทศบาล 120.32 ตันต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 46.39 และนอกเขตเทศบาล 139.06 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 53.81 องค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ พลาสติก โฟม กระดาษ โลหะ เป็นต้น  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช , 2562) โดยมีสถานที่ก าจัดขยะ 
มูลฝอยตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ประมาณ 200 ไร่  
มีรูปแบบการก าจัดขยะเป็นการเทกองและดันขยะปรับพื้นที่ ไม่มีการน าดินปิดทับหนาตามหลัก
สุขาภิบาล อีกทั้งยังมีขยะมูลฝอยตกค้างกว่า 1.12 ล้านตัน ส่งผลให้ชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบ
จากขยะที่สะสมเป็นจ านวนมากมาเป็นระยะเวลายาวนาน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก้ไขโดยให้
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดท าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการศูนย์ก าจัด
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ขยะมูลฝอยชุมชนครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีเตาเผา ผลิตกระแสไฟฟ้าใน
รูปแบบ SPP ก าลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ หากสามารถด าเนินการได้จะสามารถก าจัดขยะตกค้างและ
ขยะใหม่ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน และจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โครงการ 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช , 2562) แต่ทั้งนี้หากพิจารณา 
การจัดการขยะมูลฝอยต้นทางหรือจากแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยแล้ว พบว่าประชาชนยังมีการจัดการขยะ
มูลฝอยไม่ถูกวิธี ไม่นิยมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งใส่ถุงพลาสติกหรือไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงลงในถัง
ขยะรวมกัน เป็นต้น รวมถึงขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจรและประชาชนยัง
ขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จากปัญหาขยะมูลฝอยล้นเมืองดังกล่าวเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยให้น้อยลง เกิดการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า น าไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) มุ่งเน้นในระดับครัวเรือนและชุมชน
ที่ต้องตระหนักในปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกัน โดยเทศบาลจะต้องสนับสนุนหลักการทางวิชาการให้
ชุมชนได้มีโอกาสและช่องทางในการมีส่วนร่วมด าเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพและ
บริบทของแต่ละชุมชนและส าหรับทุกชุมชน เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการร่วมมือจัดการ
ขยะมูลฝอย และสามารถน ามาเป็นกระบวนการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
แก่ชุมชนอ่ืนๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 3) เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 63 ชุมชน ขนาดพื้นที่ 22.56 ตร.กม. 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1) ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในปัจจุบันในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือน และบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในระดับจังหวัด
และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชน และประธานชุมชน 

 ขอบเขตด้านเวลา 
 ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 – กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ทราบรูปแบบและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ในปัจจุบันอย่างชัดเจน  
 2) ทราบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 3) ทราบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 4) ได้นโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมส าหรับการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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1.5 นิยามศัพท์ 

 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 63 ชุมชน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ของเสียหรือวัสดุที่เหลือทิ้งจากการอุปโภคบริโภคจากอาคาร 
ที่อยู่อาศัย ตลาด ร้านค้า สถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งในรูปแบบของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ 
เช่น เศษอาหาร พืชผัก ซากสัตว์ กระดาษ พลาสติก รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายจากชุมชน เป็นต้น 
 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง การด าเนินการเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการลดการเกิดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะมูลฝอย  
การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บรวบรวม การขนถ่าย การน าขยะมูลฝอยชุมชน 
ไปก าจัดอย่างถูกวิธ ี
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ประชาชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) การมี 
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทาง
วิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.4 ทฤษฎกีารวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
 2.5 กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน 

 ความหมายขยะมูลฝอยชุมชน 
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ขยะมูลฝอย” หรือ  
“มูลฝอย” ไว้ว่า หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร 
เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นๆ 
 กรมควบคุมมลพิษ (2558) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ขยะมูลฝอยมีความหมายคือ เศษกระดาษ 
เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์หรือ  
สิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดได้จากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะ
และคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
  กล่าวโดยสรุป ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะที่มีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชนที่ถูกทิ้งออกมา
จากครัวเรือนหรือที่พักอาศัย ตลาด ร้านค้า สถานที่ต่างๆ ภายในชุมชน หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจาก
ถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่นๆ ทั้งในรูปแบบของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น เศษอาหาร 
พืชผัก ซากสัตว์ กระดาษ พลาสติก วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น รวมถึงขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายจากชุมชน 
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 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยชุมชน 
 ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) ได้แบ่งแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่
 1)  เขตที่อยู่อาศัย (Domestic Area) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ เกิดจากกิจวัตร
ประจ าวัน ในการด ารงชีวิตตามบ้านเรือนของประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่แล้วขยะมูลฝอยมาจาก
ห้องครัว เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีเศษกระดาษ พลาสติก ปะปนมาตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้น 
 2)  เขตพาณิชยกรรม (Commercial Area) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ เกิดจาก
กิจกรรมประเภทธุรกิจการค้าขายของชุมชน โดยเฉพาะตามเขตย่านพาณิชยกรรม ตลาดสด ขยะมูลฝอย
ส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษสินค้าที่ไม่ต้องการ เช่น บรรจุภัณฑ์ พลาสติก กระดาษ เป็นต้น หากพิจารณา 
ในตลาดสดจะพบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ เช่น เศษผัก ผลไม้ ที่เกิดจากการค้าขาย
อาหารสด โดยทั่วไปขยะมูลฝอยจากเขตนี้ไม่ค่อยก่อปัญหามากนัก เพราะขยะมูลฝอยประเภท 
เศษกระดาษ พลาสติก มักถูกคัดแยกออกไปก่อนโดยกลุ่มแม่ค้าหรือพวกเก็บเศษขยะมูลฝอยไป
จ าหน่าย รวมทั้งพวกเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ จะมีคนมารับซื้อไปเลี้ยงสัตว์ 
 3) เขตสถานที่ราชการ สถาบันการศึกษา ( Institution Area) ได้แก่ ขยะ 
มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมบริการของทางราชการ การเรียนการสอน โดยมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษ
กระดาษ พลาสติก นอกจากนี้ยังมีพวกของเสียอันตรายบ้างในบางส่วนที่มาจากอาคารที่มีการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือการเพาะเลี้ยงเชื้อ หรือมีสารเคมีประเภทอันตราย เช่น 
โลหะหนัก สารรังสี เป็นต้น ขยะมูลฝอยอันตรายจากบริเวณนี้สามารถควบคุมได้ง่ายกว่าจากชุมชน 
 4) เขตอุตสาหกรรม (Industrial Area) ได้แก่ บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
ตั้งอยู่และมีการผลิตขยะมูลฝอยเกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยตรงและโดยอ้อม เช่น  
เกิดจากบรรจุภัณฑ์หรือของเสียจากการผลิตเอง องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจากแหล่งอุตสาหกรรม 
แบ่งเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยอันตราย โดยลักษณะขยะมูลฝอยอันตรายขึ้นอยู่กับ
ประเภทอุตสาหกรรม ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายอาจมีประโยชน์ต่อกิจกรรมอื่นได้ เช่น น้ ามันเก่าหรือ
เศษน้ ามันเช้ือเพลิง สารท าละลายที่ใช้แล้ว สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพหรือผสมกับน้ ามันเชื้อเพลิง
ชนิดอื่นได้ ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปจากเขตอุตสาหกรรมมีลักษณะเหมือนกับขยะมูลฝอยชุมชนทั่วไป 
ทั้งนี้อาจเกิดจากกิจกรรมประจ าวันของคนงานหรือพนักงาน 
 5) เขตเกษตรกรรม (Agricultural Area) ได้แก่ บริเวณที่มีการเพาะปลูก หรือ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักเป็นสารอินทรีย์ที่พร้อมจะเน่าเปื่อยย่อยสลายและ 
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เช่น เศษผัก ผลไม้ ขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เลี้ยง หากมีการจัดการที่ดี
มูลฝอยเหล่านี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น การท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์หรือเศษผัก ผลไม้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ในเขตเกษตรกรรมยังมีการใช้สารเคมีและวัตถุที่มีพิษซึ่งจะกลายเป็นขยะมูลฝอยอันตราย 
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 กิจกรรมในแหล่งก าเนิดแต่ละประเภทท าให้เกิดขยะมูลฝอยที่ต่างชนิดกันทั้งปริมาณและ 
องค์ประกอบ ดังนั้นการจัดการขยะมูลฝอยต้องจ าแนกให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการรวบรวม  
เก็บขน และน าไปก าจัดอย่างถูกวิธ ี 
 

 ประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน 
 กรมควบคุมมลพิษ (2558) ได้จัดประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน โดยจัดตามลักษณะทาง
กายภาพของขยะมูลฝอยได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย  
 1)  ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะ 
ที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น จากครัวเรือน 
ร้านอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม มีความช้ืนค่อนข้างสูง มีกลิ่นเหม็น การก าจัดขยะย่อยสลาย 
อาจน าไปท าปุ๋ยหมัก น้ าหมัก หรือเชื้อเพลิง หรือก าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
 2)  ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ 
หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น การก าจัดขยะ 
รีไซเคิลโดยการน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) น าไปจ าหน่าย หรือผ่านกระบวนการจัดการ
ทางอุตสาหกรรม 
 3)  ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมู ลฝอยอันตราย คื อ ขยะที่ มี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ 
วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน 
วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อ าจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
การก าจัดขยะอันตรายต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
 4)  ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมูลฝอยทั่ วไป คือ ขยะประเภทอื่ น 
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่า
ส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซอง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น ขยะ 
มูลฝอยประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การก าจัดขยะทั่วไปจึงควรคัดแยกขยะมูลฝอย 
ที่สามารถน าไปใช้ใหม่ได้ก่อนการก าจัด หรือก าจัดโดยการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยะมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยของแต่ละพื้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลายแห่งยังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยจะ
สามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
ตัง้แต่การลดขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดไปจนถึงการเก็บขนน าขยะมูลฝอยไปก าจัดอย่างถูกวิธ ี
 

 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) และอาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ได้เสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ดังนี ้
 2.2.1.1 การลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด เป็นการจัดการขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดหรือจากต้นทาง เช่น ครัวเรือน อาคาร ส านักงาน ตลาด เป็นต้น 
โดยมีกระบวนการ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย 
 1) การลดการเกิดขยะมูลฝอย เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีที่สุด 
เพราะเมื่อการเกิดขยะมูลฝอยลดลง การเก็บรวบรวม ขนส่งน าไปก าจัดก็ลดลง ผลกระทบที่เกิดกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะลดตามลงไป และยังลดต้นทุนในการด าเนินการ รวมทั้งสามารถน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยใช้แนวคดิการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ดังนี ้
  (1) การลดการใช้ (Reduce) โดยลดระดับการใช้ในปัจจุบันลง 
ควบคุมปริมาณการใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อท าให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด รู้จักคิด
ไตร่ตรองก่อนบริโภคและใช้อย่างคุ้มค่า ท าได้โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ 
ห่อบรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งานที่ยาวนาน การใช้ภาชนะ
แทนบรรจุภัณฑ์ เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหารแทนกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก ถุงผ้า กระเป๋าจักสานแทน
ถุงหิ้วพลาสติก แก้วน้ าส่วนตัวแทนแก้วน้ าพลาสติก เปน็ต้น รวมถึงลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย 
 (2) การใช้ซ้ า (Reuse) โดยน าสิ่งของที่ใช้งานแล้วแต่ยังสามารถใช้
งานได้ มาใช้ซ้ าอีก โดยไม่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง เช่น น าขวดโหลมาล้างท าความสะอาดแล้ว
น ามาใส่ของ ขวดน้ าที่ท าด้วยพลาสติกน ามาใส่น้ าดื่มหรือปุ๋ยน้ าชีวภาพ กากน้ าตาล  ถุงพลาสติก
สามารถใชไ้ดห้ลายครั้งตามสภาพและความเหมาะสม แบตเตอรีช่นิดเติมประจุไฟฟ้าใหม่ เป็นต้น 
 (3) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ขยะมูลฝอยหลายประเภท
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม เป็นต้น มาแปรรูปโดย
กรรมวิธีเพื่อเป็นสินค้าใหม่ โดยการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ จ าหน่าย 
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หรือน าไปบริจาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้วยังเป็นการลดการใช้พลังงานและ
ลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม 
 นอกจากนี้การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด สามารถด าเนินการ
ในรูปแบบถังขยะเปียก เพื่อจัดการขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น หมักลงในถัง
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์น าไปบ ารุงต้นไม้หรือจ าหน่ายเพิ่มรายได้ต่อไป หากมีการ
ส่งเสริมจากภาครัฐและประชาชนร่วมมืออย่างจริงจัง จะท าให้เห็นผลความส าเร็จในการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยและเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย 
 2) การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นการด าเนินการจัดการกับขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นแล้วในชีวิตประจ าวัน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความส าคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ที่ต้องเก็บรวบรวมขนส่งไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เหลือน้อยลง ก่อนที่จะน าขยะมูลฝอย 
ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกไปก าจัดในกระบวนการต่อไป ก่อให้เกิดการน าขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ
กลับมาใช้ใหม่ เช่น การคัดแยกกระดาษ พลาสติก แก้ว เพื่อน าไปรีไซเคิล หรือเศษอาหาร เศษใบไม้ 
เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น โดยจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ดังนี้  
 (1) ถังสีเขียว ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถเน่าเปื่อยหรือย่อยสลาย 
ได้ง่าย เช่น เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น ขยะมูลฝอยเหล่านี้มีสารอินทรีย์วัตถุที่มีความชื้นสูง
สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได้ 
 (2) ถังสีเหลือง ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้
หรือรีไซเคิลได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ เป็นต้น เป็นขยะมูลฝอยที่น าไปซื้อขายสร้างรายได้ก่อน
จะป้อนสู่โรงงานแปรรูปขยะมูลฝอย 
 (3) ถังสีแดง ใช้รองรับขยะมูลฝอยอันตรายหรือขยะที่มีพิษ เช่น ซาก
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น ขยะมูลฝอยประเภทนี้จ าเป็นจะต้องคัดแยกไว้
ต่างหากเพื่อน าไปก าจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป 
 (4) ถังสีน้ าเงิน ใช้รองรับขยะมูลฝอยทั่วไปที่ย่อยสลายได้ยากหรือ
ย่อยสลายไม่ได้ ไม่คุ้มค่าต่อการน าไปรีไซเคิล เช่น ซองบะหมี่ พลาสติกห่อลูกอม โฟม ฟลอย 
ถุงพลาสติกที่เปื้อนอาหาร ซองขนม เป็นต้น 
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ภาพที่ 2.1 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามประเภทของขยะในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามลักษณะประเภทของขยะมูลฝอย 

ที่มา: ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2556 
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 2.2.1.2 การเก็บกักและรวบรวม เป็นการเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ที่พักอาศัย สถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า 
ป้ายรถโดยสารประจ าทาง สวนสาธารณะ เป็นต้น เพื่อน ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะ แล้วจึงขนถ่ายใส่
รถเก็บขยะ เพื่อที่จะได้ขนส่งต่อไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ส าหรับขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้คัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะที่ระบุ ขยะมูลฝอยเหล่านี้จะถูก
รวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ 
 ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับขยะที่อยู่ตามแหล่งก าเนิดแล้วจะถูก
ขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อน าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยให้เร็วที่สุด เพื่อป้องกัน
การเน่าเหม็น รวมทั้งเพื่อให้มีขยะตกค้างบริเวณสถานที่ให้น้อยที่สุด ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงไม่
จ าเป็นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน าไปก าจัดหรือท าลาย ยกเว้นขยะอันตรายหรือของเสีย
อันตรายที่จะต้องท าการเก็บกักให้มีจ านวนมากพอก่อนที่จะส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 
ส าหรับการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นหน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผน 
ในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึน้ในแต่ละวันอย่างเหมาะสม 
 2.2.1.3 การขนถ่ายและการขนส่ง เป็นการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคาร
สถานที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและน ามาเทลงในรถเก็บขนเพื่อขนส่งไปก าจัด โดยการขนส่ง
ขยะมูลฝอยจากชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย สามารถท าได้ 2 วิธี คือ การขนส่งโดยตรงและ 
การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 
 จากปัญหาการขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดในเขตเมือง กระบวนการที่จะช่วยลดปัญหา 
คือ การขนถ่ายขยะมูลฝอยออกไปนอกเขตเมืองหรือจากแหล่งก าเนิดให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดขยะ 
มูลฝอยตกค้างในพื้นที่ ดังนั้นหากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ไกลจากแหล่งก าเนิดมาก จึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างสถานีขนถ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 2.2.1.4 การก าจัดขยะมูลฝอย เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการขยะมูลฝอย  
มีหลากหลายวิธีให้ด าเนินการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น คุณสมบัติหรือ
ประเภทของขยะมูลฝอย รวมไปถึงข้อจ ากัดเรื่องการจัดหาพื้นที่ก่อสร้าง งบประมาณที่ใช้บริหาร
จัดการ เป็นต้น ปัจจุบันวิธีก าจัดหรือท าลายขยะมูลฝอยมีหลายวิธีทั้งวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
หรือไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ดังนี ้
  1) การฝังกลบขยะมูลฝอย สามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 
   (1) การเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) เป็นรูปแบบ
การเทกองขยะมูลฝอยบนพ้ืน โดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบ้าง มีการคุ้ยขยะมูลฝอย และไม่มี
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มาตรการควบคุมการระบายหรือการปลดปล่อยมลพิษและสารปนเปื้อนจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
ออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีมาตรการอย่างเป็นระบบที่จะรองรับการด าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอย 
   (2) การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) เป็นรูปแบบ
การเทกองที่มีการควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่พื้นที่ รวมถึงมีการบดอัดและกลบทับขยะมูลฝอย
บางครั้ง อย่างไรก็ตามรูปแบบการก าจัดประเภทนี้จะไม่จ าเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมที่
จ าเป็น แต่จะใช้มาตรการด าเนินงานด้านวิศวกรรมที่จ าเป็นที่ใช้ในการควบคุมการระบายหรือ
ปลดปล่อยสารปนเป้ือนจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
 (3) การฝังกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered Landfill)  
เป็นรูปแบบก าจัดขยะมูลฝอยที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น มีการติดตั้งระบบกันซึมในบริเวณบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอย มีการด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้การฝังกลบเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่ เข้าสู่พื้นที่  
การควบคุมการจัดวางเซลล์ การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม การบดอัดและกลบทับ
ขยะมูลฝอยเป็นระยะ ระบบบ าบัดและป้องกันการปนเปื้อนมลพิษที่เกิดขึ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม และ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 (4) การฝั งกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary 
Landfill) เป็นรูปแบบการฝังกลบขยะมูลฝอยที่มีการค านึงถึงการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ทาง
วิศวกรรมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่
ที่เหมาะสม การออกแบบและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานในสถานที่ มีการติดตั้งระบบกันซึมที่ถูกต้อง
และได้รับมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีการด าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้การฝังกลบ
เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น การจดบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้า
สู่พื้นที่ การควบคุมการจัดวางเซลล์ การป้องกันมิให้ของเสียอันตรายชุมชนเข้ามาก าจัดในบริเวณ การ
จัดการก๊าซจากบ่อฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ การควบคุมขนาดหน้างานฝังกลบให้เหมาะสม การบด
อัดและกลบทับขยะมูลฝอยเป็นรายวัน การป้องกันและจัดการกับเหตุฉุกเฉิน ระบบบ าบัดและป้องกัน 
การปนเปื้อนมลพิษที่เกิดขึ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 2) การเผาในเตาเผา (Incineration) เป็นการท าลายขยะมูลฝอย
ประเภทที่สามารถติดไฟได้ เช่น ขยะอินทรีย์ พลาสติก กระดาษ ไม้และเศษไม้ เป็นต้น โดยการใช้
ความร้อนในตัวของขยะเป็นตัวท าลายขยะมูลฝอย โดยการเผาในที่สามารถควบคุมอากาศ และมีการ
บ าบัดมลพิษที่เกิดจากการเผาก่อนปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนเถ้าที่เกิดจากการเผาต้องน าไปฝัง
กลบอย่างปลอดภัย ผลที่ได้จากการเผาขยะมูลฝอย คือ ความร้อนที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น  
น้ าร้อน ไอน้ า หรือการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 
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 3) การหมักท าปุ๋ย เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยกระบวนการทาง
ชีววิทยาของจุลินทรีย์เป็นตัวการย่อยสลายให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุที่มีลักษณะค่อนข้างคงรูป มีสีด า
ค่อนข้างแห้ง และสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดิน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ ได้แก่  
 (1) การหมักแบบใช้ออกซิ เจน (Aerobic Decomposition)  
เป็นการสร้างสภาวะที่จุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจนย่อยสารอาหารแล้วเกิดการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่ธาตุเป็นขบวนการที่ไม่เกิดก๊าซกลิ่นเหม็น     
 (2) การหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Decomposition)  
เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย์ชนิดที่ด ารงชีพโดยใช้ออกซิเจน เป็นตัวช่วยย่อยสารอาหาร และ
แปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุ ขบวนการนี้มักจะเกิดก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ก๊าซไข่เน่า และเกิดก๊าซ
มีเทนน าไปใช้ประโยชน์เป็นเช้ือเพลิง เป็นต้น 
 

 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste 
Management : CBM) 

 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) 
ถูกน ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยส านักงานความร่วมมือทางวิชาการประเทศเยอรมัน
ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก ต่อมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้น าไปเผยแพร่และจัดท าคู่มือ
ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติการ (ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร , 2556) นับเป็น
เครื่องมือส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน โดยสร้างความ
ตระหนักในสภาพปัญหา ร่วมคิดค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และร่วมลงมือปฏิบัติการตามแนวทางที่วางแผนร่วมกัน มีหลักการและ
ขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ดังนี ้
  2.2.2.1 การคัดแยกขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะ 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
 1) คัดแยกขยะรีไซเคิล โดยคัดแยกวัสดุรีไซเคิลทั้งแก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสติก และอื่นๆ ใส่กล่องกระดาษหรือถุงไว้ขาย โดยนัดร้านเข้ามารับซื้อในพื้นที่เป็นรูปแบบตลาดนัด 
รีไซเคิล หรือประชาชนรวมกลุ่มกันลงหุ้นเป็นธนาคารรีไซเคิลและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากประชาชนใน
ชุมชน ธนาคารจะมีส่วนต่างใช้เป็นสวัสดิการในการพัฒนาชุมชน 
 2) คัดแยกขยะเปียก โดยคัดแยกขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ท าปุ๋ยหมัก 
อาหารสัตว์  
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 2.2.2.2 การจัดการถังขยะเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด ปลอด
ถังขยะ ลดปัญหาการรื้อค้นขยะมูลฝอย ลดปัญหาน้ าชะขยะส่งกลิ่นรบกวน และลดแหล่งของเชื้อโรค
และพาหะน าโรค ท าให้ถนนปลอดถังขยะ และสามารถลดความถี่ในการจัดเก็บมูลฝอยได ้ประกอบด้วย 
 1) การจัดการถังขยะในบ้านตนเอง โดยแนะน าให้ประชาชนแยกถังขยะ
ในบ้านเป็น 2 ถัง ได้แก่ ถังเศษอาหาร น าไปท าปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตว์ และถังขยะทั่วไป เช่น 
ถุงพลาสติกเปื้อนแกง ซองขนม ทิชชู หนัง ยาง เซรามิก เป็นต้น ส่งให้กับเทศบาลน าไปก าจัด  
ส่วนขยะรีไซเคิลใส่กล่องหรือถุงน าไปขายให้ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล และขยะอันตรายแยกไว้ต่างหาก
ส่งให้เทศบาลน าไปก าจัด 
 2) ถนนปลอดถังขยะ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีถังขยะในบ้านแล้ว จึงขอมติ
ประชาชนให้เก็บถังขยะริมถนนออก แล้วส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยต้นไม้ พืชสวนครัว และใช้
ปุ๋ยที่ได้จากการหมักขยะเปียกเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน โดยเทศบาลจัดรถเข้าเก็บตามเวลานัดหมายเก็บขยะ
แต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด เพราะประชาชนจะน าถังขยะมาตั้งรอไว้ที่หน้าบ้านในวัน เวลาที่นัดหมาย 
และเก็บเข้าบ้านเมื่อเทศบาลเก็บขยะไปแล้ว 
 3) การลดความถี่ในการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายใต้ความเห็นชอบ
จากประชาชน ทั้งนี้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องมีการคัดแยกขยะไปขายหรือท าปุ๋ย เพราะเมื่อ
แยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป จะไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนและเต็มถังช้า จึงสามารถลดความถี่ในการ
เข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยได ้
 2.2.2.3 การช าระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลด าเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเพื่อให้ผู้ก่อให้เกิดขยะมีส่วนรับผิดชอบให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เนื่องจากการด าเนินงานด้านขยะมูลฝอยนั้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีบทบาทใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตนเอง ซึ่งการที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนจ าเป็นต้องมีการ
สื่อสารกันอย่างชัดเจนระหว่างเทศบาลและชุมชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เจ้าหน้าที่ เข้าไปกระตุ้น ให้ค าปรึกษา ความรู้ ก าหนดเวลาเข้าจัดเก็บ และสนับสนุนอุปกรณ์ 
งบประมาณในการด าเนินการ เมื่อชุมชนประสบความส าเร็จในการท างาน สามารถเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสารกับชุมชนข้างเคียงให้เข้าใจและสนใจร่วมด าเนินการด้วย เกิดเครือข่ายชุมชน สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด ซึ่งเป็นการสื่อสาร 
สองทางระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือ
หลายกิจกรรมทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งการมีส่วนร่วมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม และเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคี ความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย (สมบัติ นามบุรี, 2562)  
 

 ความหมาย 
 นักวิชาการหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
 J.M. Cohen & N.T. Uphoff (1981) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมี
ส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 
 Jame L. Creighton (2005) ได้ให้ความหมายไว้ว่ากระบวนการที่ความกังวล ความต้องการ 
และคุณค่าของประชาชน ได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่านกระบวนการ
สื่อสารแบบสองทาง โดยมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับ  
การสนับสนุนจากประชาชน 
 ศักดิ์สิทธิ์ แย้มศรี (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนแสดงออกถึงความประสงค์ที่จะมีส่วนในการให้ความร่วมมือเพื่อให้
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ต้องด าเนิน
ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปโดยปกติสุข 
 เมตต์ เมตต์การณ์จิต (2553) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล 
 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือของ
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องกัน โดยใช้ความรู้ความสามารถได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการทั้งการตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผล เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้
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 ประเภทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 จินตนา สุจจานันท์ (2549) ได้แบ่งประเภทการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 ประเภท ได้แก่ 
  1)  การมีส่วนร่วมที่แท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบโครงการ ตั้งแต่การร่วมกันศึกษาปัญหาและความต้องการ ร่วมกัน
หาวิธีแก้ปัญหา ร่วมกันวางนโยบายและแผนงาน ร่วมกันตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และร่วม
ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ และร่วมกันประเมินผลโครงการ 
  2)  การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนโดยเฉพาะเข้าร่วม
ในการปฏิบัติตามโครงการที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น การเข้าเป็นสมาชิก หรือการร่วมเสียสละ
แรงงาน เป็นต้น 
 เมตต์ เมตต์การณ์จิต (2553) ไดจ้ าแนกประเภทของการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1)  การมีส่วนร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ 
การตัดสินใจเป็นส าคัญ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในรูปของกรรมการที่ปรึกษาที่ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมีอุปสรรค  
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงให้บุคคลอื่นเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้ผล 
การตัดสินใจเป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระส าคัญอยู่ที่ว่าเป็นการร่วม  
อย่างเป็นทางการและมักท าเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง หนังสือเชิญประชุม บันทึก  
การประชุม เป็นต้น 
  2)  การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการท ากิจกรรมให้
บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้ร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร แต่เป็นเรื่อง
ของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่านั้น เช่น การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน วัสดุ
อุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป ประเภทการมีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมโดยตรง หมายถึง ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเป็นทางการตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งจบโครงการ และการมีส่วนร่วมโดยอ้อม หมายถึง ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
อย่างไม่เป็นทางการ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการด าเนินกิจกรรมบางส่วนบางเรื่องเท่านั้น 
 

 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 J.M. Cohen และN.T. Uphoff (1981) ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี ้ 
 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) โดยการก าหนดความ
ต้องการและจัดล าดับความส าคัญ จากนั้นจึงเลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
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การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงด าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว ้
 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) องค์ประกอบของ 
การด าเนินงานตามโครงการได้จากค าถามที่ว่าใครท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและท าประโยชน์
โดยวิธีใด เช่น การสนับสนุนด้านทรัพยากร การบริหารงาน การประสานงาน  และการขอความ
ช่วยเหลือ เป็นต้น 
 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits) ในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ได้พิจารณาถึง
การกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่ม ทั้งผลประโยชน์ในทางบวกและทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญที่จะต้องสังเกต คือ 
ความเห็นชอบ ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลได้ 
 

 นอกจากนี้ International Association for Public Participation (IAP2) สถาบันนานาชาติ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ศึกษาและก าหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ระดับ ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหลายแห่งยึดเป็นแนวทางด าเนินการ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2560) มีรายละเอียด ดังนี ้
  1)  ระดับการให้ข้อมูล ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด  
แต่เป็นระดับที่ส าคัญที่สุด และเป็นวิธีการที่ง่าย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของภาคราชการที่จะเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ ได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดนิทรรศการ สื่อสังคมออนไลน์ การจัดงานแถลงข่าว ป้ายติด
ประกาศ เป็นต้น แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ  
  2)  ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็น เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก โดยการเปิด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวที
เสวนาสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
  3)  ระดับการปรึกษาหารือหรือการดึงให้เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะแนวทางที่น าไปสู่การตัดสินใจ  
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไป
ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การประชาพิจารณ์ การจัดต้ังคณะท างาน เป็นต้น 
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  4)  ระดับการร่วมปฏิบัติหรือความร่วมมือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือ
ผู้แทนภาคสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ  
การด าเนินงาน และด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีประชาชนเข้ามาเป็น
กรรมการ เป็นต้น 
  5)  ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นขั้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทใน
ระดับสูงที่สุด เป็นการเสริมอ านาจแก่ประชาชน โดยประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติ 
แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
ประเด็นที่จะลงประชามติและการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้
ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว  
ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ผลของการประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียง
การให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา 165) 
  กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่เปิดโอกาสและ
ช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของกลุ่ม สามารถ
ด าเนินการได้หลายระดับและหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสม บางวิธีสามารถท าได้อย่างง่ายๆ แต่
บางวิธีจ าเป็นต้องใช้เวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชน ค่าใช้จ่าย และความจ าเป็นในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งการมี
ส่วนร่วมของประชาชนน้ันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของข้าราชการทุกระดับควบคู่กันไปด้วย 
 

2.4 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix 

 SWOT Analysis 
 SWOT Analysis ถูกคิดค้นโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นการประเมินและ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์
ด้านโอกาสที่เอื้ออ านวย (Opportunities) และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค (Threats) ขององค์กร (จ าลอง 
โพธ์ิบุญ อ้างถึงชัยยุทธ ชิโนกุล, 2537: 23-29) มีรายละเอียด ดังนี้  
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 2.4.1.1 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น  
การบริหาร วิเคราะห์เกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ 
การก ากับดูแล เป็นต้น ด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านบุคลากร พิจารณาอัตราก าลัง คุณภาพ ทัศนคติ 
พฤติกรรม ด้านงบประมาณ การจัดระบบฐานข้อมูล การประสานงาน การอ านวยการ ความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ด้านทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน เป็นต้น โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะท าให้ทราบถึงข้อได้เปรียบ คือ จุดแข็ง (Strengths) และข้อเสีย
เปรียบ คือ จุดอ่อน (Weaknesses) มีรายละเอียด ดังนี ้
 1) จุดแข็ง (Strengths) คือ เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับ
องค์กรในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ เป็นขีดความสามารถที่ช่วยส่งเสริมความส าเร็จองค์กร 
 2)  จุดอ่อน (Weaknesses) คือ เงื่อนไขภายในที่จะส่งผลกระทบให้กับ
องค์กรในทางที่ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน  
 2.4.1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้พิจารณา เช่น 
การเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ กฎหมายและนโยบายรัฐ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่อการ
ด าเนินการขององค์กรจากภายนอกทั้งผลกระทบด้านบวก คือ โอกาส (Opportunities) และผลกระทบ
ด้านลบ คือ อุปสรรค (Threats) มีรายละเอียด ดังนี ้
 1)  โอกาส (Opportunities) คือ เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบ
ให้กับองค์กรในทางที่ดีและเป็นประโยชน์ จากสภาพการต่างๆ หากองค์กรท าอะไรแล้วจะได้รับ
ผลประโยชน์อย่างมากจากสิ่งเหล่านั้น  
 2)  อุปสรรค (Threats) คือ เงื่อนไขภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้กับ
องค์กรในทางที่ไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์และเกิดความเสียเปรียบในการแข่งขัน อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายกับองค์กร 
 

 TOWS Matrix 
 TOWS Matrix (Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths) เป็นการน าสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมาประยุกต์ให้สามารถผสมผสานกันเพื่อประโยชน์สูงสุด น าไปสู่
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่องค์กรจะน าไปใช้ปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ 
กลยุทธ์มีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน คือ  
 2.4.2.1 การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การประเมินสภาพแวดลอ้ม
ภายในองค์กรเป็นการประเมินที่ระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กรเป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรค โดยประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์จาก
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เทคนิค TOWS Matrix จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคได้อย่างรอบคอบครบทุกแง่มุม  
 2.4.2.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เมื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ที่มีผลกระทบต่อองค์กรแล้ว จะสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร กล่าวคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็ง
กับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูล
แต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 4 ประเภท ดังนี ้
 1) กลยุทธ์ SO หรือ กลยุทธ์จุดแข็งกับโอกาส เป็นกลยุทธ์ที่น าจุดแข็ง
และโอกาสภายนอกที่องค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงควรก าหนดกลยุทธ์
เชิงรุก เพื่อดึงจุดแข็งที่มีมาเสริมสร้างและปรับใช้โอกาสที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่    
 2) กลยุทธ์ WO หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับโอกาส เป็นกลยุทธ์ที่ปรับปรุง
แก้ไขความอ่อนแอภายในองค์กร โดยอาศัยโอกาสจากภายนอกที่องค์กรพึงมีหรือพึงจะหาได้มาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด จึงควรก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขเพื่อแก้ไขจุดอ่อนภายในให้พร้อมฉกฉวย
โอกาสที่เปิดให้ 
 3) กลยุทธ์ ST หรือกลยุทธ์จุดแข็งกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ความ
เข้มแข็งภายในขององค์กรมาใช้ประโยชน์ และแก้ไขหรือท าให้อุปสรรคภายนอกองค์กรลดน้อยลงที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ บางครั้งจุดแข็งที่มีอาจไม่สามารลบล้างอุปสรรคได้หมด แต่สามารถลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดได้  จึงควรก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันเพื่อใช้ประโยชน์จาก 
จุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่นแทน 
 4) กลยุทธ์ WT หรือกลยุทธ์จุดอ่อนกับอุปสรรค เป็นกลยุทธ์ที่ปกป้อง
ตัวเองอย่างที่สุด คือ พยายามลดความอ่อนแอภายในองค์กรให้ ได้ และพยายามหลีกเลี่ยง
สภาพแวดล้อมภายนอกที่กีดขวางคุกคามให้ได้มากที่สุด จึงควรก าหนดกลยุทธ์เชิงรับเพื่อลดหรือ 
หลบหลีกอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหามาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
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2.5 กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เก่ียวข้อง 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  
  (18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
  (11) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม              
  (12) การจัดการสิ่งแวดล้อมล้อมและมลพิษต่างๆ  
 2) พระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้  
  (1) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 มาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้  
  (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
 มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล ดังนี้  
  (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 53 
 3) พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 มาตรา 18 การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควร ราชการส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใด
ด าเนินการแทน ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใดเป็น
ผู้ด าเนินการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 ก็ได ้    
 มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยท าเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
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  (1)  ห้ามการถ่ายเท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไวใ้ห้  
  (2)  ก าหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานที่เอกชน   
  (3)  ก าหนดวิธีการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง อาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะ
การใช้อาคารหรือสถานที่น้ันๆ   
  (4)  ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการ
เก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
  (5)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือ
มูลฝอย เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง  
ตามลักษณะการให้บริการที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 พึงจะเรียกเก็บได้   
  (6)  ก าหนดการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

 4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 มาตรา 8 เจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินผู้ใด  
  (1)  วางกระถางต้นไม้บนทางเท้าหรือปลูกต้นไม้ที่บริเวณภายนอกอาคาร 
ที่ตนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้เหี่ยวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือ
ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในกระถางต้นไม้หรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร  
  (2)  ปล่อยปละละเลยให้ต้นไม้หรือธัญพืชที่ตนปลูกไว้หรือที่ขึ้นเองในที่ดิน
ของตนให้เหี่ยวแห้ง หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปล่อยปละละเลยให้มีการทิ้งสิ่ งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
ในบริเวณที่ดินของตน  
  (3) ถ้าปล่อยปละละเลยตาม (2) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็น ได้จากที่
สาธารณะ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 13  เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอย
หรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์ หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว 
ฟุง้กระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ ามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน 
 ถ้ามีกรณีดังกล่าวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่น ารถไปที่สถานีต ารวจ ที่ท าการขนส่ง 
หรือส านักงานขององค์การปกครองท้องถิ่นและยึดรถนั้นไว้จนกว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองจะช าระ
ค่าปรับ   



23 
 
 มาตรา 14 ห้ามมิให้ผู้ใด  
  (1)  ปล่อยสัตว์ น าสัตว์ หรือจูงสัตว์ไปตามถนนหรือเข้าไปในบริเวณที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไดป้ระกาศห้ามไว ้ 
  (2)  ปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป ความใน
วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้น าขบวนสัตว์ หรือฝูงสัตว์ 
หรือจูงสัตวไ์ปตามถนนและไดเ้สียค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามข้อก าหนดของท้องถิ่น  
 มาตรา 26  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวด หิน ดิน เลน 
ทราย หรือสิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของ 
 มาตรา 29  ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถาน
สาธารณะซึ่งมิใช่สถานที่ที่ราชการส่วนทอ้งถิ่นได้จัดไวเ้พื่อการนั้น   
 มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยหรือระบายอุจจาระหรือปัสสาวะจากอาคารหรือ
ยานพาหนะลงในทางน้ า 
 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด  
  (1)  บ้วนหรือถมน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใดๆ  
ลงบนถนนหรือบนพ้ืนรถหรือพื้นเรือโดยสาร 
  (2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือที่ที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้จัดไว ้
 มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด            
  (1)  ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ            
  (2)  ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพ 
ที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ            
 มาตรา 33 ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนน
หรือในทางน้ า 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภท
เรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะส าหรับทิ้ง
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย  
 มาตรา 34 ห้ามมิให้ผู้ ใดเท หรือระบายอุจจาระ หรือปั สสาวะจากอาคาร หรือ
ยานพาหนะ ลงในที่สาธารณะหรือในสถานสาธารณะ 
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 5) พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

 มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจัดการด้วยประการใดๆ เพื่อบ าบัด
และขจัดขยะมูลฝอย และของเสียอื่นที่อยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิด
จากหรือมีที่มาจากการท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจาก
หรือมีที่มาจากการส ารวจและขุดเจาะน้ ามันก๊าซธรรมชาติ และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด ทั้งบนบก
และในทะเล หรือการป้องกันและควบคุมมลพิษที่เกิดจากหรือมีที่ มาจากการปล่อยทิ้งน้ ามันและ 
การทิ้งเทของเสียและวัตถุอื่นๆ จากเรือเดินทะเล เรือบรรทุกน้ ามันและเรือประเภทอื่นให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น   
 มาตรา 79 ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษมีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดชนิดและประเภทของของเสีย
อันตรายที่เกิดจากการผลิต การใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอย่างอื่น ให้อยู่ในความควบคุม ในการนี้ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการเก็บรวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่ง เคลื่อนย้าย 
การน าเข้ามาในราชอาณาจักร การส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และการจัดการบ าบัดและก าจัดของ
เสียอันตรายดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย  
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม  
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
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ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาภาค
การผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้นและขยาย
ฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยว 
บริการสุขภาพ เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ด ี
  2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์และ
น โยบ ายการคลั ง เพื่ อ สิ่ งแ วดล้ อม  การจั ด ระบบอนุ รั กษ์ ฟื้ นฟู และป้ อ งกั น การท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า การพัฒนาและใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) จัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถสรุปประเด็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการขยะมูลฝอยภายใตยุ้ทธศาสตร์ ดังนี ้
  1) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต จัดท าแผนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น การรวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  
การร่วมลงทุนของภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย 
ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง โดยลดปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยและให้เกิดกลไกการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน การออกกฎหมาย
และมาตรการจัดการของเสียอันตรายชุมชนโดยเฉพาะซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ต้นทาง รวมไปถึงการควบคุมการน าเข้า จัดให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับก าจัด
ของเสียอันตรายจากชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ พัฒนาระบบควบคุมการขนส่งของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน สร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้
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ปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน เยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม น าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้
หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ทบทวนเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งปรับปรุงเทศบัญญัติท้องถิ่น กฎหมาย
ควบคุมอาคารเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยพัฒนา
ด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน และขยะ เป็นต้น 
  3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ โดยการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ปรับปรุงการรวบรวม การคัดแยก การน า 
กลับมาใช้ประโยชน์ และจัดตั้งสถานที่จัดการขยะมูลฝอยร่วมกันระหว่างชุมชน  
 

 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 จัดท าโดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟื้นฟู ก าหนดตัวชี้วัดไว้ว่าขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 โดยมีอัตราการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์  (Recycle) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 1) เร่งผลักดันการจัดท ากฎระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะร่าง
กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการขยะแห่งชาติ  พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 2) ปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
ในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับ โดยเพิ่มกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
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สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะ รวมทั้ง
พัฒนาครู อาจารย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ ครอบครัว และชุมชน 
 3) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนให้มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ 
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมน าขยะมูลฝอยหรือของเสียไปก าจัดในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับก าจัด ได้เข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการ วิธีการหรือมาตรการทางเลือกที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ามาใช้ โดยเฉพาะการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และระบบการคัดแยกขยะ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 4) ส่งเสริมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะที่มีคุณภาพเหมาะสมส าหรับการเผา เป็นขยะที่ท าให้ได้รับพลังงานสูง และเป็นที่ต้องการของ 
ผู้ประกอบการที่รับภาระในการเผาขยะ 
 5) ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากต้นทาง โดยให้งดหรือเลิกการใช้กล่องโฟม 
ถุงพลาสติก หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และขยายผลพื้นที่ที่ประสบผลส าเร็จในการจัดการขยะที่เป็น
ระบบไปยังพื้นที่อื่นที่มีความพร้อมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 6) สนับสนุนและส่งเสริมการลดขยะอาหาร (Food Waste) อย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Public - Private Partnership) โดยเฉพาะ
ในเมืองใหญ่  และแหล่งท่องเที่ยว โดยก าหนดมาตรการลดขยะอาหารตลอดวงจรตั้งแต่การผลิต  
การกระจายสินค้า การขนส่ง การแปรรูป ในอุตสาหกรรมการเกษตร ธุรกิจบริการเกี่ยวกับอาหาร  
การบริโภคในครัวเรือน และการก าจัด 
 7) ก าหนดมาตรการการจัดการขยะทะเล โดยควบคุมการท ากิจกรรมบริเวณ
ชายฝั่ง เช่น การท าประมง การท่องเที่ยว การเดินเรือ และการขนถ่ายสินค้ากลางทะเล ไม่ให้มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอยลงในทะเล รวมทั้งควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยจากแผ่นดินที่มาตามแม่น้ า ล าคลอง โดย
ออกกฎระเบียบ สร้างระบบการจัดเก็บ และรวบรวมขยะ เพื่อน ามาจัดการอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการลดปริมาณขยะทะเลที่ต้นทาง 
 8) พัฒนากลไกทางภาษี เพื่อควบคุมให้ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก และวัสดุ 
ที่ย่อยสลายได้ยากลง ตลอดจนพัฒนาพลาสติกชีวภาพ รวมถึงวัสดุอื่นที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าพลาสติกชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า 
 9) ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีการผลิตสินค้าจาก
พลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการลดการใช้



28 
 
พลาสติกจากปิโตรเคมี โดยปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและนโยบายในการสนับสนุนมาตรการทางภาษี 
รวมทั้งให้มีการลดหย่อนภาษีแก่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากพลาสติกชีวภาพเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
 10) เร่งรัดการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้มีการน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และเร่งก าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤติ รวมทั้งผลักดันกฎหมายการลดและน าของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์ 
 11) สนับสนุนร้านรับซื้อของเก่าและมีการคัดแยกขยะซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการ โดยมีสถานที่จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน มีการขนส่งที่ปลอดภัย และประกอบกิจการที่ไม่ก่อผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของคนงาน สิ่งแวดล้อม หรือชุมชนข้างเคียง และได้รับการตรวจสอบและติดตาม  
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
 12) ให้ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายสินค้า สนับสนุนผู้ประกอบการที่มีการคัดแยกซาก
ผลิตภัณฑ์ ซากบรรจุภัณฑ์ และของเสียอันตรายชุมชนให้มีการจัดการที่ถูกวิธี ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขอนามัยของผู้คัดแยก และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการน าทรัพยากรกลับมาใช้ได้
อย่างคุ้มค่า 
 13) เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่ผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility)  
ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
ผลิตภัณฑ์ การรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การจัดสถานที่จัดเก็บ การขนส่ง จนถึงการจัดการอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่าง
คุ้มค่าตลอดวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ ์
 14) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลากหลายประเภท และมีการจัดการที่สลับซับซ้อนแตกต่างกัน ให้ถูกวิธีการและ
ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและด าเนินงาน 
 15) พัฒนาและปรับปรุงให้มีระบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชน และมีการออก
มาตรการป้องกันและควบคุมสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุการใช้งานสั้นและเกิดมลพิษ เข้ามาจ าหน่ายและใช้งานภายในประเทศ 
โดยส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เพื่อการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
การเฉพาะ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการที่ถูกวิธี เพื่อให้เกิดการ
จัดการที่ยั่งยืน รวมทั้งผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตรายชุมชนจาก
ประเทศผู้ผลิต 
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 16) พัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 
และก่อให้เกิดความคุ้มค่า โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนและด าเนินงานแปลงขยะเพื่อ
ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า และให้มีการจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร ส่วนขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ 
ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีการจัดการที่เหมาะสม 
 17) เพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
โดยสนับสนุนให้มีระบบการจัดการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ และศักยภาพในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมถุงขยะ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการลดการทิ้งขยะ และเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอใน
การเดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดให้มีบุคลากรที่มีความช านาญหรือร่วมมือกับ
ภาคเอกชน และนักวิชาการให้การสนับสนุนในการเดินและบ ารุงรักษาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดอายุการใช้งาน 
 18) ติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อมิให้มีการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย และสาร
อันตราย กากอุตสาหกรรม และขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อม ทั้งบนบกและในทะเล และป้องกันการลักลอบ
น าเข้าสารอันตราย มาใช้ในกิจการที่ผิดวัตถุประสงค์ การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัย จากสารเคมี 
พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับอันตรายจากสารเคมี โดยพัฒนาระบบ 
การติดฉลาก ระบบติดตามข้อมูลด้านสารอันตรายให้แก่ผู้ น าเข้า ผู้ผลิต และผู้บริโภคที่ เป็น
มาตรฐานสากล รวมถึงสร้างเครือข่ายประชาชนในการเฝ้าระวังในพื้นที่ 
 19) ติดตามและตรวจสอบการให้บริการการจัดการของเสียอันตราย และสาร
อันตราย กากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 20) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับขยะที่คัดแยกและไม่สามารถก าจัดได้ 
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตราย และสารอันตราย เพื่อให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่า หรือให้มีการจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ รวมถึงวิจัยและพัฒนา
วัสดุทดแทนกล่องโฟม และถุงพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ยาก โดยเฉพาะการน าพลาสติกชีวภาพมาใช้
ประโยชน์ไดห้ลายครั้งอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการอย่างเหมาะสม 
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 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 ได้มีมติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ประกอบด้วยแนวทางในการด าเนินงานระยะยาว 
ดังนี้ 
 1) ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
โดยส ารวจและประเมินขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือจัดท าแผนงานฟื้นฟูสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้ง
ฟื้นฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดยปิด
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยหรือปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ด าเนินการได้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และก าจัดในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเอกชนหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงให้กับ
โรงงานของเอกชนที่มีอยู่เดิม หรือผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) หรือส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
เพิ่มเติม กรณีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและด าเนินงานไม่ถูกต้อง ให้บังคับใช้กฎหมาย
ให้ด าเนินการอย่างถูกต้อง 
 2) สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม ได้แก่ 
เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และก าจัดโดย
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3) วางระเบียบและมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
  (1) ออกกฎหมายด้านการจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE) ตามหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
(Extended Producer Responsibility : EPR) / ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ ์(Product charge) 
  (2) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะทั่วไป ขยะ
อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ของเสียอันตราย) และห้ามทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไปตาม 
กฎกระทรวงที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  
  (1) ตรวจสอบและด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้ง ลักลอบก าจัด 
ขยะมูลฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกัมมันตรังสี ของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อที่ ไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑที่ก าหนด  
  (2) ควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า ทั้ งการให้อนุญาต
ประกอบกิจการและการด าเนินกิจการ  
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  (3) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดและคัดแยกที่ต้นทาง การก าจัด 
ขั้นสุดท้าย ตลอดจนลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใชว้ัสดุอ่ืนแทน 
  (4) สร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่นักเรียนและ
เยาวชน โดยให้มีการปฏิบัตเิป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตัวอย่าง  
 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 จัดท าโดยกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “จัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” เพื่อเป็น
กรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 
และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย
การด าเนินงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ภายใน พ.ศ. 2564 ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง พ.ศ. 2558 ภายใน พ.ศ. 2562 
ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายใน พ.ศ. 2564 มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้น ภายใน พ.ศ. 2563 กาก
อุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องร้อยละ 100 ของปริมาณกากอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายใน พ.ศ. 2563 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั่วประเทศ ภายใน พ.ศ. 2564 
 การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ได้ก าหนด 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการลดการเกิด
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก าเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สามารถด าเนินการได้ตามมาตรการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน 
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 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561-2565 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพื่อเป็นกรอบ 
ทิศทางการพัฒนาและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียด ดังนี ้ 

 1) วิสัยทัศน์ “เทศบาลนา่อยู่สู่ความเป็นเลิศ เปิดเทศบาลให้ทุกคนยอมรับ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส่ง สร้างอาชีพที่มั่นคง
แก่ชุมชน และดูแลทุกคนใหอ้ยู่ดีมีสุข” 

 2) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

  (1) เมืองแห่งการศึกษา ท่องเที่ยว และวฒันธรรม 
  (2) การบริหารจัดการและบริการสาธารณะที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
  (3) การบริการสาธารณสุขชั้นน า สิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู ่
  (4) เมืองศูนย์กลางคมนาคมภาคใต้ตอนกลาง ตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคใต้ 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (1) ด้านการเมืองการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบ
ความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้ง
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของเทศบาลทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของเทศบาล 

  (2) ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ให้การ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีระบบการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 

  (3) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี พัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และความเท่าเทียมกันทางการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเป็นคนดี มีความรู่คู่คุณธรรม 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกีฬา ดนตรี และกิจกรรมนันทนาการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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  (4) ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบการจราจรและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงเพียงพอและได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ระบายน้ าและระบบป้องกันน้ าท่วมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการผลิต จ าหน่ายน้ าประปา ให้ทั่วถึง
เพียงพอ และมีคุณภาพ และจัดตั้งศูนย์ซ่อมและบริการประชาชน 24 ชั่วโมง เรียกว่า หน่วย “BEST” 

  (5) ด้านเศรษฐกิจ จัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาอาชีพส าหรับชุมชน ลานค้าชุมชน 
พัฒนาย่านการค้าเดิมของเมืองและจัดตลาดน้ าเมืองลิกอร์เพื่อเสริมสร้างรายได้ พร้อมทั้งปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  (6) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม “เทศบาลสีเขียว” โดยจัดพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลเพื่อลดมลพิษ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ และจัดระบบก าจัด 
สิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระเบียบเพื่อเป็น “เทศบาลน่าอยู่” ด้านสาธารณสุขท าการยกระดับโรงพยาบาล
เทศบาลให้มีคุณภาพการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนและเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
จัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
คุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วยการตรวจสารพิษในอาหารตามหลักอนามัยสุขาภิบาล 
 

 แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ดการขยะมู ล ฝอยชุ มชน  “จั งหวั ดสะอาด”  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562  
 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยใช้หลักการ 3ช คือ  
ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม่ ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนลดการใช้ขยะ การบริหารจัดการขยะ
ในครัวเรือน การบริหารจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะ
ขนส่งเข้าสู่ระบบก าจัดให้น้อยลง โดยผลการด าเนินการของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ตุลาคม 
2561 ถึงมิถุนายน 2562 เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน ดังนี ้
  1) พ.ศ. 2562 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด 1,617.04 ตันต่อวัน  
ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 1,078 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และน าไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 73.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 4.53 
  2) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 โดยแบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ และระดับท้องถิ่น และมีการติดตามแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการรณรงค์เรื่อง
การคัดแยกขยะอินทรีย์ เพื่อน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน พบว่า อปท.มี
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การรณรงค์ ให้ค าแนะน า ส่งเสริมให้มีการจัดท าถังขยะเปียกทุกครัวเรือน กรณีครัวเรือนไม่มีพื้นที่จัดท าถัง
ขยะเปียก ให้ อปท.ด าเนินการจัดให้มีและรวบรวมการจัดการขยะเปียกตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
  3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอยลดลง ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิงในการเก็บขน และ
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย โดยค่าใช้จ่ายลดลงเป็นเงิน 32,054,669.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.86 
ของค่าใช้จ่ายใน พ.ศ. 2560 
  4) การจัดตั้งกลุ่ม Cluster การจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช  
6 Cluster โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
  5) การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย 150 อปท. จาก 185 อปท. 
  6) การจัดประชุมคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ประจ าปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 3 ครั้ง 
  7) ครัวเรือนในจังหวัดเข้าร่วมเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” และด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 193,115 ครัวเรือน จาก 311,476 ครัวเรือน 
  8) การจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระหว่างส่วนราชการ 
ผู้แทนภาคเอกชน (หอการค้าจังหวัด) ผู้แทนประชาชน (ประธานบริษัทประชารัฐนครศรีธรรมราช) 
ภาคศาสนา  
  9) การติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือนและถังขยะเปียกรวมของอาคารชุดพักอาศัย
ภายในจังหวัด ร้อยละ 100 สามารถด าเนินการได้รับรางวัล “ความส าเร็จในการคัดแยกขยะเปลี่ยนเพื่อ
ประเทศไทยไร้ขยะ” ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  10)  อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถด าเนินการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมเพื่อน าขยะ
มูลฝอยที่คัดแยกแล้วไปจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าได้ครบทุก อปท. 
  11) การจัดกิจกรรมรณรงค์ 3ช อย่างเป็นรูปธรรมในทุกๆ อปท. 
  12) อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยก
ประเภทในสถานที่สาธารณะได้ครบทุก อปท. 
  13) อปท.ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการวางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย 116 แห่ง 
  14) การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้องไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากยังมีขยะมูลฝอยตกค้างในกลุ่ม Cluster ที่ 1 ประมาณ 1.5 ล้านตัน 
  15) โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถด าเนินการได้ 193 สาย 
  16) โครงการ 1 อปท. 1 วัด ประชารัฐสร้างสุข 5 ส. ปี พ.ศ. 2561 สามารถด าเนินการ
ได้ 183 วัด และในปี พ.ศ. 2562 สามารถด าเนินการได้เพิ่มอีก อปท.ละ 1 วัด 
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  17) ห้องน้ าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีและมีการจัดการตามแนวทางด าเนินการโครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและ
ปลอดภัย” จ านวน 431 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.88 
  18) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
หลายช่องทาง ได้แก่ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุ เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว สื่อออนไลน์  
รถประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อบุคคลในการรณรงค์ให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรม เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดการขยะพลาสติก การท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ ถังขยะเปียกระบบปิด 
การเลี้ยงใส้เดือนดินจากขยะ การจัดท าสิ่งประดิษฐ์จากขยะ การอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
และขยะอินทรีย์ การจัดการชายฝั่งทะเลและขยะในทะเล เป็นต้น 
  19) การจัดตั้งศูนย์เรียนรูก้ารจัดการขยะมูลฝอย (ยกเว้นสถานศึกษา) ได้ครบทุก อปท. 
  20) อบต.ท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดนวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์จากขยะพลาสติก โดย นายธวัช บัวพันธ์ ผู้ดูแลเด็กเล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าศาลา 
คิดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กเล็กและประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้จากขยะพลาสติก 
จนได้รับการยกย่อง และรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ในวันสิ่ งแวดล้อมโลก ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ว่าจ้างศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ 
(วิทยาเขตพัทลุง) ศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราย โดย
ผลการศึกษา พบว่ารูปแบบที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช คือ การพัฒนาโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการอาศัยแนวคิด Waste to Energy (WTE) ในการก าจัดเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
จ าหน่าย มีโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ จ านวน 2 โรง มีก าลังการ
ผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ในรูปแบบของ VSPP หรือที่มีโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง 
20 เมกะวัตต์ จ านวน 1 โรง ในรูปแบบของ SPP เพื่อก าจัดขยะตกค้างให้หมดไปภายในระยะเวลา 10 ปี 
ส าหรับการรับก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนในอนาคตจากคลัสเตอร์ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เท่านั้น แต่ถ้าหากรับขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีการบริหารจัดการขยะชุมชน
แบบกลุ่มคลัสเตอร์ 6 คลัสเตอร์ที่จะพัฒนาเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะและขนถ่ายเชื้อเพลิงขยะก็จะ
สามารถก าจัดขยะตกค้างให้หมดภายในปีที่ 20 ซึ่งเป็นปีที่สิ้นสุดอายุโครงการ โดยงบประมาณที่ใช้ใน
โครงการนั้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จ าเป็นต้องอาศัยเงินลงทุนจ านวนมาก ประกอบกับ 
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พ.ร.บ. ร่วมทุนที่มีการตรากฎหมายออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือ
โครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ภาครัฐไม่สามารถลงทุนเองได้ ดังนั้นโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเป็นโครงการรัฐร่วมเอกชน (Public Private Partnership) หรือ 
PPP โดยมีมูลค่ากว่า 2,900 ล้านบาท 
 และเพื่อให้โครงการเกิดความยั่งยืน ไม่เกิดปัญหาขยะไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานของโรง
ก าจัดขยะฯ ในศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ดังนั้นควรที่จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาขยะจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน าไป
จัดสรรอย่างเป็นธรรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และการจัดเก็บขยะเพื่อรวบรวมน าไปส่งยังศูนย์บริหารจัดการขยะและขนถ่ายเชื้อเพลิงขยะตาม
กลุ่มคลัสเตอร์ 6 คลัสเตอร์ ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อขยะเดิมจะได้รับการยกเว้น 
ค่าก าจัดขยะจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนา
ขยะจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจะจัดสรรให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
นาเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย องค์การบริหารส่วนต าบลท่างิ้ว  องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากพูน และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก 
  ความคืบหน้าของโครงการ พบว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ประเมินงบประมาณที่ใช้ใน
โครงการและส่งรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการให้ทางคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐระดับจังหวัดตรวจสอบกลั่นกรอง เมื่อกุมภาพันธ์ 2559 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วจึงเสนอส่งให้
กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ  และเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบโครงการ
ดังกล่าวแล้วเมื่อสิงหาคม 2561 โดยให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์และทุ่งเลี้ยงสัตว์ “ดอนหัวเล” 
จ านวน 133 ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับโครงการ พบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจากประชาชนไม่ยินยอมให้เพิก
ถอนที่ดินออกจากการเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ได ้(ผู้จัดการออนไลน์, 2562)  
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2.6 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 1) ความเป็นมา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเมือง
นครศรีธรรมราชที่มีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชน
ที่มีหลักฐานย้อนหลังไปกว่า 1,500 ปี การตั้งถิ่นฐานกระจายตัวอยู่บนสันทรายที่เรียกว่า หาดทรายแก้ว 
ซึ่งทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ เมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการค้าของคาบสมุทร
ไทย เป็นที่รู้จักของนักเดินเรือ พ่อค้าชาวจีน อินเดีย และยุโรป ท าให้มีผู้คนมาอาศัยอยู่หนาแน่น 
ทั้งคนไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เดิม การย้ายถิ่นอพยพจากการค้าจากจีน อินเดีย และชาวมุสลิม เป็นต้น  
อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สัญลักษณ์ส าคัญของการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์  จากประวัติความ
เป็นมาของบ้านเมืองอันยาวนาน จึงท าให้นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรม 
ที่เป็นเอกลักษณข์องชาติบ้านเมือง 
 จากเดิมเคยเป็นเมืองอิสระและมีเมืองบริวารปกครองกว้างขวาง ค่อยๆ กลายเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศไทย มีฐานะเป็นมณฑล และจังหวัด ตามล าดับ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดตั้งให้ชุมชนสันทรายแก้วแห่งนี้เป็นเขตปกครองท้องถิ่น และได้รับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3.2 ตร.กม. 
และยกฐานะเป็นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2537 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
111 ตอนที่ 36ก ลงวันที ่24 สิงหาคม 2537 มีพื้นที่ 22.56 ตร.กม. 
 2) ขนาดและที่ตั้ง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ 22.56 ตร.กม. ประกอบด้วย ต าบลในเมือง ต าบลท่าวัง 
ต าบลคลัง ต าบลนาเคียน (บางส่วนของหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4) ต าบลโพธิ์เสด็จ (หมู่ที่ 1 ทั้งหมด และ
บางส่วนของหมู่ที่ 2, 3, 7 และ 9) มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่น ดังนี ้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลปากพูน    
 ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต าบลท่าเรือ    
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลปากพูน ต าบลปากนคร และต าบลท่าไร ่   
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลโพธิ์เสด็จ ต าบลมะม่วงสองต้น และต าบลนาเคียน 
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ภาพที่ 2.3 ขอบเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
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 3) ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนสันดอนทรายทอดยาวตามทิศเหนือและทิศใต้ 
พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ดอน ค่อยๆ ลาดต่ าไปทางทิศตะวันตก บริเวณพื้นที่ลาดต่ านี้จึงมักประสบปัญหาน้ า
ท่วมในช่วงมรสุม พื้นที่ด้านตะวันตกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ 
เป็นต้น ส่วนพื้นที่ด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา และเนื่องด้วยความเจริญเติบโตของเมืองจากอดีต 
จึงเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ มีคลองส าคัญ เช่น คลองท่าดี คลองวังวัว 
คลองท่าลาด คลองทุ่งปรัง คลองท่าเรียน คลองท้ายวัง คลองท่าวัง คลองหน้าเมือง คลองป่าเหล้า คลอง
สวนหลวง คลองคูพาย คลองท่าเรือ คลองหัวตรุด เป็นต้น 
 4) ลักษณะภูมิอากาศ คือ เขตภูมิอากาศมรสุมร้อน (Tropical Monsoon) 
อุณหภูมิสูงตลอดปี ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
ส่วนช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม จะมีลมพายุหมุนดีเปรสชั่น ท าให้เกิดฝนตกทั่วทั้งจังหวัด ช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม จะเป็นลมหนาวและแห้งแล้ง แต่พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกชุก น้ าท่วม 
หลังจากนั้นฝนจะทิ้งช่วงจากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน 
 5) ประชากร พ.ศ. 2562 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีจ านวนประชากรรวม 
103,192 คน เป็นชาย 48,939 คน หญิง 54,253 คน มีครัวเรือนทั้งสิ้น 45,878 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 
20 ตุลาคม 2562 (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) มีชุมชนทั้งสิ้น 63 ชุมชน ได้แก่ 
ต าบลในเมือง จ านวน 20 ชุมชน ต าบลคลัง จ านวน 11 ชุมชน ต าบลท่าวัง จ านวน 13 ชุมชน ต าบล
โพธิ์เสด็จ จ านวน 18 ชุมชน (บางส่วนของหมู่ที่ 1, 2, 3, 7, 9) และต าบลนาเคียน จ านวน 1 ชุมชน 
(บางส่วนของหมู่ที่ 3, 4) 

ตารางที่ 2.1 ประชากรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562 

พื้นที่ 
ประชากร (คน) ครัวเรือน 

(หลัง) ชาย หญิง รวม 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 48,939 54,253 103,192 45,878 
ต าบลในเมือง  20,025 22,819 42,844 18,738 
ต าบลท่าวัง  8,203 8,875 17,078 7,524 
ต าบลคลัง  8,447 8,848 17,295 8,192 
ต าบลนาเคียน  595 604 1,199 466 
ต าบลโพธิ์เสด็จ  11,669 13,107 24,776 10,958 

 
ที่มา: ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562 
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 6) การคมนาคมขนส่ง ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ ทางรถยนต์ ทางอากาศ 
และทางรถไฟ 

 (1)  การคมนาคมทางถนน มีระบบทางหลวงภายในจังหวัดและเชื่อมโยง
จังหวัดอื่น ท าให้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้ามีความสะดวก ได้แก่ ทล.41 ทล.401 ทล.403 และ 
ทล.408 นอกจากนี้ยังมีถนนสายส าคัญเชื่อมโยงภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ ถนน
ราชด าเนิน เป็นถนนสายหลักในย่านตัวเมืองนครศรีธรรมราช ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนอ้อมค่าย 
ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนกะโรม ถนนปากนคร ถนนศรีธรรมโศก ถนนศรีปราชญ์ ถนนพัฒนาการ 
ทุ่งปรัง ถนนเทวบุรี (โพธิ์เสด็จ) ถนนชลประทาน ถนนประตูลอด ถนนมณีวัตร ถนนเอกนคร 
 (2) การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่
ที่ต าบลปากพูน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กม. สายการบินที่ให้บริการ 3 สายการบิน ได้แก่  
สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์ เอเชีย และสายการบินไทย ไลออน แอร์ 
 (3) การคมนาคมทางรถไฟ สถานีรถไฟนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บริเวณถนน
ยมราชตัดกับถนนบูรณาราม ซึ่งเป็นย่านการค้าตลาดท่าวัง มีทั้งขบวนรถด่วน รถเร็ว และรถท้องถิ่น 
ส าหรับรถไฟสายใต้ทุกขบวนโดยผ่านชุมทางทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงอ านวยความสะดวกใน
การเดินทางมายังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 7) การไฟฟ้า ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 8) การประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ท าการก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 
และได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตและสูบจ่ายน้ าประปามาตลอดจนถึงปัจจุบัน การประปา
เทศบาลมีโรงกรองน้ าและโรงสูบน้ า จ านวน 2 แห่ง คือ โรงกรองน้ าประตูชัย และโรงกรองน้ าบ้าน
ทวดทอง 
 พื้นที่ให้บริการในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จ านวน 1 กองทัพ 3 เทศบาลและ 
7 อบต. ได้แก่ กองทัพภาคที่ 4 ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ อบต.
ปากนคร อบต.มะม่วงสองต้น อบต.นาเคียน อบต.ท่าเรือ อบต.ท่าซัก อบต.ไชยมนตรี (บางส่วน) 
เทศบาลต าบลนาสาร (บางส่วน) และอบต.ช้างซ้าย (บางส่วน) เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่
เหมาะสม ส าหรับอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะฤดูแล้ง ก าลังที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ จ าเป็นต้องปรับปรุงก่อสร้างโรงกรองน้ าเพ่ิมขึ้นอีก   
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 ข้อมูลด้านการบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 1) การบริหารการปกครอง ประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 4 เขต พ.ศ. 2561  
มีสมาชิกสภาเทศบาล 21 คน ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี 1 คน 
รองนายกเทศมนตรี 4 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 2 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 3 คน 
 2) โครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดเป็นเทศบาลประเภท
พิเศษ ประกอบด้วยส่วนราชการ 10 ส่วน ได้แก ่5 ส านัก 4 กอง และหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี ้
  (1) ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วยฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายรักษาความสงบ และฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
งานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร์ งานรักษาความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งก ากับและเร่งรัด การปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล มีจ านวนพนักงาน 49 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 30 คน 
  (2) ส านักการคลัง ประกอบด้วยส่วนบริหารงานการคลัง และส่วนพัฒนา
รายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน  
เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงิน 
การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมรายได้และรายจ่าย การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
มีจ านวนพนักงาน 30 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 6 คน 
  (3) ส านักการช่าง ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
และผังเมือง และส่วนการโยธา มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานวิศวกรรมโยธา งานสถาปัตยกรรม 
งานควบคุมอาคารและผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานบ ารุงรักษาทางและสะพาน งานสวนสาธารณะ 
งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีจ านวนพนักงาน 35 คน ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 50 คน 
  (4) ส านักการประปา ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนผลิต ส่วน
บริการและซ่อมบ ารุง ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการ
ติดตั้งประปา ขยายเขตการจ าหน่ายน้ าประปา บริการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยร่วมกับค่าน้ าประปา  
รับแจ้งท่อประปาแตก ท่อรั่ว เปลี่ยนท่อเมนประปา มีจ านวนพนักงาน 20 คน ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 17 คน 
  (5) ส านักการศึกษา รับผิดชอบการศึกษาในระบบ โดยมีโรงเรียนในสังกัด 
10 โรง ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
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โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลามีชัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัด
เพชรจริก จัดการศึกษานอกระบบในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและปวช. (ทวิภาคี) 
ฝึกอบรมวิชาชีพ พัฒนาและสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชน โครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
และเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ มีจ านวนพนักงาน 20 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 10 
คน พนักงานครูเทศบาล 486 คน ลูกจ้างประจ า 11 คน พนักงานจ้าง 62 คน 
  (6) กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานนิติกร งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล จัดท างบประมาณรายประจ าปี งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น ด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล มีจ านวนพนักงาน 14 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 4 คน 
  (7) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ดูแลงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมมลพิษและเหตุร าคาญ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและวิเคราะห์สารเคมี งานควบคุมสิ่งปฏิกูล ฝ่ายบริการสาธารณสุข ดูแลงานสัตวแพทย์  
มีจ านวนพนักงาน 11 คน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 47 คน  
  (8) กองสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยฝ่ายธุรการ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จัดสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ ประสานงานระหว่างชุมชนกับเทศบาลและหน่วยงานต่างๆ มีจ านวนพนักงาน 9 คน 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 4 คน 
  (9) กองการแพทย์ ดูแลรับผิดชอบโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ขนาด 40 เตียง รวมทั้งดูแลศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง มีจ านวนพนักงาน 86 คน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 23 คน 
  (10) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการ
ตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน
การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีจ านวนพนักงาน 1 คน และ
ลูกจ้างประจ า 1 คน 
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ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 จรรยา ปานพรม (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
เทศบาลต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนที่มีเพศ อายุ 
การศึกษาที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน ส าหรับ ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน ได้แก่ ความเข้าใจว่าการคัดแยก
ขยะมูลฝอยสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ และช่วยรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งการติดตั้งฉลาก
บอกประเภทของการคัดแยกขยะที่ชัดเจน การมีเจ้าหน้าที่สุขาภิบาลให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย ทัศนคติด้านการปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอย ความรู้ความเข้าใจของความหมายในการ
คัดแยกขยะมูลฝอย และภาชนะในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีจ านวนเพียงพอ 
 จันทร์เพ็ญ มีนคร (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนกิจกรรมและ
โครงการ มีส่วนร่วมในการประชุมและทราบปัญหาสาเหตุ ด้านความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมาก สามารถคัดแยกประเภทมูลฝอย ลดการเกิดมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิด เช่น ใช้ถุงผ้า ใบตองห่ออาหาร เป็นต้น มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด าเนินการ
ด้วยตนเองตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวมใช้วิธีแยกประเภทมูลฝอยเป็นชนิดเปียกและแห้ง 
และการจ าหน่าย ส าหรับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย ประชาชนมีความตระหนักในระดับมาก 
อาจกล่าวได้ว่าชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยความร่วมมือของชุมชนผ่านกิจกรรมบางอย่าง เช่น  
การน ามูลฝอยขายได้เก็บรวบรวมตามจุดที่ชุมชนก าหนด การคัดแยกขยะมูลฝอยชนิดเปียกและแห้ง  
การท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ า ก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
มูลฝอย เกิดความตระหนักถึงปัญหาและร่วมแก้ไข 
 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนระดับต่ า  
เป็นประเด็นการค้นพบจากการวิจัยที่แย้งกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ทัศนคติ ความยินดีมีส่วนร่วม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จุรีรัตน์ ไชยจิตร และดาวัลย์ วิวรรธนะเดช (2555) ได้ศึกษาโมเดลการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยศึกษาแนวทางการแก้ไขปญหาขยะชุมชนล้นเมือง 
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สามารถก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หมดและยังสามารถรองรับขยะมูลฝอยที่จะเพิ่มขึ้นใน
อนาคต พบว่าปัญหาขยะมูลฝอยมีความรุนแรงมาก เตาเผาที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้ และมีขยะมูลฝอย
ตกค้างกว่า 15,000 ตัน ขณะที่เกิดขยะมูลฝอยรายวัน 168 ตัน ได้น าเสนอแนวทางการจัดการขยะ
ชุมชนแบบครบวงจร โดยคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และน าเสนอการสร้างโรงไฟฟ้า โดยใช้
เชื้อเพลิง RDF ร่วมกับก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอยชุมชน หากประเมินจากปริมาณขยะมูลฝอย 
สามารถผลิตไฟฟ้าด้วยก าลังการผลิต 1.5 เมกะวัตต์ ประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
โดยก าหนดขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.4 เมกะวัตต์สุทธิ ในราคาหน่วยละ 2.50 บาท พบว่า
โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ 32 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชนต่อต้นทุน 1.37 อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการมีคาเท่ากับร้อยละ 17 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6 ปี 
 อนุศรา สาวังชัย (2555) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่าเกาะภูเก็ตเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 
ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมีอยู่อย่าง
จ ากัด และระบบคัดแยกขยะมูลฝอยไม่สามารถด าเนินการได้ ส่วนระบบเตาเผาสามารถก าจัดขยะได้
เพียง 250 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องน าไปฝั่งกลบเพิ่มขึ้นและพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้นั้นมีอยู่
อย่างจ ากัด ในส่วนของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวมขยะไปทิ้ง แต่ไม่ได้มี
การคัดแยกขยะต้นทาง ทิ้งขยะไม่แยกตามประเภทของถังขยะ ส่วนใหญ่เป็นขยะสดหรือขยะอินทรีย์ 
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอยของเกาะภูเก็ตจึงเป็น
ลักษณะของการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  
 พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง พบว่ากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล เริ่มต้น
จากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน 
เทศบาลมีการคัดแยกขขยะมูลฝอย ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาล พบว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ บุคลากรมีความกระตือรือร้น 
มีความช านาญ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบัติการ มีการน าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้
ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก พบว่าผู้น าชุมชนและประชาชนมีความ
กระตือรือร้น และมีจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประชากรแฝงที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 
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 วีรกาล อุปนันท์ (2556) ได้ศึกษาแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนยอ อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมใน
การก าจัดขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ การน ากลับมาใช้ใหม่ และด้านที่
มีค่าน้อยที่สุด คือ การก าจัดขยะมูลฝอย และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ การร่วมมือปฏิบัติ รองลงมา คือ การร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอย และน้อย
ที่สุด คือ ด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางการก าจัดขยะมูลฝอย
ควรมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าขยะ
มูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และด าเนินกิจกรรมด้านการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์
มูลฝอย ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ท้องถิ่น เอกชน และรัฐส่วนกลาง โดย
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่อไป 
 นัยนา เดชะ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชน พบว่า 
ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เลม็ดยังไม่ได้จัดท าแผนแม่บทและขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย ส าหรับผลการศึกษาด้วยกระบวนการ A-I-C ร่วมกับประชาชนใน
ชุมชน พบว่าประชาชนได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา ร่วมวางแผนการแก้ไข
ปัญหา ด าเนินการแก้ไขปัญหา น ามาซึ่งโครงการ “เลม็ดน่าอยู่ไร้มูลฝอย” ในลักษณะของการจัดตั้ง
กองทุนมูลฝอย 
 ปภาวารินท์ นาจ าปา (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
ของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่าภาพรวมของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด  
อยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก และประชาชนให้
ความส าคัญเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับมาก การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ส าหรับ
ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาการอยู่อาศัยใน
ต าบล พบว่าเพศต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาอาศัยอยู่ในต าบลที่ต่างกันมีส่วนร่วมต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยแตกต่างกัน  
 สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือน ประชาชนส่วนมากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโกด าเนินการก าจัด โดย
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโกร้อยละ 93 และความต้องการของประชาชน
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก คือ ประชาชนต้องการถุงด าเพื่อใช้
บรรจุขยะมูลฝอย ถังขยะที่มีฝาปิด มีรถเก็บขนตรงเวลา มีการส่งเสริมวิธีการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ให้คุ้มค่าและควรมีการต้ังธนาคารขยะ 
 ประพาพร แก่นจันทร์, เสน่ห์ จุ้ยโต, และชินรัตน์ สมสืบ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และความยาวนานในการอยู่อาศัย การชักชวนจาก
เจ้าหน้าที่รัฐ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
 พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลกอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมรับรู้
สถานการณ์และสภาพปัญหา รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมโครงการ ด้านการมีส่วน
ร่วมวางแผนและตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบว่า
ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีระดับ
การศึกษา รายได้ และสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกไม่แตกต่างกัน 
 ศรัณย์ ฐิตารีย์, สุรศักดิ์ โตประสี, ทัชชญา วรรณบวรเดช, วรินร าไพ สารกูล, และนรวัฒน์ ศรี
เทพ (2559) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าโดยรวมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีสถิติอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อยู่อาศัย ต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเป็นไปได้
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับปัจจัยด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการมีส่วนร่วม ความไว้วางใจต่อ
หน่วยงานหรือบุคลากรที่จัดการการมีส่วนร่วม ด้านความไว้วางใจระหว่างประชาชนที่มีส่วนร่วม และ
ด้านการตระหนักต่อปัญหา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
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เทศบาลต าบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ได้เสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ต่อไปว่าเทศบาล
ต าบลบางเสาธงจ าเป็นต้องสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน เพื่อสร้างความไว้วางใจอันน าไปสู่การให้
ความร่วมมือในการจัดขยะมูลฝอย และควรให้ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
กลุ่มเพศ การศึกษา อาชีพ และระเวลาที่อยู่อาศัยในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้เห็นประโยชน์จาก
การร่วมมือกับเทศบาลต าบลบางเสาธง ในรูปแบบของเอกสาร แผ่นพับ กระดานข่าว การจัดประชาคมที่
สอดแทรกสาระเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อน าไปบอกผู้ปกครองต่อไป 
 สุริยะ หาญพิชัย และจันทร์ฉาย จันทร์ลา (2561) ได้ศึกษาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลต าบลล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะที่ถูกต้องอยู่ในระดับมาก เป็นพื้นฐานให้มีการจัดการขยะในครัวเรือน
อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการเก็บรวบรวมขยะ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ด้านการลดการเกิดขยะ และด้านการคัดแยกขยะ ด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 
ส าหรับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
และด้านที่มีค่าต่ าที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับมาก 
 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จะทราบถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใน
ฐานะผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง แต่การร่วมกันท ากิจกรรม โดยเฉพาะในขั้นตอนการ
วางแผนและตัดสินใจ การติดตามและประเมินผล ยังมีส่วนร่วมในระดับน้อย โดยสามารถจัดระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้ 2 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่มีระดับการมี
ส่วนร่วมน้อยและกลุ่มที่มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลางถึงมาก โดยแต่ละกลุ่มมีปัจจัยสนับสนุน
แตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่มที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย พบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะ  
มูลฝอยไม่เหมาะสม ประกอบกับหน่วยงานท้องถิ่นยังขาดแนวทางด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ขาดการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยแก่ประชาชน รวมถึงขาดภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยที่แยกประเภทชัดเจนหรือมีไม่เพียงพอ เป็นต้น ส่งผลให้การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่กลุ่มที่มีระดับการมีส่วนร่วมมาก พบว่าประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย และชุมชน 
มีการด าเนินการด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่ชุมชนก าหนดตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การรวบรวม  
ซึ่งส่งผลให้ชุมชนเกิดความรู้ ความตระหนักถึงปัญหา และร่วมกันแก้ไขได้ส าเร็จ  



 
 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั้งศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดวิธีการศึกษา ดังนี ้
 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 3.2  สมมติฐานในการศึกษา 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยผู้ศึกษาได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แก่ นโยบาย แผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน และการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง
ระดับจังหวัดและในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ตัวแทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจและเอกชน และประธานชุมชน รวมทั้งใช้แบบสอบถามแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 400 ครัวเรือน เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และ TOWS Matrix เพื่อเสนอแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังภาพที่ 3.1 
 

 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

3.2 สมมติฐานในการศึกษา 

 3.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอยู่อาศัย  
ที่แตกต่างมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
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 3.2.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่แตกต่างมีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 3.3.3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 3.3.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลทุติยภูมิ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมแนวคิดจากทฤษฎี หนังสือ เอกสาร งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษา วิเคราะห์ผล และอภิปรายผลการศึกษา ได้แก่ 
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศ กฎระเบียบข้อบังคับ 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
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 ข้อมูลปฐมภูม ิ
 การเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูม ิโดยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ได้แก่ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
รองนายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  
กองสวัสดิการสังคม พนักงานเก็บขนขยะในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตัวแทนภาคธุรกิจและเอกชน 
ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ศูนย์การค้า ตลาดสด และประธานชุมชน พร้อมทั้งแจกแก่ประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 400 ครัวเรือน รวมถึงการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมในพื้นที่  
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์  
  1)  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งระดับ
จังหวัดและเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก ่
  (1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 1  คน 
  (2) ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 1  คน 
  (3) รองนายกเทศมนตรเีทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1  คน 
  (4) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1  คน 
  (5) หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม 1  คน 
  (6) พนักงานเก็บขนขยะ 1  คน 
  2) ภาคธุรกิจและเอกชน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่  
  (1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร  2  คน  
  (2) ผู้ประกอบการศูนย์การค้า  1  คน 
  (3) ผู้ประกอบการตลาดสด 1  คน 
  3)  ประธานชุมชน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 10 ชุมชน 
ชุมชนละ 1 คน ได้แก่ ชุมชนเพชรจริก ชุมชนตลาดแขก ชุมชนบุญพาสันติ ชุมชนตลาดหัวอิฐ ชุมชน
ชุมแสง ชุมชนปิยะสุข ชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ ชุมชนประตูขาว ชุมชนทวดทอง และชุมชนท้าวโคตร   
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 กลุ่มเป้าหมายในการแจกแบบสอบถาม 

  1) ประชากร ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั้ง 63 
ชุมชน 5 ต าบล รวมประชากรทั้งสิ้น 103,192 คน 45,878 ครัวเรือน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2562 
(ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) 
  2) กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาได้ ใช้จ านวนครัวเรือนที่อยู่ ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (Taro 
Yamane,1973 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2553) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5  

      n =  
N

1+Ne2 

   ก าหนดให้  n = จ านวนตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
      N = จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
      e = ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 0.05 

   แทนค่าในสูตร     n =  
45,878

1+45,878(0.05)2 

     n = 396.54  
 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 396.54 ตัวอย่าง และเพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูล  
ผู้ศึกษาจึงท าการเก็บตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้ได้เลือกเก็บเฉพาะครัวเรือน 
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึกษาจนครบทั้งสิ้น 400 ชุด โดยเลือกแจก
แบบสอบถามกับผู้ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
 

3.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี ้
 

 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
 ผู้ศึกษาใช้การซักถามแบบตัวต่อตัวกับกับกลุ่มเป้าหมายหลัก ในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นค าถามประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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  1) ประเด็นค าถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
  (1) สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบัน 
  (2) นโยบาย แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  (3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่  
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาและอุปสรรค 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และแนวทางแก้ปัญหา 
ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  (4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  2) ประเด็นค าถามประกอบการสัมภาษณ์ภาคธุรกิจและเอกชน  
   (1) สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในปัจจุบัน (เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย) 
   (2) แผนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (3) การสนับสนุนและบริการจากทางเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (4) แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (5) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

  3) ประเด็นค าถามประกอบการสัมภาษณ์ประธานชุมชน 
   (1) สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยและการบริหารจัดการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในปัจจุบัน (เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจัดขยะมูลฝอย) 
   (2) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 
   (3) แผนหรือกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (4) ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (5) การสนับสนุนและบริการจากทางเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (6) แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
   (7) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

 แบบสอบถาม  
 ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือนที่อยูใ่นเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจ านวน 400 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะค าถามแบบปลายปิด จ านวน 5 ข้อ 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ลักษณะค าถามปลายปิด 
จ านวน 3 ข้อ  
 ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วยค าถาม 8 ข้อ 
ก าหนดการให้คะแนนผู้ที่ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน 
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย การรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย และ 
การก าจัดขยะมูลฝอย โดยมีค าถาม 25 ข้อ แบ่งเป็นค าถามเชิงบวก 23 ข้อ และค าถามเชิงลบ 2 ข้อ 
ให้เลือกตอบตรงตามการปฏิบัติมากที่สุด โดยก าหนดให้ 
 การปฏิบัต ิ ค าถามเชิงบวก ค าถามเชิงลบ 
 ทุกครั้ง  2  0 
 บางครั้ง  1  1 
 ไม่เคย  0  2 
 โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 0.00-0.66 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 0.67-1.33 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.34-2.00 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 

 ส่วนที่ 5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
โดยมีค าถาม 19 ข้อ ให้เลือกตอบตรงตามการปฏิบัติมากที่สุด และก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 

 ค่าเฉลี่ย 1.00-2.30 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 2.40-3.70 มีระดับการมีส่วนรว่มต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.80-5.00 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีค าถาม 10 ข้อ 
ให้เลือกตอบ 5 ข้อ และเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการ โดยล าดับที่ 1 มีความต้องการมากที่สุด 
ล าดับที่ 2 มีความต้องการมาก ล าดับที่ 3 มีความต้องการปานกลาง ล าดับที่ 4 มีความต้องการน้อย 
และล าดับที่ 5 มีความต้องการน้อยที่สุด    
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่ โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี ้
  1) การทดสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ โดยให้คณะผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์ 
ที่ปรึกษาตรวจดูภาพรวมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ส าหรับการสัมภาษณ์ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และกรอบแนวคิดของการศึกษาหรือไม่  
  2) การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม  
  (1) การทดสอบความตรง (Validity) หรือความแม่นย าของแบบสอบถาม 
โดยการพิจารณาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective 
Congruence Index : IOC) ซึ่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินความตรงข้อ
เนื้อหาแบบสอบถามว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา นิยามเชิงทฤษฎี 
และนิยามเชิงปฏิบัติการ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ที่ใช้ส าหรับวัดระดับการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญท าการให้คะแนน
ประเมินข้อค าถามเป็นรายข้อ โดยข้อค าถามที่มีความสอดคล้องจะให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 
คะแนน และไม่สอดคล้องให้ -1 คะแนน  

  IOC =  R/N 
  R    = ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง  
  N   = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
  เมื่อผู้ศึกษาได้ท าการค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ศึกษาจะท าการคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 เก็บไว้ ส่วนข้อค าถามที่มีค่าน้อยกว่า 
0.5 ผู้ศึกษาจะน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

  (2) การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หรือความคงที่ของผลที่ได้จาก
แบบสอบถาม เป็นการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยเป็นการน าแบบสอบถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มากกว่า 0.5 ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา จ านวน 30 คน ด้วยวิธีหาค่าความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน บุญชม 

ศรีสะอาด, 2556: 116 - 117) เรียกว่า “สัมประสิทธิ์แอลฟา” (α = Coefficient)  
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  
 ผู้ศึกษาน าแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากผู้ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาสาระ และจับกลุ่มประเด็นข้อมูลตามลักษณะการสัมภาษณ์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS for Windows ดังนี ้
  3.6.2.1 สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าร้อยละ พรรณนาข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และข้อเสนอของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  3.6.2.2 สถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐาน ได้แก ่ 
   1) การทดสอบ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  
ใช้ทดสอบตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน กับตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
   2) การทดสอบ F-test ส าหรับการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
ใช้ทดสอบตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาอยู่อาศัย กับ 
ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
   3) การทดสอบ Pearson’s Correlation ส าหรับหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
 ผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และ
แบบสอบถาม โดยใช ้SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากนั้นจึงน ามา
สังเคราะห์ข้อมูลด้วย TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนีใ้ช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน แบบสอบถามผู้ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และการศึกษา
เอกสารข้อมูล โดยใช้ SWOT Analysis วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช น ามาสังเคราะห์ข้อมูลด้วย TOWS 
Matrix เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได้ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี ้
 4.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 4.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 
 4.4 ข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

4.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ก าลังประสบปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยเป็นพื้นที่
วิกฤตด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีชุมชนหนาแน่นกว่า 63 ชุมชน บนพื้นที่เพียง 22.56 
ตร.กม. โดยศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าขยายตัวจากแนวถนนส าคัญ ได้แก่ ถนนราชด าเนิน ถนน
พัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรม มีทั้งตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ที่อยู่
อาศัย หมู่บ้านจัดสรร ย่านการค้าที่ส าคัญ ได้แก่ ตลาดท่าวัง ตลาดหัวอิฐ ตลาดท่าม้า ตลาดสี่แยกหัว
ถนน ตลาดพัฒนาการคูขวาง และยังเกิดย่านการค้าใหม่ๆ บริเวณถนนพัฒนาการคูขวางตอนล่าง 
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ถนนปากนคร ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4013 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยในเขต
พื้นที่เทศบาลที่มีบริเวณกว้างขึ้นท าให้แต่ละวันเกิดขยะมูลฝอยในปริมาณมาก 
 พ.ศ. 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 259.38 ตันต่อวัน แยก
เป็นในเขตเทศบาล 120.32 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 46.39 และนอกเขตเทศบาลที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และหน่วยงานเอกชนรวม 58 แห่ง 139.06 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 53.81 และ 
มีขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 1.12 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของ
ขยะมูลฝอยตกค้างทั้งจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.34 จาก พ.ศ. 2559 ที่มีขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 1.07 ล้านตัน ดังตารางที่ 4.1 ถึงตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.1 ปริมาณขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559-2561 

พื้นที่ 
ปริมาณขยะมูลฝอย (ตันต่อวัน) 

2559 2560 2561 

ในเขตเทศบาล 151.69 127.55 120.32 

นอกเขตเทศบาล 128.93 133.45 139.06 

รวม 280.62 261.00 259.38 
 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
 

ตารางที่ 4.2 ปริมาณขยะมลูฝอยที่จัดเก็บในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2559-2561 

รายการ 
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตันต่อวัน) 

2559 2560 2561 

เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดเก็บเอง 6.81  3.33  4.35  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.81  3.33  4.35  
บริษัท เอกชนที่จ้างเหมาเก็บขยะของเทศบาล 144.88 124.22 115.97 
เขต 1 หัวถนน-ถนนพานยม 21.91  20.46  19.77  
เขต 2 ถนนพานยม-คลองหน้าเมือง 22.48  14.78  15.20  
เขต 3 หน้าเมือง-สี่แยกท่าวัง 24.50  16.35  14.84  
เขต 4 สี่แยกท่าวัง-ทิศเหนือของเทศบาล 27.95  26.05  28.44  
เขต 5 นาเคียน-โพธิ์เสด็จ 48.04  46.58   37.72  

รวมในเขตเทศบาล 151.69  127.55  120.32  
 

ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จังหวัดนครศรีธรรมราช       

พ.ศ. 2559-2561……… 

พื้นที่ 
ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง (ล้านตัน) 

2559 2560 2561 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 1.09 1.14 1.17 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1.07 1.11 1.12 
อปท.อื่นๆ 0.02 0.03 0.05 
 

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562 
 

 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด าเนินการจัดกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย 6 กลุ่ม สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 - 2564 ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการจัดกลุ่มพื้นที่ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ (ภาพที่ 4.1) 
 กลุ่มที่ 1 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอลานสกา อ าเภอท่าศาลา อ าเภอ
พระพรหม อ าเภอนบพิต า และอ าเภอสิชล โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระบบก าจัดแบบเทกอง ขยะมูลฝอยตกค้าง 1.12 ล้านตัน 
 กลุ่มที่ 2 อ าเภอเชียรใหญ่ อ าเภอปากพนัง อ าเภอร่อนพิบูลย์ อ าเภอหัวไทร และอ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ โดยเทศบาลเมืองปากพนังเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านปากพนัง
ตะวันฝั่งตะวันออก ระบบก าจัดแบบ RDF 
 กลุ่มที่ 3 อ าเภอทุ่งสง อ าเภอนาบอน อ าเภอบางขัน และอ าเภอจุฬาภรณ์ โดยเทศบาลเมือง 
ทุ่งสงเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่หมู่ 6 ต าบลควนกรด อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากประชาชนคัดค้าน 
 กลุ่มที่ 4 อ าเภอขนอม โดยเทศบาลต าบลอ่าวขนอมเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 ต าบลขนอม อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบก าจัดแบบ RDF พื้นที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเต็มไม่สามารถรับขยะมูลฝอยจากต าบลอื่นในอ าเภอได้ 
 กลุ่มที่ 5 อ าเภอฉวาง อ าเภอพิปูน อ าเภอทุ่งใหญ่ อ าเภอถ้ าพรรณรา และอ าเภอช้างกลาง โดย
เทศบาลต าบลปากน้ าฉวางเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต าบลฉวาง อ าเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบก าจัดแบบ RDF และฝังกลบขยะอินทรีย์ สามารถด าเนินการ
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ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างได ้และก่อสร้างศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยครบวงจร ไม่มีผลกระทบต่อประชาชน 
เพราะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียวและเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน 
 กลุ่มที่ 6 อ าเภอชะอวด โดยเทศบาลต าบลชะอวดเป็นเจ้าภาพ มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย
ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระบบก าจัดแบบเทกอง พื้นที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเต็มไม่สามารถรับขยะมูลฝอยจากต าบลอื่นในอ าเภอได้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 กลุ่มพ้ืนที่ในการจดัการขยะมูลฝอยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา: การศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2560 
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 ในส่วนของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มี รายละเอียด 
ดังนี้ 
 4.1.2.1 บุคลากรที่รับผิดชอบ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดให้มีบุคลากรที่มี
ความช านาญรับผิดชอบงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พนักงานกวาดขยะมูลฝอย 98 คน พนักงานเก็บ
ขนขยะมูลฝอย 71 คน พนักงานท าความสะอาดตลาดสดคูขวาง 11 คน 
 4.1.2.2 อุปกรณ์และยานพาหนะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดให้มีอุปกรณ์
และยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย รถเก็บขนขยะมูลฝอย 15 คัน แยกเป็นรถเก็บ
ขนขยะ 4 ล้อเล็ก แบบเปิดท้าย-เทข้าง 4 คัน รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ายเล็ก 2 คัน รถเก็บขนขยะ 
แบบอัดท้ายใหญ่ 6 คัน รถเก็บขนขยะแบบเครน 3 คัน รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย 35 คัน  
ถังรองรับขยะมูลฝอย 3,000 ใบ เป็นถังขยะแยกประเภท 4 สี ได้แก่ ถังขยะสีเขียว ส าหรับขยะ
อินทรีย์ ถังขยะสีเหลือง ส าหรับขยะรีไซเคิล ถังขยะสีน้ าเงิน ส าหรับขยะทั่วไป และถังขยะสีแดง 
ส าหรับขยะอันตราย โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง  
 

 
 

ภาพที่ 4.2 การวางถังขยะประเภทต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 

 4.1.2.3 การเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
แบ่งเขตพื้นที่เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 5 เขต โดยมีบริษัทเอกชนจ้าง
เหมาเก็บขยะของเทศบาล ได้แก่ เขต 1 หัวถนน-ถนนพานยม เขต 2 ถนนพานยม-คลองหน้าเมือง  
เขต 3 หน้าเมือง-สี่แยกท่าวัง เขต 4 สี่แยกท่าวัง-ทิศเหนือ เขต 5 นาเคียน-โพธิ์เสด็จ พร้อมทั้ง
เทศบาลด าเนินการเองด้วย เวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย เวลา 18.00 น. - 05.00 น. ของทุกวัน 
ทางเทศบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนน าขยะมาทิ้งตามจุดตั้งถังขยะหลังเวลา 18.00 น. เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและความสะอาดของบ้านเมือง ส่วนขยะขนาดใหญ่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมจะจัดชุดเฉพาะกิจไปจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่เมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนให้ไปเก็บขน 
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ภาพที่ 4.3 การจัดเก็บขนขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้านการเคหะฯ 

ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การจัดเก็บกองไม้และเศษวัสดุจากการปรับปรุงอาคาร ถนนศรีธรรมราช 
ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
 
 4.1.2.4 เส้นทางการเก็บขนขยะมูลฝอยของรถบรรทุกขยะ  
 1) เขตที่  1 ตั้งแต่สุดเขตเทศบาลฯ ด้านทิศใต้  ถึง ซอยศรีธามา ถนน 
ราชด าเนิน ถึง ซอยศรีธรรมโศก 1 ถนนพัฒนาการคูขวาง แบ่งรถเก็บขนขยะเป็น 3 คัน ดังนี ้
  รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทบ.117 จุดที่เก็บขน ได้แก่ บริษัท โตโยต้า 
นครศรีธรรมราช จ ากัด โรงพยาบาลมหาราช ห้างโฮมโปร ถนนราชด าเนิน ถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ถนน
นครศรีฯ-สงขลา ถนนนครศรีฯ-ทุ่งสง ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ซอยโพธิ์ยารถตะวันตก ซอยพระเวียง ถนน
พัฒนาการคูขวาง 
  รถบรรทุกขยะอัดท้ายเล็ก ทบ.120 จุดที่เก็บขน ได้แก่ หมู่บ้านลัคกี้โฮม 
ชุมชนการเคหะแห่งชาติ ทุกซอยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของถนนพัฒนาการคูขวาง ชุมชนก้าวหน้า
ทั้งหมด ทุกซอยที่อยู่ข้างถนนนครศรีฯ-สงขลา ซอยโพธิ์ยารถตะวันออก ซอยพัฒนา 3, 2, 1 ซอยสาวสวย 
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ซอยชายทุ่งทั้งหมด ซอยคอกวัว และซอยส.ท.ธ ารงค์ ถนนหลังพิพิธภัณฑ์และทุกซอยด้านหลังพิพิธภัณฑ์ 
ซอยหนองหิน ซอยทวดจริกตก ซอยบ่อโพง ซอยข้างวัดสวนหลวง ซอยหัวหว่อง ซอยสบเดิม ซอยโคกธาต ุ
ชุมชนหัวท่า แฟลตเพชรจริก ซอยหอไตรและซอยหอไตร 1, 2, 3, 4 ซอยล ามาบ หมู่บ้านเบญจนคร ซอย
หัวหลางทั้งหมด ซอยหน้าวัดท้ายโคตร ซอยหมื่นแจ้ง ซอยท่านปาน ซอยอนุสรณ์ ซอยหน้าเกาะ หมู่บ้าน
เอกธนา หมู่บ้านนรเสฏฐ์ 
  รถบรรทุกขยะ 6 ล้อยกถังเครน ทบ.115 จุดที่เก็บขน ได้แก่ ตลาดสด
หัวถนน (ซอยตีนเป็ด) 2 ใบ ตลาดนัดวันอังคาร 2 ใบ โรงเรียนวัดศาลามีชัย 3 ใบ โรงพยาบาลนครพัฒน์ 
2 ใบ โรงแรมทวินโลตัส 3 ใบ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 2 ใบพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ 1 ใบ วัดท้าวโคตร 2 ใบ โรงเรียนวัดท้าวโคตร 2 ใบ โรงเรียนสาธิตเพชรจริก  2 ใบ โรงกรอง
น้ าประตูชัย 1 ใบ สรุปรวมถังเครนทั้งหมด 22 ใบ  
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ถังเครนหลังโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก 
 
 2) เขตที่ 2 ตั้งแต่ซอยศรีธามา ถนนราชด าเนิน ถึง คลองหน้าเมือง ถนน 
ราชด าเนิน และตั้งแต่ซอยแม่อ่างทอง ถนนพัฒนาการคูขวาง ถึง คลองหน้าเมือง ถนนพัฒนาการ 
คูขวาง แบ่งรถเก็บขนขยะเป็น 3 คัน ดังนี ้
 รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทบ.91 จุดที่เก็บขน ได้แก่ หมู่บ้านเมืองทอง 
ถนนศรีธรรมโศก ถนนศรีธรรมราช ถนนหลังวัดพระมหาธาตุ ถนนมังคุด ถนนราชด าเนิน ถนนประตูรักษ์ 
ซอยสระเรียง ซอยพานยม ซอยแม่ม่วง ซอยตึกดิน ซอยชาววัง ซอยศาลาภิมุข ถนนประตูลอด ซอยอัศวรักษ์ 1 
ซอยอัศวรักษ์ 2 ถนนประตูโพธิ์ ถนนพระนารายณ์ ซอยสุรินทร์ราชา ซอยพระคลัง ถนนมุมป้อม ถนน
เสมาชัย ซอยพระอีศวร ถนนท่าม้า ถนนหลังวัดเสมาเมือง ซอยสุธรรมมนตรี ถนนนางงาม ถนนโรงช้าง 
ถนนวัดสวนป่าน ถนนท่าชี ซอยพระนคร ซอยชลเฉนียน ถนนพัฒนาการคูขวาง 
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 รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่  ทบ.118 จุดที่ เก็บขน ได้แก่  ซอย 
แม่อ่างทอง 1 ถึงคลองหน้าเมืองทุกตรอกทุกซอยที่อยู่ทางทิศตะวันออกของถนนศรีธรรมโศก ทุกซอยที่
อยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันออกของถนนศรีธรรมราช ซอยพังพกาฬ ซอยวิบูลย์สุข 1-2 ซอยท่าน
ร่ม ซอยชลเฉลียน ซอยล ามาบ ซอย ณ นคร 1 ซอยประถมศึกษา เขต 1 (ส.ป.จ.) ทุกตรอกทุกซอยทางทิศ
ตะวันตกและทิศตะวันออกของถนนพัฒนาการคูขวาง จากคลองป่าเหล้าถึงคลองหน้าเมือง 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อยกถังเครน ทบ.115 (ใช้รถคันเดียวกับเขตที่ 1 
และคนงานชุดเดียวกัน) จุดที่เก็บขน ได้แก่ ส าเพ็งเมืองคอน 2 ใบ วัดสระเรียง 1 ใบวัดหน้าพระธาตุ 2 ใบ 
วัดพระมหาธาตุ 3 ใบ โรงเรียนเทศบาลวัดพระมหาธาตุ 2 ใบ โรงเรียนชูศิลป์ 1 ใบ โรงเรียนจรัสพิชากร 2 ใบ 
วัดมุมป้อม 1 ใบ ศาลากลางจังหวัดฯ 2 ใบ วัดสวนป่าน 2 ใบ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลฯ 1 ใบ โรงเรียนวัด
เสมาเมือง 3 ใบ ร้านโกปี้ศาลากลาง 2 ใบ ถนนราชด าเนิน 2 ใบ สรุปรวมถังเครนทั้งหมด 26 ใบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ถังเครนหลังโรงเรียนวัดเสมาเมือง 
 
 3) เขตที่ 3 ตั้งแต่คลองหน้าเมือง ถนนราชด าเนิน ถึงสี่แยกท่าวัง ถนน 
ราชด าเนิน และตั้งแต่คลองหน้าเมือง ถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงสี่แยกคูขวาง ถนนพัฒนาการคูขวาง  
แบ่งรถเก็บขนขยะเป็น 3 คัน ดังนี ้
 รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทบ.106 จุดที่เก็บขน ได้แก่ ถนนพัฒนาการ
คูขวาง ซอยทรัพย์รุ่งเรือง หมู่บ้านราชพฤกษ์ ซอยประชานิมิต ซอยอ านวยสุข ถนนพะเนียด ถนนประตูขาว 
ถนนราชด าเนิน ถนนศรีปราชญ์ ถนนจ าเริญวิถี  ถนนคลองทา ถนนท่าช้าง ซอยพิทักษ์ราษฎร์ ถนนกระโรม 
ถนนบ่ออ่าง ถนนปากนคร 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อเล็ก (6 ล้อดั๊มเล็ก) จุดที่เก็บขน ได้แก่ ซอยข้าง
ศูนย์จักรกล ซอยรุ่งเรือง หมู่บ้านชลวิจิตร ซอยสารีบุตร ซอยสารีบุตร 1 ซอยสารีบุตร 2ซอยธิดา ซอย
หลังอนุบาลจังหวัด ซอยวิคคิงส์ ซอยพระเงิน ซอยสามัคคี ซอยสายลม ซอยราชเดช ซอยอัครศรีวิชัย 
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ซอยชลธิชา ซอยประตูขาว ซอยประตูขาว 1 ซอยประตูขาว 2 ซอยพืชผา ซอยล าเหมือง ซอยพะเนียด 
ซอยเพนียด 2 ซอยเพนียด 1 ซอยศรีนคร ซอยเศรษฐี 99 ซอยเพิ่มสุข ซอยวาสนา ซอยวาสนา 1 ซอย
วาสนา 2 ซอยสมาคม ซอยบ่ออ่าง ซอยสันติภาพ ซอยจันทพันธ์ โรงแรมไทยโฮเต็ล 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อยกถังเครน ทบ.54 จุดที่ เก็บขน ได้แก่ 
ศาลหลักเมือง 2 ใบ โรงเรียนกัลยาณี 1 และ 2 4 ใบ โรงเรียนอนุบาลจังหวัด 2 ใบ วิทยาลัยอาชีวะ 2 ใบ 
โรงพยาบาลคริสเตียน 1 ใบ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงค์ 2 ใบ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน 8 ใบ 
ถนนเลียบทางรถไฟ 2 ใบ สรุปรวมถังเครนทั้งหมด 23 ใบ  
 

 
 

ภาพที่ 4.7 ถังเครนหลังห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยน 
 
 4) เขตที่ 4 ตั้งแต่สี่แยกท่าวัง ถนนราชด าเนิน ถึง สุดเขตเทศบาลฯ 
ทางด้านทิศเหนือ และสี่แยกคูขวาง ถนนพัฒนาการคูขวาง ถึงสุดเขตเทศบาลฯ ทางด้านทิศเหนือ 
แบ่งรถเก็บขนขยะเป็น 3 คัน ดังนี ้
 รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทบ.109 จุดที่เก็บขน ได้แก่ ตลาดสด 
คูขวาง โรงเรียนศรีธรรมราช ถนนหลังเทคนิค ถนนราชนิคม ถนนอ้อมค่าย สายัญดีเซล  หมู่บ้าน
อาภาสิริ หมู่บ้านวินเทจ หมู่บ้านเซนทรัลพาร์คอ้อมค่าย ถนนเอกนคร ถนนศรีปราชญ์ ถนนท่าโพธิ์ 
ซอยมะลิ ซอยรุ่งโรจน์ ซอยไพศาลสถิตย์ ซอยสี่เจริญเดช ซอยทรัพย์เจริญ ถนนตากสิน  ถนนราช
ด าเนิน ถนนปากนคร ถนนจ าเริญวิถ ีถนนยมราช ถนนสะพานยาว ถนนราษฎร์บ ารุง ถนนมะขามชุม 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อเล็ก ทบ.121 (6 ล้อดั๊มเล็ก) จุดที่เก็บขน ได้แก่ 
ถนนหลังตลาดสดคูขวาง ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ซอยด ารงอุทิศ ถนนเอกนคร ซอยทักษิณ 1-5  
ซอยร่วมพัฒนา ซอยหน้าสถานีอนามัยศูนย์คูขวาง หมู่บ้านพัชรกิจ ซอยปากคู ซอยบางงัน ซอยหนอง
หมาหว้อ ซอยศิริสุข ซอยนิยมสุข ซอยหมู่บ้านป่าไม้ทั้งหมด ซอยดอนไพร ซอยเตาปูน ซอยหลังวัด 
ชะเมา ตรอกฉาง ซอยคีรินทร์ ซอยทักษิณา 1 – 2 ซอยอู่บ้านตาลเดิม ซอยอู่นิคม ซอยเพชรรัตน์ ซอย
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เจริญสุข หมู่บ้านมะลิ ซอยสุธรรมวิถี ซอยสิทธิศักดิ์ ซอยป่าโล่ง ซอยหัวหงส์ ซอยท่าวัง ซอยหน้าวัด 
ศรีทวี ซอยบูรณาวาท ชุมชนหลังสถานีรถไฟ ซอยนพเก้า หมู่บ้านคิงส์ปาร์ค  
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อยกถังเครน ทบ.116 จุดที่เก็บขน ได้แก่ วัดชะเมา 
1 ใบ โรงเรียนวัดใหญ่ 2 ใบ โรงเรียนวัดศรีทวี 2 ใบ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ 2 ใบ วัดท่าโพธิ์ 2 ใบ ซอยสี่
เจริญเดช 1 ใบ คันทรีโฮม 1 ใบ โรงเรียนเทคนิคสถาปัตย์ 1 ใบ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีฯ 3 ใบ สนามกีฬา
นครศรีธรรมราช 3 ใบ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 3 ใบ ชุมชนสถานีรถไฟ 2 ใบ บูรพาอพาร์ทเม้น 1 ใบ 
ห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่า 3 ใบ สรุปรวมถังเครนทั้งหมด 27 ใบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 ถังเครนหลังห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่า 
 

 5) เขตที่ 5 ตั้งแต่คลองท้ายวัง ถึง หลักกิโลเมตรที่ 5 (สุดเขตเทศบาลฯ) 
ถนนกระโรม แบ่งรถเก็บขนขยะเป็น 4 คัน ดังนี ้
 รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ ทบ.110 จุดที่เก็บขน ได้แก่ ถนนเทวบุรี 
ถนนกระโรมฝั่งทิศใต้ ถนนนครศรีฯ-นาพรุ ถนนนครศรีฯ-ลานสกา ถนนนครศรีฯ-น้ าแคบ ถนนกระโรม 
ฝั่งทิศเหนือ ห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ถนนสะพานยาว หมู่บ้านการเคหะฯ เอื้ออาทรสะพานยาว 
หมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์ 
 รถบรรทุกขยะอัดท้ายเล็ก ทบ.99 จุดที่เก็บขน ได้แก่ ซอยต้นหว้า 1-2 
ซอยชุมแสง 1-4 และซอยชุมแสง 1/1 ซอยผลพฤกษ์ ซอยประดับ ซอยต้นหว้า 6 ซอยสวนแก้ว ซอยทุ่ง
ข่า ซอยทุ่งข่า 2-5 ซอยทวดทอง 3 ซอยจิตรโอวาท ซอยประชาอุทิศ ซอยสี่สกุล ซอยหนองคล้า ซอย
พิทักษ์ธรรม ถนนชลประทานสามขวาฝั่งทิศเหนือ ซอยปากพลี ซอยไสเจริญ ซอยกามาฮุดดีน ซอย
สันติธรรม หมู่บ้านไทยสมุทร ซอยทวดทอง 1 หมู่บ้านมะลิวัลย์ ซอยทุ่งจีน ซอยโภคานิเวศน์ ซอยสนิทใจ 
ซอยโรงเรียนนครอาชีวะ ซอยประชาพัฒนา และประชาพัฒนาแยก 1 ซอยบุญพาสันติ 15 ซอย 
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บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงการทาง และในบ.ข.ส. ทั้งหมด ซอยหลังบ.ข.ส. ซอยรวมแพทย์ 1-4 ซอย 
แม่พะยอมทั้งหมด ซอยวาสนา ถนนชลประทานสี่ขวาด้านทิศใต ้หมู่บ้านเจนสนอง 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อเล็ก ทบ.122 (6 ล้อดั๊มเล็ก) จุดที่เก็บขน ได้แก่ 
ซอยสันติสุข ซอยโต๊ะครู ซอยหน้าเบญจมฯ ซอยสบายใจ 1-2 ซอยหลังห้างสรรพสินค้าแม็คโคร ซอย
ทวดทอง 2 ซอยโภคานิเวศน์ 1-4 ซอยเนรมิตร ซอยทุ่งจีน 1-2 ซอยหลังเบญจมฯ ซอยสันติธรรม ซอย
เขตส าราญ ซอยสามัคคี ซอยสุทธิวรา ซอยร่วมใจ ซอย 87 ซอยก่อไผ่ ซอยเหมพงศ์ดารา ซอยถิ่นอุทิศ 
ซอยกิจวิบูลย ์ซอยรวมน้ าใจ ซอยมิ่งมงคล ซอยแยกตาเอี่ยม ซอยโรงพระ 108-109 หมู่บ้านกลางเมือง 
 รถบรรทุกขยะ 6 ล้อยกถังเครน ทบ.116 (ใช้รถคันเดียวกับเขตที่ 4 
แต่คนงานคนละชุดกัน) จุดที่เก็บขน ได้แก่ ตลาดนัดท่าเรียน 2 ใบ ตลาดหัวอิฐ 4 ใบ วัดหัวอิฐ 1 ใบ 
ซอยปากพลี (2 จุด) 3 ใบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 ใบ ตลาดแม่พยอม 5 ใบ ซอยแม่พะยอม 2 1 ใบ 
วงเวียนสะพานยาว 2 ใบ โรงเรียนสันติธรรม 2 ใบ ตลาดทวดทอง 3 ใบ สรุปรวมถังเครนทั้งหมด 25 ใบ 
 4.1.2.5 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลนาเคียน อ าเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 200 ไร่ เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์ (เทศบาลขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย) ห่างจากเขตเทศบาล 3 กิโลเมตร 
พื้ นที่ โดยรอบเป็นพื้ นที่ รกร้างและบางส่วนเป็นพื้ นที่ เกษตรกรรมทางทิศตะวันออกและ 
ทิศตะวันตก ส่วนทิศเหนือติดกับบ่อบ าบัดน้ าเสียของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทิศใต้อยู่ใกล้
กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เปิดด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
ใช้วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบเทกอง แต่ไม่สามารถด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
โดยรองรับขยะมูลฝอยจากในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมกับอปท.และหน่วยงานอื่นๆ อีก 
58 แห่ง ส่งผลให้ พ.ศ. 2561 มีขยะมูลฝอยตกค้างประมาณ 1.12 ล้านตัน ใช้พื้นที่ส าหรับการเทกอง
ขยะมูลฝอย 95.07 ไร่ บ่อบ าบัดน้ าชะขยะ (Leachate) 3 บ่อ ใช้พื้นที่ประมาณ 25.3 ไร่ เหลือพื้นที่
ว่างประมาณ 79.63 ไร่  
 4.1.2.6 การจัดการของเสียอันตรายชุมชน  องค์การบริหารส่วนจั งหวัด
นครศรีธรรมราชได้ด าเนินโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558  
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 184 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษา หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนภาคี
เครือข่ายต่างๆ อีก 20 แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชสนับสนุนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าก าจัดของเสียอันตราย และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายที่ลงนามบันทึกข้อตกลงเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนน าส่งให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครศรีธรรมราชด าเนินการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ณ ศูนย์บริหารการจัดการกากของเสีย
อันตรายชุมชน จังหวัดสระบุรี  
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 พ.ศ. 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนได้
ประมาณ 20 ตัน และขนส่งไปก าจัดได้ทั้งหมด 20 ตัน (ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2562)  
ในส่วนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้จัดสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในบริเวณที่ท า
การชุมชนทั้ง 63 ชุมชน ประกอบด้วยถังขยะสีแดงจุดละ 2 ถัง และป้ายประกาศให้ทิ้งของเสีย
อันตราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน  
 

 
 

ภาพที่ 4.9 จุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในบริเวณที่ท าการชุมชน 
 

 4.1.2.7 การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยด าเนินการ
จัดเก็บรวมกับค่าน้ าประปาของอาคารบ้านเรือนและค่าเก็บขนขยะของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ โดยมี
อัตราการจัดเก็บ ดังนี้ 
 อาคารหรือเคหะ   10  บาทต่อหลังต่อเดือน 
 สถานประกอบการร้านค้า    50-200  บาทต่อเดือน 
 ตลาด     1,000-5,000  บาทต่อเดือน 
 ห้างสรรพสินค้าและโรงแรม    100-5,000  บาทต่อเดือน 
 ส่วนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการก าจัดขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้บริการ ณ ที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล คิดอัตรา 250 บาทต่อตัน 
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 4.1.2.8 โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง แผนการด าเนินงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้แก่  
 1) โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จัดรณรงค์และ
อบรมให้ความรู้ 3 ครั้ง เดือนธันวาคม 2561 เมษายนและกรกฎาคม 2562 งบประมาณ 100,000 บาท  
 2) โครงการจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน งบประมาณ 2,384,000 บาท  
 3) โครงการจ้างเหมาก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จ้างเหมาบุคลากร 
251 คน งบประมาณ 25,884,000 บาท  
 การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ 
 1) กิจกรรม 60 วัน แยกก่อนทิ้ง ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าเมือง  
 2) การวางจุดรวบรวมขยะอันตรายภายในชุมชน 63 ชุมชน 
 3) ถนนปลอดถังขยะบนถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนราชด าเนิน 
ถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนกะโรม  
 4) การจัดอบรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีต่อผู้บริโภคแก่ทั้ง 63 ชุมชน  
 5) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการ
ขยะมูลฝอยตกค้าง ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 4.1.2.9 การจัดสรรงบประมาณ รายงานประมาณการรายรับและงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่างบประมาณ
รายรับและรายจ่ายของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสมดุลกัน โดยมีรายรับเท่ากับรายจ่าย (1,200 
ล้านบาท) รายรับส่วนหนึ่งมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 6,000,000 บาท เป็น
รายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวมกับค่าน้ าประปาของอาคารบ้านเรือน 
และค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ (ประมาณการจากรายรับจริงปี 2562 เป็นเกณฑ์) 
และค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 20,400,000 บาท เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าก าจัดขยะมูลฝอยที่
ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลต าบลปากนคร เทศบาลต าบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลต าบล
นาสาร เป็นต้น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 9,500,000 บาท (ประมาณการจากรายรับจริงปี 2562 เป็นเกณฑ)์  
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ตารางที่ 4.4 งบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายการ 
รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

หมวดภาษีอากร 98,496,447.35 82,900,000.00 81,700,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,023,754.70 26,337,500.00 35,867,500.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 15,767,614.75 18,036,000.00 18,036,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 10,234,406.42 13,026,000.00 13,176,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,928,858.43 1,600,500.00 1,600,500.00 
หมวดรายได้จากทุน 219,200.00 100,000.00 50,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร 405,723,676.72 372,000,000.00 372,000,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 589,270,487.00 651,000,000.00 677,570,000.00 
รวมทุกหมวด 1,149,664,445.37 1,165,000,000.00 1,200,000,000.00 

 
ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
 
ตารางที่ 4.5 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายการ 
รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 149,575,521.61 178,123,400.00 168,115,600.00 
งบบุคลากร 381,693,564.62 422,303,800.00 442,398,700.00 
งบด าเนินงาน 377,833,926.18 426,979,300.00 434,342,500.00 
งบลงทุน 35,114,556.63 108,742,500.00 124,377,200.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 10,000.00 
งบเงินอุดหนุน 28,339,580.00 28,851,000.00 30,756,000.00 

รวม 972,557,149.04 1,165,000,000.00 1,200,000,000.00 

 

ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
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 เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2563 พบว่าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จัดสรรงบประมาณส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซึ่งอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน ด้าน
บริการชุมชนและสังคม จ านวน 58,402,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของงบประมาณประจ าปี
ทั่วไป (1,200 ล้านบาท) โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
ปฏิบัติงาน จ านวน 281 ราย 29,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการก าจัด 
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย งานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานด้านการบ ารุง
และรักษาระบบระบายน้ า โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 100 ,000 บาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์รักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดท าแผ่นพับ ค่าป้ายไวนิล เผยแพร่รณรงค์
รักษาความสะอาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จ าเป็น และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2 คัน 
1 ,150 ,000 บาท จะเห็นได้ว่าโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชมีน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการใช้งบเพื่อด าเนินการในจ้างเหมาปฏิบัติงานและจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ ส่วนโครงการส่งเสริมความรู้การรักษาความสะอาดใช้จ่ายรวมไม่มาก และยังไม่มีโครงการ
สนับสนุนให้แก่ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง  
 

ตารางที่ 4.6 รายจ่ายงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

รายจ่าย ประมาณการปี 2563 

งบบุคลากร 9,207,000.00 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 9,207,000.00 

งบด าเนินงาน 47,045,000.00 
ค่าตอบแทน 1,311,000.00 
ค่าใช้สอย 37,494,000.00 
ค่าวัสดุ 8,035,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค 205,000.00 

งบลงทุน 2,150,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ 2,150,000.00 

รวม 58,402,000.00 

 
ที่มา : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
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 4.1.2.10 แนวทางการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
 1) ระยะเร่งด่วน ลดความสูงของกองขยะมูลฝอย โดยเกลี่ยลงในบ่อที่ยัง
ว่าง พร้อมฉีดน้ ายาจุลินทรีย์ E.M. วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เพื่อดับกลิ่น ลดปัญหาแมลงวันและสัตว์ 
น าโรค เสริมคันดินให้หนาและสูงขึ้น เพื่อป้องกันน้ าเสียจากบ่อขยะรั่วไหลออกสู่ภายนอก และติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV เพื่อติดตามตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อขยะและแพร่ภาพไปยังจอ LED ที่ติดตั้งใน
เขตเทศบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานได ้ 
 2) ระยะยาว ได้จัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแปลง
ขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการให้เอกชน
ร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 4.1.2.11 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ วิทยุชุมชน 
หอกระจายเสียง ป้ายประกาศ แผ่นพับ วารสาร เว็บไซต์ของเทศบาล ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล 
 

 
 

ภาพที่ 4.10 ป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ 
 

  
 

ภาพที่ 4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์แยกก่อนทิ้ง บริเวณป้ายรถโดยสารประจ าทางและริมถนน 
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 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังขาดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน 
 การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมายังขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน ประชาชนยังมองว่าเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องรับผิดชอบ และทางเทศบาลไม่ได้มี
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุกตั้งแต่ต้นทาง เช่น การให้ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย การจัดการขยะ
มูลฝอยต้นทาง การจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นต้น ประชาชนจึงมีหน้าที่ทิ้ง ส่วนเทศบาลมีหน้าที่เก็บขนไป
ก าจัด วางถังขยะให้เป็นจุดๆ ซึ่งบางพื้นที่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่ประชาชนน ามาทิ้ง ท าให้มี
ขยะล้น กลิ่นเหม็น น้ าขยะ แมลงพาหะน าโรค สัตว์คุ้ยเขี่ยเรี่ยราด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่
อยู่ในบริเวณจุดทิ้งขยะ การเพิ่มปริมาณถังขยะจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ แต่ทางเทศบาลก็มีนโยบาย
ที่จะลดปริมาณถังขยะ เพื่อท าเป็นถนนปลอดถังขยะ จึงเป็นการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง
ที่ขัดแย้งกัน   

 2) ประชาชนยังไม่นิยมคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางส่งผลให้ปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ต้องน ามาก าจัดมีจ านวนมาก  

 เนื่องจากเทศบาลมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ประชาชนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผล
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันมีจ านวนมาก ประชาชนในชุมชนยังไม่เห็นความส าคัญต่อการคัด
แยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะเปียกและขยะรีไซเคิลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะขาดความรู้ต่อการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง ขาดแหล่งรับซื้อหรือแหล่งรวบรวมขยะเปียก  
จึงทิ้งขยะมูลฝอยทุกอย่างรวมกันลงในถังขยะ ประกอบกับถังขยะแยกประเภทมีไม่เพียงพอ  
ไม่สอดคล้องกับประเภทขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น เมื่อถังขยะเต็มแล้วประชาชนก็จ าเป็นต้องทิ้งลงในถัง
ขยะประเภทอื่นที่วางอยู่ใกล้เคียงกัน ซึ่งขยะเปียกที่ปะปนกันนั้น เมื่อน าไปรวบรวมที่สถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยของเทศบาล จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรค หนู แมลง สร้างปัญหา
แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่บ่อขยะ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชน ส าหรับ
ปริมาณความชื้นของขยะยังส่งผลโดยตรงกับค่าความร้อนของเช้ือเพลิงและกระบวนการเผาไหม้หากมี
การก าจัดขยะมูลฝอยโดยการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 

 3) ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ทุกปีจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 

 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีการรับก าจัดขยะมูลฝอย
ทั้งจากตัวเทศบาลเองและจากหน่วยงาน รวมถึงอปท.ต่างๆ มากเกินไป ส่งผลให้บ่อขยะเต็มเร็วและ 
ไม่สามารถด าเนินการจัดการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล อีกทั้งยังขาดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 
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และจัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเก็บรวบรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมขยะเปียก 
การเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิล เป็นต้น และด้วยสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ส่งผลให้บาง
ปีที่เกิดอุทกภัยรุนแรงเกิดน้ าเสียจากกองขยะปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ คลองท่าซัก สร้าง
ผลกระทบทางนิเวศน์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ 

 4) สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยไม่สามารถด าเนินการจัดการให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลได้  

 ปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสมมากว่า 10 ปี ที่สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยกว่า 1.12 ล้านตัน ขณะเดียวกันขยะ 
มูลฝอยเกิดใหม่ก็สะสมเพิ่มขึ้นทุกวัน กลายเป็นจังหวัดที่มีปัญหาวิกฤตการจัดการขยะมูลฝอยอันดับ
หนึ่งของประเทศ (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ใช้วิธีการก าจัดแบบเทกองจนสูงเป็นภูเขาขยะ ประกอบ
กับประสิทธิภาพของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่จะสามารถใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยได้อีกไม่เกิน 
4 ปี เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแบบครบวงจรและผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า 
เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก าจัดขยะมูลฝอยที่ตกค้างประมาณ  
12-13 ปี ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2561 (ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์, 2561) โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์และทุ่งเลี้ยง
สัตว์ “ดอนหัวเล” จ านวน 133 ไร่เศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ผลการรับฟังความ
คิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโครงการ พบว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนี้ เนื่องจากประชาชน 
ไม่ยินยอมให้เพิกถอนที่ดินออกจากการเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ได ้(มติชนออนไลน์, 2562)  

 5) การใช้สินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ก าจัดและย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก 

 บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยากโดยเฉพาะถุงพลาสติก โฟม แก้วพลาสติก 
หลอดดูดเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าจากตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพราะความสะดวกในการใช้งาน และกระแสบริโภคนิยมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขยะ 
มูลฝอยประเภทนี้ต้องใช้เวลาย่อยสลายยาวนาน และหากไม่มีการก าจัดที่ถูกวิธีจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก ที่ส าคัญหากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติ หรือหากน าไปเผาท าลาย
จะท าลายสิ่งแวดล้อมทั้งสารพิษตกค้าง ปนเป้ือนสู่ดินและน้ า เกิดก๊าซเรือนกระจก  
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ภาพที่ 4.12 กองขยะมูลฝอยหลังแฟลตต ารวจ ชุมชนเพชรจริก 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 การทิ้งขยะมูลฝอยไม่สอดคล้องกับประเภทถังขยะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.14 การวางถังขยะประเภทเดียวไม่ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ภาพที่ 4.15 กองขยะมูลฝอยด้านหลังตลาดสดคูขวาง 
 

 
 

ภาพที่ 4.16 บรรจุภัณฑ์ที่รา้นค้าภายในตลาดสดคูขวางนิยมใช้ 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 ภาพมุมสูงของสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560  
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4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย 1) หน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) หน่วยงานระดับท้องถิ่น คือ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ได้แก่ รองนายกเทศมนตรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย 3) ตัวแทนภาคธุรกิจและเอกชน ได้แก่ 
ผู้ประกอบการศูนย์การค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ค้าในตลาดสด และ 4) ตัวแทนชุมชนจาก
ประธานชุมชน 10 ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีรายละเอียด ดังนี้ 
 4.2.1.1 หน่วยงานระดับจังหวัด 
 1) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 นางสุภักดิ์  ค านวณจิตร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีปัญหาขยะ
มูลฝอยตกค้างเป็นจ านวนมากอยู่ที่บ่อขยะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เนื่องจากต้อง
รับขยะมูลฝอยจากอปท.ใกล้เคียงมาด้วย ประกอบกับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ทุกวัน ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ เช่น ปัญหาน้ าบ่อขยะรั่วไหลลงพื้นที่เกษตรกรรมและ
แหล่งน้ าสาธารณะ สารตกค้างปนเป้ือนในสภาพแวดล้อม เป็นต้น    
 โดยท้องถิ่นจังหวัดได้ให้หน่วยงาน อปท.ทุกแห่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 โดยให้ อปท.
ด าเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการฯ เช่น การรายงานข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยในระบบ
สารสนเทศ (INFO) การจัดท าถังขยะเปียกครัวเรือน การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะ
มูลฝอย การจัดตั้งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จัดตั้งกลุ่มกิจกรรมคัดแยกขยะ การสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก การจัดกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. การจัดตั้ง
จุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในแต่ละ อปท. เป็นต้น 
 ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน แบ่งการด าเนินการ 3 ระยะ คือ 1) การจัดการขยะต้นทาง เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ตลาดนัด โรงเรียน ส่งเสริมให้แต่ละ
ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน วัดในพื้นที่ และตลาดในสังกัด 
อปท. จัดท าถังขยะเปียก จัดกิจกรรมอาสาสมัครรักษ์โลก รณรงค์และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 3 ช. 
คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 2) การจัดการขยะกลางทาง ได้แก่ การรวบรวมและเก็บขน
ขยะมูลฝอย เพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี และ 3) การจัดการขยะปลายทาง โดยทางเทศบาลได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายเชิง
พาณิชย์ หากสามารถด าเนินการได้จะสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ประมาณวันละ 1,000 ตัน  
 ปัญหาและอุปสรรคการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ให้ความคิดเห็นว่าประชาชนยังให้ความสนใจและความร่วมมือในการจัดการขยะ
มูลฝอยน้อย เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือเทศบาลที่จะต้องจัดเก็บและน าไปก าจัด และ
ส่วนหนึ่งยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอย ชาวบ้านโดยเฉพาะในเขต
เมืองมองว่าเสียเวลา และไม่มีสถานที่ส าหรับจัดการถังขยะเปียก จึงน าไปทิ้งรวมกันในถังขยะ รอให้
เจ้าหน้าที่มาเก็บขน ส่วนการคัดแยกขวดพลาสติก ขวดแก้ว มีบ้างแต่ยังน้อย เป็นการแยกแล้วขายใน
แต่ละครัวเรือน จึงได้เงินจากการขายน้อย ท าให้การคัดแยกขยะไม่น่าสนใจ ประกอบกับความเคยชิน
ในการใช้ชีวิตประจ าวันที่ไม่ได้พกขวดน้ า ถุงผ้า ความสะดวกจากร้านค้าที่มีถุงพลาสติก แก้วพลาสติก 
กล่องโฟมใส่อาหาร เป็นต้น จึงเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างหนึ่ง คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เช่น การออก
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับแต่ละ อปท. การเก็บค่าธรรมเนียมก าจัด
ขยะเพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรับผิดชอบร่วมในการจัดการขยะจากการที่เป็นส่วนหนึ่งให้เกิด
ขยะขึ้น 
 2) ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 นางหั ทยา ลิ่ มวงศ์  นั กวิ ชาการสิ่ งแวดล้ อมช านาญการ ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชยังขาดการจัดการแบบบูรณาการ โดยทางเทศบาลมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าแปลง
ขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน เพื่อก าจัดขยะเก่าที่ตกค้างบริเวณบ่อขยะทุ่งท่าลาด โดยในแต่ละวันจะมี
ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบเป็นขยะจากทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมาทิ้งรวมกัน การจัดการ
ขยะต้นทาง พบว่า ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการคัดแยกขยะ ประกอบกับเทศบาลยังขาดกิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง ท าให้การจัดการขยะยังไม่
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในพื้นที่ค่อนข้างท าได้ยาก เนื่องจากเป็น
พื้นที่เมืองจึงไม่มีบริเวณขุดหลุมเพื่อวางถังขยะเปียก  
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 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ทางหน่วยงานจะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยอยู่เป็นประจ า  
ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานอื่นๆ ตลาด และหน่วยงานเองได้มีการรณรงค์การลดการใช้พลาสติก 
และโฟม เดินประชาสัมพันธ์ในตลาดสด จัดท าแผ่นโปสเตอร์เผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ  
ติดบริเวณส านักงานและหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดการประกวดชุมชนและ
โรงเรียนปลอดขยะ แต่ทางเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่ไดร้่วมกิจกรรมดังกล่าว 
 แนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ให้ความเห็นว่าท้องถิ่นควรให้ความส าคัญตั้งแต่ระดับนโยบาย การบังคับใช้
กฎหมาย กิจกรรมส่งเสริมประชาชนเชิงรุก ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน และให้
ความส าคัญในการหาวิธีการจัดการขยะเปียกที่เหมาะสมกับพื้นที่เมือง 
 4.2.1.2 หน่วยงานระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครนครศรีธรรมราช) 
 1) รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 นายสไว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ ขยะที่
เกิดขึ้นต้องมองออกเป็น 2 ส่วน คือ ขยะเก่าที่ตกค้างในบ่อขยะที่ทุ่งท่าลาดมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ประมาณ 2 ล้านตัน และขยะใหม่ที่เกิดขึ้นทุกวันประมาณ 350 ตันต่อวัน จะต้องได้รับการด าเนินการ
แก้ไขพร้อมกัน ทางเทศบาลจึงด าเนินการจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช มูลค่าการลงทุนประมาณ 2,900 ล้านบาท เป็นการก าจัดขยะโดยน าขยะมาเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ หากสามารถก่อสร้างโรงงานดังกล่าวได้คาดว่า
จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9-10 ปีจะสามารถก าจัดภูเขาขยะของเมืองได้หมด ส่วนด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยนั้นมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแล มีการแบ่งเขตพื้นที่ในการ
จัดเก็บขยะโดยจ้างเอกชนด าเนินการ และจัดเก็บเองในบางส่วน ปัญหาที่พบ คือ พนักงานเก็บขนขยะ
ไม่เพียงพอ ลาออกบ่อย เพราะค่าตอบแทนค่อนข้างต่ า และไม่มีใครสนใจจะเก็บขนขยะมากนัก  
ประชาชนมักร้องเรียนการเก็บขนขยะไม่เรียบร้อย ตกหล่น สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน
บ่อยครั้ง 
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยนั้นยังมีน้อยมาก 
ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการคัดแยกขยะ น ามาทิ้งรวมกันในถังขยะโดยไม่ได้แยกตามประเภทของ
ถังขยะ ทิ้งขยะนอกเวลาจัดเก็บ เคลื่อนย้ายหรือขโมยถังขยะ ทางเทศบาลได้จัดประชาสัมพันธ์เรื่อง
การจัดการขยะให้แก่ประชาชนทราบในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์ตามป้ายรถโดยสารประจ าทาง 
จัดรถแห่ประชาสัมพันธ์รอบเมือง วางถังขยะแยกตามประเภทขยะ ก าหนดจุดวางถังขยะอันตราย 
ทั้ง 63 ชุมชน บริเวณที่ท าการชุมชน เป็นต้น 
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 2) ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  
 นายค ามูล นาสมปอง ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังนี้ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอย คือ เมืองนครศรีธรรมราชเป็น
เมืองใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นกว่า 63 ชุมชน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน  
มีปริมาณมาก ประกอบกับมีหน่วยงานและอปท.รอบนอกน ามาทิ้งร่วมด้วย โดยไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง ส่งผลให้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลมีขยะสะสมตกค้างอยู่เป็นจ านวนมาก  
โดยด าเนินการในรูปแบบการเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) ซึ่งเริ่มเต็มแล้ว จากเดิม
เป็นการเทกองขยะมูลฝอยบนพื้น โดยไม่มีการควบคุมหรือมีการควบคุมบ้าง เทศบาลจึงได้จัดท า
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อก่อสร้างระบบก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยน าขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ประกอบกับที่ผ่านมาเทศบาลยังขาด
การสนับสนุนกิจกรรมด้านการคัดแยกขยะ เช่น ธนาคารขยะ ชุมชนปลอดขยะ ขาดการให้ความรู้และ
สร้างความตระหนักแก่ประชาชนอย่างจริงจัง 
 เทศบาลได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 โดยวางนโยบายและแผนในปีงบประมาณ 2563 ด้านการจัดการขยะ 
มูลฝอยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 1) การจัดการขยะต้นทาง ได้แก่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยก
ขยะมูลฝอย กิจกรรม 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น พร้อมทั้งใช้แนวคิดการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน CBM (Community Based Solid Waste Management) เพื่อลดปริมาณ
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด ได้แก่ ครัวเรือน วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สะอาด
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะน าร่องใน 10 ชุมชนที่สนใจเข้าร่วมอย่างสมัครใจ ขยายสู่การสร้าง
เครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียง สนับสนุนชุมชนที่มีการคัดแยกขยะอินทรีย์ไปจัดการ เช่น หมักท าปุ๋ย 
ท าอาหารสัตว์ เป็นต้น 2) การจัดการขยะกลางทาง จะด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะมูลฝอย โดยทางเทศบาลได้ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และเส้นทางการเก็บขนขยะ 
มูลฝอยให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  เช่น วิทยุ 
เสียงตามสาย หอกระจายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดซื้อรถเก็บขนขยะเพิ่ม และ  
3) การจัดการขยะปลายทาง เทศบาลจะด าเนินการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยโดยแปลงขยะเป็น
ไฟฟ้า โดยให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ทั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประกาศหาเอกชนมาร่วมลงทุน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยมีน้อยมาก เนื่องจาก
เป็นเมืองที่มีชุมชนหนาแน่น หาพื้นที่ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยได้ยาก ประกอบกับประชาชน
ส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง ไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งรวมกัน
โดยไม่แยกประเภทขยะตามถังที่จัดไว้ให้ การลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ เป็นต้น 
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 3) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม  
 นางสาวพิทยา เทอดเกียรติกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการ
สังคม ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้  
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังขาดการจัดการแบบองค์รวม 
ประชาชนยังขาดความตระหนักและจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ยังไม่ตื่นตัว ไม่มีการคัดแยก
ขยะ และมองว่าการจัดการขยะเป็นภาระหน้าที่ของเทศบาล เพราะตนเองได้จ่ายค่าธรรมเนียม  
การจัดการขยะไปแล้ว ในขณะที่ทางเทศบาลจะเน้นการจัดการขยะที่กลางทางและปลายทาง คือ  
การรวบรวมและเก็บขนขยะไปก าจัด ขาดพื้นที่ในการจัดการขยะที่คัดแยกแล้ว เช่น จุดรวบรวมขยะ  
รีไซเคิล จุดรวบรวมขยะเปียก หรือการส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียกของตัวเองเพื่อคัดแยก
ขยะเบื้องต้น ชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องที่ยากและยังไม่ได้ลงมือท าด้วยความเคยชินที่ทิ้งอย่างไรก็ได้  
ไม่นึกถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะตามมา ทั้งนี้ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี 1 ชุมชนจาก 
63 ชุมชนที่มีการจัดการขยะเปียก คือ ชุมชนตลาดหัวอิฐ ซึ่งได้รับขยะจากตลาดหัวอิฐ เช่น เศษผัก 
ผลไม้ เศษอาหาร น ามาท าปุ๋ยหมัก คนในชุมชนเอาปุ๋ยไปใช้ใส่ผัก ผลไม้ แล้วน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้
แก่ชุมชน 
 แนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ให้ความเห็นว่าควรด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นจากการให้ความรู้แก่
ประชาชนและชุมชนในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เช่น การคัดแยกขยะเปียกเพื่อ
น าไปท าปุ๋ยหรือเลี้ยงสัตว์ ขยะรีไซเคิลน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้แก่ครัวเรือน รวมไปถึงลดการเกิดขยะ 
ลดการใช้พลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายได้ยาก หากแต่ละครัวเรือนสามารถท าได้ ขยะที่เหลือเพื่อ
น าไปก าจัดจะมีเพียงขยะทั่วไป ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน แต่ด้วยอุปสรรคของ
พื้นที่ ชุมชนในเมืองมักไม่มีพื้นที่ว่างพอจะท าหลุมวางถังขยะเปียก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการลง
พื้นที่เพ่ือส ารวจและวางแผนร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการ 
 4) พนักงานเก็บขนขยะ กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  
 ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมาจากกิจกรรม
การบริโภคของประชาชนทั้งครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ราชการ โรงเรียน ตลาด ที่น ามาทิ้ง
ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่ยังไม่มีการคัดแยกขยะ ชาวบ้านจะใส่ถุงรวมแล้วน ามาทิ้งในถังขยะที่ทาง
เทศบาลได้จัดไว้ให้ตามจุดต่างๆ หรือบางบริเวณที่ไม่มีถังขยะ ชาวบ้านจะน าถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้าน
ตามเวลาที่นัดเก็บขยะ ประมาณ 6 โมงเย็น ส่วนขยะชิ้นใหญ่ เช่น กิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์เก่า จะได้รับแจ้ง
ให้ไปเก็บ ส าหรับการเก็บขนขยะในแต่ละเขตจะด าเนินตามวันและเวลาที่เทศบาลก าหนด  
 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้ให้ความคิดเห็นว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ทิ้งขยะไม่ถูกประเภทของถังขยะ 
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โดยในถังขยะหนึ่งใบจะพบขยะอยู่เกือบทุกประเภท แม้ในถังขยะอันตรายก็พบทั้งขยะเปียก ขยะ
ทั่วไป ปะปนอยู่ด้วย และเมื่อถังขยะเต็มจะกองรวมไว้ข้างๆ ถัง หรือบริเวณรกร้าง ประกอบกับ
ลักษณะของพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นซอยย่อยค่อนข้างแคบ ท าให้รถขยะเข้าไม่ถึง ชาวบ้านจะน าถุง
ขยะมากองรวมตามเวลาที่ก าหนด แต่ก็พบว่าบางครั้งที่ชาวบ้านไม่ได้มาทิ้งตามเวลา ท าให้เกิดขยะ
ตกค้างในบางวัน ปัญหาส าคัญอีกอย่าง คือ ถังขยะมักจะหายบ่อย และชาวบ้านเลื่อนต าแหน่งถังขยะ  
ท าให้บางครั้งไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยากให้ประชาชนมีความ
ตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน โดยเฉพาะขยะเปียก เพราะสามารถน าไปท าปุ๋ยใช้ได้ 
หรือขยะรีไซเคิล สามารถน าไปขาย สร้างรายได้แก่ครัวเรือน และเป็นการลดปริมาณขยะที่น ามาทิ้ง 
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดวางถังขยะที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน ร่วมกันจัดระเบียบและ
ช่วยกันดูแลความสะอาดในพื้นที่ของตัวเอง 
 4.2.1.3 ภาคธุรกิจและเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 1) ผู้จัดการฝ่ายอาคาร ห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่า  
 ห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่า เป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
นครศรีธรรมราช ประกอบด้วยสหไทยซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านค้า 
ธนาคาร เป็นต้น ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในห้างจะถูกน าใส่ถุงด าไปทิ้งรวมกันบริเวณถังพักขยะ
ด้านหลังห้าง ซึ่งเป็นถังคอนเทนเนอร์จ านวน 3 ถัง (ไม่มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย) ส่วนถังขยะ
ที่ตั้งบริเวณบันไดเลื่อนในห้างเป็นถังทิ้งรวมไม่ได้แยกประเภทเช่นกัน  
 ส าหรับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยภายในห้างยังไม่มีแผนการ
ด าเนินการที่ชัดเจน โดยสามารถแบ่งการจัดการขยะมูลฝอยออกเป็นส่วนของร้านค้าเช่า ผู้เช่าจะแยก
ขยะบางส่วนไว้ขายเอง ส่วนขยะที่เหลือจะใส่ถุงด าแล้วให้แม่บ้านน าไปทิ้งในถังพักขยะด้านหลังห้าง 
ส าหรับร้านใหญ่ๆ เช่น MK KFC ร้านเหล่านี้มีการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในร้านเอง
ค่อนข้างมีระบบและมาตรฐาน ส่วนขยะที่เป็นทรัพย์สินของห้าง เช่น ลังใส่อุปกรณ์และเครื่องมือของห้าง 
บางส่วนต้องเก็บไว้ตามระยะเวลาเพื่อการประกันสินค้า หากหมดอายุประกันจะน าไปรวบรวมและ
ขาย เช่นเดียวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ เศษเหล็ก จะขายให้กับวงษ์พาณิชย์ ส่วนการเก็บขนไปก าจัด  
จะมีรถเก็บขยะจากเทศบาลมาเก็บในช่วง 5-6 โมงเย็น และแม่บ้านจะล้างท าความสะอาดหลังการ
เก็บขน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย แต่บางครั้งอาจมีปัญหาในด้านการด าเนินการ เช่น ความล่าช้าใน
การจัดเก็บและไม่สามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
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 2) ผู้จัดการร้านอาหารชาวเรือ 
 ร้านอาหารชาวเรือตั้งอยูบ่ริเวณถนนศรีธรรมราช ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นร้านที่สร้างด้วยไม้ บรรยากาศร่มรื่น ให้บริการอาหารปักษ์ใต้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น 
แกงส้ม (แกงเหลือง) ปลากระบอกร้า และน้ าพริกต่างๆ เสิร์ฟพร้อมผักสด เป็นต้น ขยะมูลฝอยที่เกิด
ในร้านส่วนใหญ่จึงเป็นขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ขวดน้ ามีทั้งแบบแก้วและพลาสติก 
ขวดหรือแกลอนบรรจุซอสปรุงรส ถุงพลาสติกใส่อาหาร ไม้จิ้มฟัน ทิชชู กระดาษลัง เป็นต้น ซึ่งทาง
ร้านมีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะประเภทขยะเปียกหรือเศษอาหารใส่ถุงด า น าไปทิ้ง
ในถังขยะที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ตามเวลาที่เทศบาลก าหนด แต่บางครั้งมีปริมาณขยะจากร้านมากกว่า
ปกติ ท าให้ต้องโทรแจ้งให้เทศบาลมาจัดเก็บนอกเวลา ส่วนขยะที่สามารถน าไปขายได้จะให้พนักงาน
ในร้านช่วยคัดแยกแล้วน าไปขายเป็นรายได้เสริมให้กับทางร้าน และทางร้านได้ติดถังดักไขมัน เพื่อ
ป้องกันปัญหาท่ออุดตันและปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า (ร้านติดกับคลองสาธารณะ) 
 ตอนนี้ร้านมีแนวคิดในการลดขยะพลาสติก โดยค่อยๆ ปรับทีละอย่าง เช่น 
ใช้ถุงผ้าใส่ช้อนส้อมแทนซองพลาสติก เพราะสามารถน ามาซักแล้วใช้ซ้ าได้ ใช้กล่องชานอ้อยหรือกล่อง
กระดาษส าหรับบรรจุอาหารให้ลูกค้าที่สั่งกลับบ้าน และลดราคาให้กับลูกค้าที่น าภาชนะมาใส่อาหาร
กลับบ้าน 5-10 บาท เป็นต้น 
 3) ผู้จัดการร้านอาหาร Rock 99 
 ร้านอาหาร Rock 99 ตั้งอยู่ในบวรบารซ่า ต าบลท่าวัง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้บริการอาหารไทย ยุโรป และเครื่องดื่ม ขยะมูลฝอยของร้านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ ขยะเปียกและขยะแห้ง โดยส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก คือ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ และขยะแห้ง 
เช่น ขวดแก้ว พลาสติก ทิชชู กระดาษลัง หลอดดูด เป็นต้น ขยะเปียกจะรวบรวมใส่ถุงด าไปทิ้งบริเวณ
จุดนัดรวบรวมขยะที่ทางเทศบาลก าหนด คือ หน้าร้านลิกอร์ (ริมถนนราชด าเนิน) ส่วนขยะแห้ง ได้แก่ 
พวกพลาสติกจะให้รปภ.คัดแยกและน าไปขายเพื่อเป็นรายได้ของ รปภ.เอง ขวดแก้วต่างๆ จะให้
พนักงานในร้านรวบรวมไปขายเพ่ือเป็นรายได้ของพนักงานเช่นกัน 
 ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยของร้าน คือ การจัดเก็บรวมรวม 
เนื่องจากพื้นที่ร้านมีจ ากัด และร้านปิดเวลาเที่ยงคืน จึงจะน าขยะออกมาทิ้งเลยเวลานัดเก็บของทาง
เทศบาล (ประมาณ 3 ทุ่ม) ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้างบริเวณที่นัดเก็บเป็นปริมาณมาก เพราะร้านที่
ปิดหลังเที่ยงคืนแล้วน ามาทิ้งมีเยอะ และทางเทศบาลไม่ได้จัดภาชนะรองรับขยะให้ในบริเวณนั้น ทาง
ร้านจึงต้องน าถุงด ามาวางกองรวมกัน หากรถเก็บขยะเก็บไปไม่หมดหรือไม่ได้มาจัดเก็บ ก็จะเกิดขยะ
ตกค้างส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น แมลงวัน น้ าขยะ และทัศนอุจาด จึงอยากเสนอให้ทางเทศบาลจัดเก็บ
ขยะทุกวันหลังเที่ยงคืน เพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ และจัดเตรียมภาชนะรองรับขยะ
จ าแนกตามประเภทขยะวางบริเวณจุดรวบรวมขยะด้วย 
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 4) ผู้ค้าในตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดสดคูขวาง) 
 ตลาดสดคูขวางตั้งอยู่บริเวณถนนปากนคร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีแผง
จ าหน่ายอาหารและสินค้าประมาณ 1,400 แผง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในตลาดส่วนใหญ่เป็นขยะเปียก 
เช่น เศษพืชผัก ผลไม้ และเศษอาหาร ขยะแห้ง เช่น เศษพลาสติก เศษกระดาษ ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก โฟม บรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆ ขยะอันตรายจะพบได้น้อย เช่น แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟ หลอดไฟ 
โดยผู้ค้าในตลาดจะมีการจัดการขยะในร้านของตัวเอง อาจมีหรือไม่มีการคัดแยกขยะแล้วแต่ร้านนั้นๆ 
จะรับผิดชอบอย่างไร น าใส่ถุงขยะหรือเข่งของร้าน หากในช่วงค้าขายจะน ามาวางไว้บริเวณข้างแผง
ร้านหรือริมทางเดิน แล้วในตอนใกล้เที่ยงหรือตลาดวายจึงน าไปทิ้งที่จุดรวมขยะด้านหลังตลาด ซึ่งจะ
มีคนรับจ้างขนขยะไปทิ้งให้หรือผู้ค้าน าไปทิ้งเอง ส่วนรถเก็บขยะจากเทศบาลจะมาเก็บขนในช่วงบ่ายโมง
หรือตลาดวาย 
 ปัญหาขยะมูลฝอยภายในตลาด คือ ยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ต้นทาง ร้านค้าส่วนใหญ่ยังใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก แก้วพลาสติก ผู้ค้าคัดแยก
ขยะน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นขยะเปียกที่สามารถน าไปท าปุ๋ยหรือน้ าหมักได้ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 
กระดาษลัง จะติดต่อคนรับซื้อกันเอง บริเวณจุดรวมขยะด้านหลังตลาดไม่มีระเบียบ ขาดถังรวมขยะ
ขนาดใหญ่ และไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในตลาด จึงต้องใส่ถุงแล้ววางไว้ ส่งกลิ่น
เหม็นและน้ าขยะไหลปนเปื้อนออกมา เป็นแหล่งเชื้อโรค สัตว์มาคุ้ยเขี่ย บางครั้งรถเก็บขยะเก็บขน 
ไม่เรียบร้อยจะมีเศษขยะเกลื่อนกราด ส่งกลิ่นเป็นที่น่าร าคาญแก่ประชาชนที่ผ่านไปมา  
 ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้เข้ามาจัดระเบียบตลาด เช่น ห้ามทิ้งขยะลงพื้นทางเดิน  
ท่อน้ า หรือทางระบายน้ า ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าบ้างในช่วงแรกๆ แต่พอเวลาผ่านไปก็ยังมีการ
รวบรวมขยะไว้ตามทางเดิน จึงอยากเสนอให้มีมาตรการจัดการที่เข้มงวด พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์สร้างจิตส านึกที่ดีและให้ความรู้แก่ผู้ค้าเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอย 
รวมทั้งให้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง เช่น การคัดแยกขยะเพื่อน าไปจ าหน่าย  
ท าปุ๋ยหมัก การปรับเปลี่ยนลดการใช้โฟม พลาสติก มาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก และการจัดระเบียบบริเวณจุดรวบรวมขยะด้านหลังตลาดให้มีถังขยะแยกประเภท  
ที่ถูกต้องและเพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
 4.2.1.4 ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 การสัมภาษณ์ประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 10 ชุมชน เป็นใน
ลักษณะของการสนทนากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ ประกอบด้วยชุมชนเพชรจริก ชุมชนตลาดแขก ชุมชน
บุญพาสันติ ชุมชนตลาดหัวอิฐ ชุมชนชุมแสง ชุมชนปิยะสุข ชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ ชุมชนประตูขาว 
ชุมชนทวดทอง และชุมชนท้าวโคตร ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช สรุปได้ดังนี้ 
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 1) สถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ทุกชุมชนต่างตระหนักดี
ว่าปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือช่วยกันแก้ไข โดยเริ่มต้นจากครัวเรือน แต่
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขาดกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและ
จิตส านึกร่วมกัน เช่น ชุมชนชุมแสงให้ความเห็นว่าชาวบ้านไม่อยากมีถังขยะอยู่หน้าบ้านตัวเอง เพราะ
สกปรก เหม็น จึงเคลื่อนย้ายถังไปไว้หน้าบ้านคนอื่นหรือตรงที่ว่าง แต่เวลามีขยะก็น ามาทิ้งหน้าบ้าน
คนอื่น หรือน าขยะมาทิ้งโดยไม่ใส่ถุงให้มิดชิด ท าให้เวลาเจ้าหน้าที่มาเก็บขน ขยะจะหล่นเกลื่อนกลาด 
เป็นต้น ชุมชนประตูขาว เป็นชุมชนค่อนข้างแออัด ถนนเป็นซอยแคบ มีผู้มีรายได้น้อยอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก มักขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาด ภายในชุมชนมีถังขยะน้อยไม่เพียงพอกับ
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ท าให้ชาวบ้านต้องน าถุงมาวางข้างถังขยะ ซึ่งบ้างครั้งรถขนขยะก็ไม่ได้เก็บไป
ด้วย เกิดเป็นขยะตกค้างในชุมชน เป็นต้น 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ทุกชุมชน 
ให้ความคิดเห็นร่วมกันว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3 อันดับแรก ได้แก่  
การคัดแยกขยะมูลฝอย การจัดเก็บรวบรวมขยะ และการขนถ่ายขยะ ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
  (1) การคัดแยกขยะมูลฝอย ชาวบ้านยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  
มักใส่รวมกันในถังโดยไม่ได้แยกตามประเภทของถังขยะที่จัดไว้ให้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะขาดความรู้
ในการคัดแยกประเภทขยะ การน าขยะไปใช้ประโยชน์ต่อ การสร้างรายได้จากขยะ อีกทั้งยังขาดพื้นที่
ในการจัดท าถังเปียกในครัวเรือน เป็นต้น ส าหรับบ้านที่มีการแยกขยะ เช่น ขยะเปียก จะน าไปเป็น
อาหารสัตว์บ้างหรือน าไปท าปุ๋ย แต่ด้วยอุปสรรคด้านพื้นที่ ไม่มีที่ดินส าหรับขุดหลุมฝังถังขยะเปียก  
จึงท าให้การคัดแยกขยะเปียกในชุมชนท าได้ยาก ส่วนขยะรีไซเคิล ไม่มีจุดรวบรวมขยะรีไซเคิลของ
ชุมชน ประชาชนจะต้องเก็บรวบรวมน าไปขายเอง อาจไม่มีพื้นที่ว่างในบ้านมากพอเพื่อรวบรวมรอให้
ไดป้ริมาณมากแล้วจึงน าไปขาย ประชาชนจึงไม่สนใจ เพราะมองว่ายุ่งยาก ไม่มีเวลาคัดแยกขยะ 
  (2) การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้คัดแยก
ขยะมูลฝอย น าขยะมาใส่รวมกันในถัง ท าให้ถังขยะเต็มเร็ว ต้องทิ้งถังอื่นที่ไม่ใช่ประเภทขยะนั้น 
โดยเฉพาะในถังขยะอันตราย ถังขยะไม่เพียงพอ และมีการเคลื่อนย้ายหรือถูกขโมย ชาวบ้านก็จะกอง
ไว้ในที่สาธารณะ หรือหากถังขยะเต็มแล้วก็จะวางไว้ข้างถังขยะนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่มาจัดเก็บ มักจะเก็บ
ไปเฉพาะที่อยู่ในถังขยะ เก็บไม่เรียบร้อย มีขยะตกหล่นและน้ าขยะรั่วไหลบนถนน ส่งกลิ่นเหม็น ขยะ
ชิ้นใหญ่ เช่น กิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์เก่า ก็จะวางไว้ข้างถังขยะ หากไม่ได้แจ้งเทศบาล ก็จะไม่มีการจัดเก็บ 
ถังขยะช ารุดเสียหายจ านวนมากท าให้น้ าขยะไหลออกมา และการจัดเก็บไม่สม่ าเสมอ ไม่ได้จัดเก็บทุกวัน 
ท าให้ขยะล้นถัง และมีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยถังขยะล้ม ขยะหกเรี่ยราด เป็นต้น 
  (3) การขนถ่ายขยะมูลฝอย ปัญหารถเก็บขนขยะมาไม่เป็นเวลา  
ไม่สม่ าเสมอ บางครั้งเก็บขนไปไม่ไม่หมด โดยเฉพาะถุงขยะที่อยู่ข้างถังขยะที่เต็มแล้ว ท าขยะตกหล่น
และปล่อยน้ าขยะรั่วไหลบนพ้ืนถนน บางซอยคับแคบรถจะเข้าไม่สะดวก  
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 3) แผนหรือกิจกรรมของชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการด าเนินงานภายในชุมชนอย่าง
จริงจัง ชุมชนที่ได้จัดกิจกรรม เช่น ชุมชนชุมแสง เคยจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะและท าความสะอาด
ชุมชน โดยให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านในชุมชนที่สนใจ ชุมชนตลาดหัวอิฐ ได้สานต่อโครงการ
ผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง น าโดยนายเวียง ปราบปัญจะ ประธาน
คณะกรรมการชุมชนตลาดหัวอิฐ และสมาชิกในชุมชน 5-6 คน ร่วมกันท าปุ๋ยหมักจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น 
คือ เศษผัก ผลไม้จากตลาดหัวอิฐ ทดลองท าจนได้ผลและส่งให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
ตรวจสอบจนผ่านมาตรฐาน ได้ปุ๋ยหมักใช้ในชุมชน และมองว่าในอนาคตหากสมาชิกในชุมชนสนใจท า
ให้กว้างขวางจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ชุมชนบุญพาสันติ จัดท าที่ตั้งถังขยะเป็น
จุดๆ แต่ยังขาดการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดท าตะแกรงหรือกรงใส่ถังขยะ เพื่อป้องกันถังขยะ
ล้ม หรือสัตว์มาคุ้ยเขี่ย ชุมชนประตูขาว มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้น าขยะมาวางไว้ก่อนรถขยะจะ
เข้ามาเก็บขน โดยเฉพาะขยะชิ้นใหญ่จะให้รวมกันแล้วแจ้งให้ทางเทศบาลมาเก็บพร้อมกัน มีแนวคิด
จะจัดการขยะเปียกมาท าปุ๋ยหมัก ชุมชนประตูชัยไชยสิทธิ์ มีคณะกรรมการชุมชนช่วยดูแลความ
สะอาดภายในชุมชน ชุมชนตลาดแขก ช่วยกันท าความสะอาดหลังรถขยะเข้ามาเก็บขนขยะ ลดการ
เกิดขยะโดยการใช้ถุงผ้า หลีกเลี่ยงการใช้โฟมและถุงพลาสติก มีแนวคิดจะจัดการขยะเปียกมาท าปุ๋ยหมัก 
ชุมชนเพชรจริก ส ารวจพื้นที่หาจุดรวบรวมเพื่อคัดแยกขยะ ชุมชนท้าวโคตร เคยมีกิจกรรมน าขยะมา
แลกไข่ ชุมชนทวดทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะในชุมชน (เดือนละครั้ง) 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 การท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตลาดหัวอิฐ 

ที่มา: วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2562 
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ภาพที่ 4.19 กจิกรรมอบรมรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนชุมแสง 

ที่มา: ประธานชุมชนชุมแสง, 2562 

 4) การสนับสนุนและบริการจากทางเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ถังขยะ
จ าแนกตามประเภท ก าหนดจุดวางถังขยะอันตรายภายในชุมชนทั้ง 63 ชุมชน บริการเก็บรวบรวม
และขนถ่ายขยะไปก าจัด การเก็บขยะขนาดใหญ่ ทั้งกิ่งไม้ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น การให้ความรู้และ
สาธิตการแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักให้กับชุมชนและอบรมในพื้นที่ชุมชนตลาดหัวอิฐจนเป็น
ต้นแบบของการจัดการขยะเปียก 
 5) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เทศบาลต้องลงพื้นที่และร่วมวางแผนกับชุมชนอย่าง
จริงจัง เพราะแต่ละชุมชนมีบริบทที่เหมือนและแตกต่างกัน การให้ความรู้และสร้างจิตส านึกใหม่แก่
เยาวชนและชาวบ้านในการคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม 
จัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เช่น การประกวดชุมชน
สะอาด หน้าบ้านน่ามอง การท าขยะเป็นเงินหรือแลกของที่มีมูลค่า เป็นต้น การรณรงค์ลดการเกิดขยะ
อย่างจริงจัง เช่น การใช้ถุงผ้า พกแก้วส่วนตัว ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร โดยให้ทางร้านค้าสร้างแรงจูงใจ
แก่ประชาชนด้วยการลดราคาแก่ผู้ที่ปฏิเสธถุงพลาสติกและกล่องโฟม เป็นต้น สนับสนุนการคัดแยกขยะ
เปียกในครัวเรือนโดยหาวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชนเมือง จัดถังขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
จัดฝึกอบรมพนักงานเก็บขนขยะให้ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย 
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 4.2.1.5 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
 1) หน่วยงานราชการ การด าเนินงานของหน่วยงานราชการทั้งระดับ
จังหวัดและเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีการก าหนดนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอย คือ 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 โดยให้ อปท.ด าเนินการขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิบัติการฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของเมือง จึงจัดท าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
แปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน เพื่อผลิตไฟฟ้าจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนควรเร่งด าเนินการเชิงรุกและท างานอย่าง
บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี รณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ตลาดนัด โรงเรียน 
จัดกิจกรรม 3 ช. คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก จัดกิจกรรม
ธนาคารขยะ จัดหาพื้นที่รวบรวมขยะเปียกหรือแหล่งรับซื้อเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป พร้อมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี 
 2) ภาคธุรกิจและเอกชน การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและเอกชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนตื่นตัวมากขึ้น เช่น ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร มีการคัดแยกขยะ
ประเภทขยะเปียกและขยะรีไซเคิลที่สามารถน าไปขายเป็นรายได้ให้กับสถานประกอบการได้  
การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารยังมีการใช้โฟม ถุงพลาสติก และแก้วพลาสติกอยู่บ้าง บางร้าน
ค่อยๆ ปรับตัว ค่อยๆ ลดการใช้ และปรับมาใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทย่อยสลายได้ง่าย แต่ก็ต้องค านึง
ต้นทุนด้วยเช่นกัน ส่วนการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยรอการเก็บขนนั้นจะมีลักษณะเดียวกัน นั่นคือแม้
จะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยเบื้องต้นแต่เมื่อน ามาทิ้งรวมกันลงในถังก็ทิ้งปนกันทั้งหมด เพราะจุด
รวบรวมขยะมูลฝอยเป็นถังคอนเทนเนอร์ที่ไม่ได้แยกประเภทขยะมูลฝอย 
 3) ชุมชนและประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ครัวเรือนมีน้อย ประชาชนยังขาดความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะ น ามาทิ้งรวมกันในถัง เมื่อขยะล้นถังก็วางกองไว้ข้าง
ถังขยะ ประกอบกับถังขยะไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาและขาดแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ส าหรับการลด
การเกิดขยะมูลฝอย พบว่า ประชาชนเริ่มหันมาใช้ถุงผ้าและแก้วน้ าส่วนตัวมากขึ้น ในส่วนของชุมชนมี
หลายชุมชนให้ความส าคัญกับการจัดการขยะภายในชุมชน มีการจัดกิจกรรมท าความสะอาดชุมชน 
และแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยหมัก เป็นต้น แต่ยังขาดการสนับสนุนทั้งความรู้และงบประมาณ ท าให้จัด
กิจกรรมได้ไม่ต่อเนื่อง   
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 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากแบบสอบถาม 

 การศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บแบบสอบถามกับผู้ที่มีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทั้งหมด 400 ชุด สามารถน าเสนอผลการศึกษา
จากแบบสอบถามจ าแนกออกเป็น 6 ตอน ดังนี ้
 4.2.2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสามารถแจกแจงรายละเอียด  
ดังตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
  

ชาย 155 38.75 

หญิง 245 61.25 

รวม 400 100.00 

อายุ 

  25-34 ปี 46 11.50 

35-44 ปี 169 42.25 

45-54 ปี 138 34.50 

55-64 ปี 32 8.00 

65 ปีขึ้นไป 15 3.75 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา 

  ประถมศึกษา 18 4.50 

มัธยมศึกษาตอนต้น 21 5.25 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 71 17.75 

อนุปริญญา/ปวส. 68 17.00 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 222 55.50 

รวม 400 100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ   

รับจ้างทั่วไป 58 14.50 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ 114 28.50 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 167 41.75 

พนักงานบริษัท 31 7.75 

เกษตรกร 17 4.25 

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 8 2.00 

อื่นๆ 5 1.25 

รวม 400 100.00 

ระยะเวลาอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ไม่เกิน 10 ปี 64 16.00 

11-20 ปี 86 21.50 

21-30 ปี 102 25.50 

30 ปีขึ้นไป 148 37.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูล 
ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 
และเพศชายจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 35-44 ปี จ านวน 169 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.25 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 45-54 ปี จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมา 
คือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 อาชีพ 
ส่วนใหญ่ประกอบการค้า/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 รองลงมา คือ  
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ระยะเวลาอาศัย 
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่เกิน 30 ปีขึ้นไป จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 
รองลงมา คือ 21-30 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 
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 4.2.2.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ช่องทางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสาร และความสนใจในเนื้อหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยสามารถแจกแจง
รายละเอียด ดังตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 102 25.50 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร 298 74.50 

รวม 400 100.00 

ช่องทางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน* 
  หนังสือพิมพ์/วารสารท้องถิ่น 8 1.32 

แผ่นพับใบปลิว 14 2.32 

วิทย ุ 60 9.93 

เสียงตามสาย/รถแห่โฆษณา 95 15.73 

เจ้าหน้าที่เทศบาล 43 7.12 

สื่อออนไลน์ 118 19.54 

ป้ายประกาศ 266 44.04 

ความสนใจในเนื้อหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน* 
  การคัดแยกขยะมูลฝอย 213 24.37 

การลดการเกิดขยะมูลฝอย 161 18.42 

การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 119 13.62 

การก าจัดขยะมูลฝอย 249 28.49 

การป้องกันอันตรายจากขยะมูลฝอย 132 15.10 

*ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
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 จากตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 โดยช่องทางในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่มาจากป้ายประกาศ ร้อยละ 44.04 รองลงมา ได้แก่ สื่อออนไลน์ ร้อยละ 
19.54 และเสียงตามสาย/รถแห่โฆษณา ร้อยละ 15.73 และผู้ตอบแบบสอบมีความสนใจในเนื้อหา 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้แก่ การก าจัดขยะมูลฝอย ร้อยละ 28.49 รองลงมา ได้แก่ การคัดแยกขยะ
มูลฝอย ร้อยละ 24.37 และการลดการเกิดขยะมูลฝอย ร้อยละ 18.42 
 4.2.2.3 ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในด้านความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.00 โดยเรื่องที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการที่
เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนในชีวิตประจ าวัน จ านวน 394 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.50 รองลงมา คือ การเผาขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ จ านวน 391 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 และการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สามารถ
เริ่มได้จากการลดการเกิดขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอย ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และรวบรวมขยะ
มูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บขนของเทศบาล จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 
ส่วนเรื่องที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจผิดมากที่สุดเกินกึ่งหนึ่ง คือ ขยะอันตราย เช่น 
ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น 
ควรก าจัดด้วยการฝังกลบเท่านั้น จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ขยะมูลฝอย 
หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก  จ านวน 146 คน  
คิดเป็นร้อยละ 36.50 จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 จ านวนและร้อยละของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ผู้ตอบค าถามถูก ผู้ตอบค าถามผิด 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ร้อยละ ร้อยละ 

1) ขยะมูลฝอย หมายถึ ง สิ่ งของต่ างๆ ที่ ไม่มีประโยชน์  และ 
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก 

254 
 (63.50) 

146 
(36.50) 

2) ขยะทั่วไป เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม/ลูกอม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/โฟม/ฟอล์ยเปื้อน
อาหาร เป็นต้น เป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

306 
(76.50) 

94 
(23.50) 

3) ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ 
ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ควรก าจัดด้วย
การฝังกลบเท่านั้น 

194 
(48.50) 

206 
(51.50) 

4) การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยจากครัวเรือนในชีวิตประจ าวัน 

394 
(98.50) 

6 
(1.50) 

5) การคัดแยกขยะมูลฝอยจะสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด
ให้เหลือน้อยลง และสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น 

376 
(94.00) 

24 
(6.00) 

6) ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ควรเป็นเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชเท่านั้น 

351 
(87.75) 

49 
(12.25) 

7) การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สามารถเริ่มได้จากการลดการเกิด
ขยะ คัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และรวบรวมขยะมูลฝอย 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเก็บขนของเทศบาล 

388 
(97.00) 

12 
(3.00) 

8) การเผาขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

391 
(97.75) 

9 
(2.25) 

เฉลี่ย 
332 

(83.00) 
68 

(17.00) 
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 4.2.2.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย การลดการเกิดขยะมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย การรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย และการก าจัด
ขยะมูลฝอย โดยสามารถแจกแจงรายละเอียด ดังตารางที่ 4.10 ถึงตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในภาพรวม 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ ล าดับ 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 1.00 ปานกลาง 5 

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 1.26 ปานกลาง 3 

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 1.02 ปานกลาง 4 

ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย 1.37 สูง 1 

ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 1.33 ปานกลาง 2 

รวม 1.20 ปานกลาง  

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย 0.00-0.66 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 0.67-1.33 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.34-2.00 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 

 จากตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในภาพรวม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้านการรวบรวมและ
จัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.37 รองลงมา ได้แก่ ด้านการก าจัดขยะมูลฝอยอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.33 และด้านการน ากลับมาใช้ใหม่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.26 และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.00  
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ตารางที่ 4.11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      

จ าแนกรายด้าน…………. 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
ค่าเฉลี่ย 
(เกณฑ์) 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย     

1.1) ท่านน ากระเป๋า ถุงผ้า ตะกร้า มาใส่สิ่งของ
แทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของหรือจ่ายตลาด 

53 
(13.25) 

309 
(77.25) 

38 
(9.50) 

1.04 
ปานกลาง 

1.2) ท่านน าภาชนะ เช่น ปิ่นโต กล่องอาหาร 
แก้ วน้ า  ม า ใส่ อ าห ารและ เค รื่ อ งดื่ ม จ าก
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านกาแฟ 

29 
(7.25) 

264 
(66.00) 

107 
(26.75) 

0.81 
ปานกลาง 

1.3) ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า 45 
(11.25) 

332 
(83.00) 

23 
(5.75) 

1.06 
ปานกลาง 

1.4) ท่านหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
มีหีบห่อการบรรจุหลายชั้น 

43 
(10.75) 

277 
(69.25) 

80 
(20.00) 

0.91 
ปานกลาง 

1.5) ท่านบริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้
แทนการทิ้ง เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ 

107 
(26.75) 

258 
(64.50) 

35 
(8.75) 

1.18 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 
55 

(13.75) 
288 

(72.00) 
57 

(14.25) 
1.00 

ปานกลาง 

2) ด้านการน ากลับมาใช้ใหม ่     

2.1) ท่านมักจะใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ ขวดน้ าดื่ม เป็นต้น 

138 
(34.50) 

250 
(62.50) 

12 
(3.00) 

1.32 
ปานกลาง 

2.2) ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดีไว้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ 

250 
(62.50) 

139 
(34.75) 

11 
(2.75) 

1.60 
สูง 

2.3) ท่านน าเสื้อผ้าเก่าไปซ่อมแซมแล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ 

114 
(28.50) 

260 
(65.00) 

26 
(6.50) 

1.22 
ปานกลาง 

2.4) ท่านน าสิ่งของมาดัดแปรงให้ใช้ประโยชน์ได้
อีก เช่น น าขวดพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของ 

42 
(10.50) 

279 
(69.75) 

79 
(19.75) 

0.91 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 
136 

(34.00) 
232 

(58.00) 
32 

(8.00) 
1.26 

ปานกลาง 
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พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
ค่าเฉลี่ย 
(เกณฑ์) 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

3) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย     

3.1) ครอบครัวของท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนทิ้ง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

77 
(19.25) 

280 
(70.0) 

43 
(10.75) 

1.09 
ปานกลาง 

3.2) ท่านแยกขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟ แบตเตอรี่ 
หลอดไฟ ออกจากขยะประเภทอื่นก่อนทิ้ง 

191 
(47.75) 

159 
(39.75) 

50 
(12.50) 

1.35 
สูง 

3.3) ท่านแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร 
ใบไม้ เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือ
เลี้ยงสัตว์ 

108 
(27.00) 

175 
(43.75) 

117 
(29.25) 

0.98 
ปานกลาง 

3.4) ท่านแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร 
ใบไม้ โดยไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

81 
(20.25) 

223 
(55.75) 

96 
(24.00) 

0.96 
ปานกลาง 

3.5) ท่านแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายแก่ร้าน
รับซื้อขยะมูลฝอย 

145 
(36.25) 

200 
(50.00) 

55 
(13.75) 

1.23 
ปานกลาง 

3.6) ในที่สาธารณะท่านทิ้งขยะตามประเภทของ
ถังคัดแยกขยะมูลฝอย 

156 
(39.00) 

237 
(59.25) 

7 
(1.75) 

1.37 
สูง 

3.7) ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ 
ผ้าป่ารีไซเคิล 

8 
(2.00) 

87 
(21.75) 

305 
(76.25) 

0.26 
ต่ า 

3.8) ท่านส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 68 
(17.00) 

222 
(55.50) 

110 
(27.50) 

0.90 
ปานกลาง 

เฉลี่ย 
104 

(26.00) 
198 

(49.50) 
98 

(24.50) 
1.02 

ปานกลาง 

4) ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย     

4.1) ท่านจัดถุงหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
โดยปิดมิดชิดและน ามารวมตามวันเวลาที่ทาง
เทศบาลก าหนด 

178 
(44.50) 

200 
(50.00) 

22 
(5.50) 

1.39 
สูง 

4.2) ท่านแยกประเภทของถุงหรือภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย เพื่อง่ายต่อการน าไปก าจัดต่อไป 

101 
(25.25) 

237 
(59.25) 

62 
(15.50) 

1.10 
ปานกลาง 

4.3) ท่านทิ้งขยะในที่ว่างหรือข้างทาง* 4 
(1.00) 

140 
(35.00) 

256 
(64.00) 

1.63 
สูง 

เฉลี่ย 
95 

(23.75) 
192 

(48.00) 
113 

(28.25) 
1.37 
สูง 
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พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 
ค่าเฉลี่ย 
(เกณฑ์) 

จ านวน (คน) จ านวน (คน) จ านวน (คน) 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

5) ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย     

5.1) ท่านเผากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง หญ้า กระดาษ 
หรือขยะอ่ืนๆ บริเวณบ้านของท่าน หรือที่โล่ง* 

15 
(3.70) 

148 
(37.00) 

237 
(59.25) 

1.56 
สูง 

5.2) ท่านน าเศษอาหาร ใบไม้ ไปท าปุ๋ยหมัก น้ า
หมักชีวภาพ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ 

82 
(20.50) 

192 
(48.00) 

126 
(31.50) 

0.89 
ปานกลาง 

5.3) ท่านไม่ได้ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง แต่
รวบรวมให้ทางเทศบาลน าไปก าจัด 

221 
(55.25) 

177 
(44.25) 

2 
(0.50) 

1.54 
สูง 

เฉลี่ย 
106 

(26.50) 
173 

(43.25) 
121 

(30.25) 
1.33 

ปานกลาง 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย 0.00-0.66 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 0.67-1.33 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.34-2.00 มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 
 *ค าถามเชิงลบ 

 จากตารางที่ 4.11 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน จ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในแต่ละด้าน ดังนี ้

 1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.00 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านบริจาคหรือขายสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ไม่ใช้แทนการทิ้ง เช่น หนังสือ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์  อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.18 รองลงมา ได้แก่ ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.06 และท่านน ากระเป๋า ถุงผ้า ตะกร้า มาใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของหรือจ่ายตลาด  
อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.04 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านน าภาชนะ เช่น ปิ่นโต 
กล่องอาหาร แก้วน้ า มาใส่อาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านกาแฟ อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.81 
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 2) ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  1.26  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดีไว้แล้วน า
กลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.60 รองลงมา ได้แก่ ท่านมักจะใช้วัสดุที่สามารถ 
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ ขวดน้ าดื่ม เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.32 และท่านน าเสื้อผ้าเก่าไปซ่อมแซมแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.22 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านน าสิ่งของมาดัดแปรงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น น าขวด
พลาสติกมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.91 

 3) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  1.02 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ในที่สาธารณะท่านทิ้งขยะตามประเภทของถัง 
คัดแยกขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.37 รองลงมา ได้แก่ ท่านแยกขยะอันตราย เช่น 
ถ่านไฟ แบตเตอรี่ หลอดไฟ ออกจากขยะประเภทอื่นก่อนทิ้ง อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.35 และ
ท่านแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายแก่ร้านรับซื้อขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.23 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล อยู่ในระดับต่ า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 0.26 

 4) ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.37 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านทิ้งขยะในที่ว่างหรือ 
ข้างทาง (ข้อค าถามเชิงลบ) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.63 รองลงมา ได้แก่ ท่านจัดถุงหรือภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยโดยปิดมิดชิดและน ามารวมตามวันเวลาที่ทางเทศบาลก าหนด อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.39 และท่านแยกประเภทของถุงหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เพื่อง่ายต่อการน าไปก าจัด
ต่อไป อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.10  

 5) ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย  1.33  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเผากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง หญ้า กระดาษ หรือขยะ
อื่นๆ บริเวณบ้านของท่าน หรือที่โล่ง (ข้อค าถามเชิงลบ) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 1.56 รองลงมา 
ได้แก่ ท่านไม่ได้ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง แต่รวบรวมให้ทางเทศบาลน าไปก าจัด อยู่ในระดับสูง  
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.54 และท่านน าเศษอาหาร ใบไม้ ไปท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 0.89 
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 4.2.2.5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียด ดังตารางที่ 4.12 ถึงตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน       
ในภาพรวม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์ ล าดับ 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 1.51 ต่ า 3 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 3.07 ปานกลาง 2 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 3.99 สูง 1 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 1.48 ต่ า 4 

ภาพรวม 2.51 ปานกลาง  

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย 1.00-2.30 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 2.40-3.70 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.80-5.00 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 

 จากตาราง 4.12 ค่าเฉลี่ยของระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ย 2.51 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 
รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.07 และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 
1.51 และอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) อยู่ในระดับต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 1.48  
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ตารางที่ 4.13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ         

มูลฝอยชุมชน จ าแนกรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

ระดับการมีส่วนรว่ม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 
1) ด้ านการมี ส่ วน ร่วม ในการตั ดสิ น ใจ 
(Decision Making)        
1.1) ท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอปัญหา
และความต้องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ร่วมกับเทศบาล 

1 
(0.25) 

8 
(2.00) 

24 
(6.00) 

91 
(22.57) 

276 
(69.0) 

1.42 
ต่ า 

1.2) ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนเพื่อจัดท ากิจกรรม
ในจัดการขยะมูลฝอย 

0 
(0.00) 

2 
(0.50) 

25 
(6.25) 

85 
(21.25) 

288 
(72.00) 

1.35 
ต่ า 

1.3) ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอแนว
ทางการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

3 
(0.75) 

39 
(9.75) 

140 
(35.00) 

88 
(22.00) 

130 
(32.50) 

2.24 
ต่ า 

1.4) ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

0 
(0.00) 

4 
(1.00) 

21 
(5.25) 

85 
(21.25) 

290 
(72.50) 

1.35 
ต่ า 

1.5) ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติ
ของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 

2 
(0.50) 

5 
(1.25) 

5 
(1.25) 

35 
(8.75) 

353 
(88.25) 

1.17 
ต่ า 

เฉลี่ย 
1.51 
ต่ า 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(Implementation) 

            

2.1) ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนน าไปทิ้งลงภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 

60 
(15.00) 

133 
(33.25) 

122 
(30.50) 

56 
(14.00) 

29 
(7.25) 

3.35 
ปาน
กลาง 

2.2) ท่านมีส่วนร่วมน าขยะมูลฝอยในครัวเรือน
มาท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ 

47 
(11.75) 

88 
(22.00) 

112 
(28.00) 

58 
(14.50) 

95 
(23.75) 

2.83 
ต่ า 

2.3) ท่านมีส่วนร่วมในการน าถุงผ้า ตะกร้า 
ปิ่นโต แก้วน้ า มาซื้อสินค้า 

56 
(14.00) 

110 
(27.50) 

133 
(33.25) 

71 
(17.75) 

30 
(7.50) 

3.23 
ปาน
กลาง 

2.4) ท่านเสียค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บ
ขยะแก่เทศบาล 

321 
(80.25) 

55 
(13.75) 

21 
(5.25) 

3 
(0.75) 

0 
(0.00) 

4.69 
สูง 

2.5) ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารี
ไซเคิลที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 

2 
(0.50) 

7 
(1.75) 

13 
(3.25) 

49 
(12.25) 

329 
(82.25) 

1.27 
ต่ า 

เฉลี่ย 
3.07 

ปานกลาง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 
ระดับการมีส่วนรว่ม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

 
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefit) 

      3.1) ท่านมีส่วนร่วมในการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมา
ใช้ใหม่ เช่น ขวดน้ าดื่ม ถุงพลาสติก เป็นต้น 

115 
(28.75) 

127 
(31.75) 

88 
(22.00) 

50 
(12.50) 

20 
(5.00) 

3.67 
ปาน
กลาง 

3.2) ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย
แล้วน าไปขายเพิ่มรายได้ครัวเรือน 

74 
(18.50) 

1.9 
(27.25) 

118 
(29.50) 

49 
(12.25) 

50 
(12.50) 

3.27 
ปาน
กลาง 

3.3) ท่านมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าหรือริม
ถนน ท าให้ล าคลองและถนนสะอาด 

256 
(64.00) 

1.6 
(26.50) 

34 
(8.50) 

3 
(0.75) 

1 
(0.25) 

4.53 
สูง 

3.4) ท่านมีส่วนร่วมไม่เผาขยะในที่โล่ง เพื่อลด
ปัญหามลพิษทางอากาศ 

243 
(60.75) 

109 
(27.25) 

40 
(10.00) 

5 
(1.25) 

2 
(0.50) 

4.47 
สูง 

เฉลี่ย 
3.99 
สูง 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) 

      4.1) ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาลทราบ
เมื่อพบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยช ารุด หรือมี
ไม่เพียงพอ 

24 
(6.00) 

67 
(16.75) 

118 
(29.50) 

97 
(24.25) 

94 
(23.50) 

2.58 
ต่ า 

4.2) ท่ านมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาล 

0 
(0.00) 

5 
(1.25) 

19 
(4.75) 

34 
(8.50) 

342 
(85.50) 

1.22 
ต่ า 

4.3) ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเก็บ 
ขนส่ง ล าเลียงและก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

14 
(3.50) 

48 
(12.00) 

338 
(84.50) 

1.19 
ต่ า 

4.4) ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายได้จาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาล 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 
(2.25) 

45 
(11.25) 

346 
(86.50) 

1.16 
ต่ า 

4.5) ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะใน
การจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ทางเทศบาลทราบ 

0 
(0.0) 

2 
(0.50) 

10 
(2.50) 

64 
(16.00) 

324 
(81.00) 

1.23 
ต่ า 

เฉลี่ย 
1.48 
ต่ า 

หมายเหต:ุ ค่าเฉลี่ย 1.00-2.30 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับต่ า 
 ค่าเฉลี่ย 2.40-3.70 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.80-5.00 มีระดับการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับสูง 
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 จากตารางที่ 4.13 จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ าแนกรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนในแต่ละด้าน ดังนี ้

 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) มีค่าเฉลี่ยการมี
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.51 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอแนวทางการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยู่ในระดับต่ า โดยมี
ค่าเฉลี่ย 2.24 รองลงมา ได้แก่ ท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาล อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.42 และท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อจัดท ากิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยและท่านมีส่วน
ร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.35 เท่ากัน 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับ 
การรักษาความสะอาดในชุมชน อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 0.81 

 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) มีค่าเฉลี่ย 
การมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.07 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านเสียค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะแก่เทศบาล อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมา ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งลงภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 และท่านมีส่วนร่วมในการน าถุงผ้า ตะกร้า 
ปิ่นโต แก้วน้ า มาซื้อสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิลที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น อยู่ในระดับต่ า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.27 

 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) มีค่าเฉลี่ยการมี 
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ท่านมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าหรือริมถนน ท าให้ล าคลองและถนนสะอาด อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมไม่เผาขยะในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ  
อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47 และท่านมีส่วนร่วมในการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวด
น้ าดื่ม ถุงพลาสติก เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วน าไปขายเพ่ิมรายได้ครัวเรือน อยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.27 
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 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยการมี 
ส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.48 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อพบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยช ารุด หรือมีไม่
เพียงพอ อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 2.58 รองลงมา ได้แก่ ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ทางเทศบาลทราบ อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.23 และ
ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความสะอาดของเทศบาล อยู่ในระดับต่ า 
โดยมีค่าเฉลี่ย 1.22 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายได้จากการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยของเทศบาล อยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ย 1.16 

 4.2.2.6 ข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    
 จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในด้านข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วม
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 ข้อ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 5 ข้อ และเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการเสนอแนะของประชาชนต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการมีส่วน
ร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยล าดับที่ 1 มีความต้องการมากที่สุด ล าดับที่ 2 มีความต้องการมาก 
ล าดับที่ 3 มีความต้องการปานกลาง ล าดับที่ 4 มีความต้องการน้อย และล าดับที่ 5 มีความต้องการ
น้อยที่สุด โดยสามารถแจกแจงรายละเอียด ดังตารางที่ 4.14 ถึงตารางที่ 4.15 
 

ตารางที่ 4.14 จ านวนและรอ้ยละข้อเสนอแนะของประชาชนต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช       
ในการมีส่วนรว่มจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามล าดับความส าคัญ 

ข้อเสนอแนะ 

ล าดับที ่
1 

ล าดับที ่
2 

ล าดับที ่
3 

ล าดับที ่
4 

ล าดับที ่
5 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจเรื่องการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบที่ประชาชนต้องปฏิบัติ 

97 
(24.25) 

47 
(11.75) 

23 
(5.75) 

18 
(4.50) 

12 
(3.00) 

2) จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
มูลฝอย 

80 
(20.00) 

55 
(13.75) 

42 
(10.50) 

21 
(5.25) 

18 
(4.50) 

3) จัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับขยะมูล
ฝอยชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน 

45 
(11.25) 

32 
(8.00) 

21 
(5.25) 

25 
(6.25) 

31 
(7.75) 

4) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภท
ของขยะให้เพียงพอ 

94 
(23.50) 

67 
(16.75) 

65 
(16.25) 

54 
(13.50) 

39 
(9.75) 
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ข้อเสนอแนะ 

ล าดับที ่
1 

ล าดับที ่
2 

ล าดับที ่
3 

ล าดับที ่
4 

ล าดับที ่
5 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

5) แจกจ่ายถุงแยกขยะมูลฝอยตามประเภทแก่ครัวเรือน 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย 

11 
(2.75) 

64 
(16.00) 

45 
(11.25) 

64 
(16.00) 

48 
(12.00) 

6) จัดระบบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ กองทุนรับซื้อขยะ เป็นต้น 

25 
(6.25) 

63 
(15.75) 

66 
(16.50) 

54 
(13.50) 

38 
(9.50) 

7) ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกิจกรรมลดการเกิด
ขยะมูลฝอย ด้วยการลดราคาหากผู้บริโภคน าภาชนะมาเอง 

24 
(6.00) 

22 
(5.50) 

21 
(5.25) 

49 
(12.50) 

47 
(11.75) 

8) แปรรูปขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง 4 
(1.00) 

16 
(4.00) 

13 
(3.25) 

33 
(8.25) 

45 
(11.25) 

9) ก าหนดจุดคัดแยกและเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน  

9 
(2.25) 

22 
(5.50) 

58 
(14.50) 

45 
(11.25) 

63 
(15.75) 

10) มีแหล่งรับซื้อขยะมูลฝอยเพื่อจัดท าน้ าหมัก ปุ๋ยหมัก 
หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะต่างๆ 

11 
(2.75) 

12 
(3.00) 

46 
(11.50) 

37 
(9.25) 

59 
14.75 

รวม 
400 

(100.00) 
400 

(100.00) 
400 

(100.00) 
400 

(100.00) 
400 

(100.00) 
 

 จากตาราง 4.14 จ านวนและร้อยละของข้อเสนอแนะของประชาชนต่อเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามล าดับความส าคัญ พบว่า ข้อเสนอแนะ
ล าดับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจเรื่องการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและระเบียบที่ประชาชนต้องปฏิบัติ จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 ข้อเสนอแนะล าดับที่ 2 
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทของขยะให้เพียงพอ 
จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ข้อเสนอแนะล าดับที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการจัดระบบ 
การซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ กองทุนรับซื้อขยะ เป็นต้น 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ข้อเสนอแนะล าดับที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการแจกจ่าย 
ถุงแยกขยะมูลฝอยตามประเภทแก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 64 คน  
คิดเป็นร้อยละ 16.00 ข้อเสนอแนะล าดับที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกการก าหนดจุดคัดแยกและเวลา 
ในการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 
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ตารางที่ 4.15 สรุปล าดับความส าคัญของขอ้เสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการ       

ขยะมูลฝอยชุมชน 

ล าดับท่ี ข้อเสนอแนะของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

1 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบที่
ประชาชนต้องปฏิบัติ 

2 จัดให้มภีาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทของขยะให้เพียงพอ 

3 จัดระบบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ 
กองทุนรับซื้อขยะ เป็นต้น 

4 แจกจ่ายถุงแยกขยะมูลฝอยตามประเภทแก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

5 ก าหนดจุดคัดแยกและเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน 
   

 จากตารางที่ 4.15 สรุปล าดับความส าคัญของข้อเสนอแนะของประชาชนต่อเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เลือก
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบที่
ประชาชนต้องปฏิบัติ เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา ได้แก่ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตาม
ประเภทของขยะให้เพียงพอ เป็นล าดับที่ 2 จัดระบบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่าง เช่น ตลาด
นัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ กองทุนรับซื้อขยะ เป็นต้น เป็นล าดับที่ 3 แจกจ่ายถุงแยกขยะมูลฝอยตาม
ประเภทแก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นล าดับที่ 4 และก าหนดจุดคัดแยก
และเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน เป็นล าดับที่ 5 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 4.2.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลา
อยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่แตกต่างมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.247 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.16 
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ตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ    

มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

เพศ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

t p-value 
จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ชาย 155 45.6516 7.80908 
-1.159 0.247 

หญิง 245 46.5429 7.29102 
 

  2) อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.050 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.17 ซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25-34 ปี 35-44 ปี และ 45-54 ปี  
มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 55-64 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 55-64 ปี มี 
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุ 25-34 ปี 35-44 ปี และ 45-54 ป ีดังตารางที่ 4.18 

ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ    
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

 Sum of Squares df Mean Square f p-value 

ระหว่างกลุ่ม 531.975 4 132.994 
2.398 0.050 

ภายในกลุ่ม 21905.422 395 55.457 
รวม 22437.397 399    
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ตารางที่ 4.18 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     

จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ(I) อายุ (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J) 
p-value 

25-34 ปี 55-64 ปี 3.77310 0.028 

35-44 ปี 55-64 ปี 3.55455 0.014 

45-54 ปี 55-64 ปี 3.56295 0.015 

55-64 ปี 25-34 ปี -3.77310 0.028 
35-44 ปี -3.55455 0.014 
45-54 ปี -3.56295 0.015 

  3) ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.854 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ดังตารางที่ 4.19  

ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

 Sum of Squares df Mean Square f p-value 

ระหว่างกลุ่ม 111.031 5 22.206 
0.392 0.854 

ภายในกลุ่ม 22326.366 394 56.666 
รวม 22437.397 399    
 

  4) อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.111 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.20 
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ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ  

มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

 Sum of Squares df Mean Square f p-value 

ระหว่างกลุ่ม 655.690 7 93.670 
1.686 0.111 

ภายในกลุ่ม 21781.707 392 55.566 
รวม 22437.398 399    
 

  5) ระยะเวลาอยู่อาศัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 
0.001 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.21 ซึ่งผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยน้อยกว่า 10 ปี มีค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนแตกต่างกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัย 11-20 ปี 21-30 ปี 
และ 30 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัย
น้อยกว่า 10 ปี มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยูอ่าศัย 11-20 ปี 21-30 ปี และ 30 ปีขึ้นไป ดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยต่างกันมีส่วนร่วม        

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

 Sum of Squares df Mean Square f p-value 

ระหว่างกลุ่ม 977.950 3 325.983 
6.016 0.001 

ภายในกลุ่ม 21459.448 396 54.191 
รวม 22437.398 399    
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ตารางที่ 4.22 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน     

จ าแนกตามระยะเวลาอยูอ่าศัย 

ระยะเวลาอยู่ศัย (I) ระยะเวลาอยู่ศัย (J) 
ความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย (I-J) 
p-value 

น้อยกว่า 10 ปี 11-20 ปี 4.01811 0.000 
 21-30 ปี 3.00302 0.010 
 30 ปีขึ้นไป 3.52175 0.000 

11-20 ปี น้อยกว่า 10 ปี -4.01811 0.000 

21-30 ปี น้อยกว่า 10 ปี -3.00302 0.010 

30 ปีขึ้นไป น้อยกว่า 10 ปี -3.52175 0.000 

 
 4.2.3.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่แตกต่าง 
มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
มีรายละเอียดดังนี ้
 กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแตกต่างกัน 
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
ดังตารางที่ 4.23   
 
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกันมีส่วนร่วม          

ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน 

การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
t p-value 

จ านวน (คน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 102 44.0588 8.03066 
-3.380 0.001 

ได้รับข้อมูลข่าวสาร 298 46.9295 7.17682 
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 4.2.3.3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
มีรายละเอียดดังนี ้
 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทางลบในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.021 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.24  
 
ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธข์องความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ      

มูลฝอยชุมชนกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

ความสัมพันธ์ระหว่าง r p-value 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

-0.115 0.021 

 

 4.2.3.4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีรายละเอียดดังนี้ 
 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีค่า p-value เท่ากับ 0.000 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ดังตารางที่ 4.25 
 
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธข์องพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ความสัมพันธ์ระหว่าง r p-value 

พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

0.651 0.000 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมด สามารถสรุปผลได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความแตกต่าง
หรือความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได้แก่ อายุ ระยะเวลาอยู่อาศัย การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน ที่ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่แตกต่างกัน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและพฤติกรรมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ดังตารางที่ 4.26 
 

ตารางที่ 4.26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
p-value 

1.  ปัจจัยส่วนบุคคล    
 1.1  เพศ 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

 0.247 
 1.2  อาย ุ ✓ 0.050* 

 1.3  ระดับการศึกษา  0.854 

 1.4  อาชีพ  0.111 

 1.5  ระยะเวลาอยู่อาศัย ✓ 0.001* 

2.  การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

✓ 0.001* 

3.  ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน1 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

✓ 0.021* 

4.  พฤติกรรมในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน1 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน 

✓ 0.000* 

หมายเหตุ :  1  หมายถึง การทดสอบสมมติฐานโดยการหาความสัมพันธ์ 
 ✓ หมายถึง มีความแตกต่างหรือมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  หมายถึง ไม่มีความแตกต่างหรือมีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับหน่วยงานทั้งระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิ่นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย การแจกแบบสอบถามแก่
หัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 400 ชุด และการสังเกตการณ์พื้นที่ 
น ามาวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วย SWOT Analysis และ TOWS 
Matrix เพื่อค้นหารกลยุทธ์และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ด้วย 
SWOT Analysis ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี ้
 4.3.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดอ่อน (Weaknesses) ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
  1) ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย บุคลากร 
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) บุคลากร ในการจัดการขยะมูลฝอยบุคคลหรือบุคลากรถือเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินการ โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีโครงสร้างองค์กร 
ที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับบริหาร วิชาการ และปฏิบัติงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากร 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชมี อ านาจหน้ าที่
รับผิดชอบจัดการขยะมูลฝอยครอบคลุมพื้ นที่ ตาม
กฎหมายก าหนด  

▪ บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม
ดูแลการจัดการขยะมูลฝอยเพียง 1 คน และยังมีหน้าที่
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล คือ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่พัฒนาระบบจัดเก็บขยะ 
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม  
▪ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ และให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 
▪ การให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการ เช่น การรักษา
ความสะอาด การเก็บขนขยะมูลฝอย การจ้างตัดหญ้า 
จัดหาอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด เป็นต้น ช่วยแบ่ง
เบาภาระงานแก่เจ้าหน้าที ่

ดูแลด้านอื่นๆ ด้วย 
▪ บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น พนักงาน
กวาดขยะมูลฝอย พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เป็นต้น  
มีการลาออกบ่อย เนื่องจากเป็นงานที่รายได้ไม่สูง ไม่มี
ความมั่นคง บั่นทอนสุขภาพ 
▪ พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย มีหน้าที่เก็บขนขยะ
และน าไปก าจัด ยังขาดการคัดแยกขยะมูลฝอย บางคน
ขาดความใส่ใจในหน้าที่ ปฏิบัติงานได้ไม่เรียบร้อย  

 

 (2) นโยบาย/แผนงาน/โครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมี
นโยบาย เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลน่าอยู่สู่ความเป็นเลิศ เปิดเทศบาลให
ทุกคนยอมรับ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคและ
ขนสง สร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชน และดูแลทุกคนใหอยู่ดีมีสุข” รายละเอียดดังตารางที่ 4.28 

ตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ด้านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
▪ เทศบาลก าหนดเป้าประสงค์ให้มีการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ และ
ประเมินผล ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ. 2561-
2565 แผนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 
▪ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมี
แนวทางพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยเน้นการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย เช่น 
การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพิ่มถังขยะมูลฝอย การสร้าง
โรงไฟฟ้าก าจัดขยะ เป็นต้น 
▪ เทศบาลมีเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2538 และเทศบัญญัติการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
พ.ศ. 2561 

▪ นโยบายจากระดับผู้บริหารหรือนายกเทศมนตรีขาด
ความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ 
▪ การจัดการขยะมูลฝอยยังขาดแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น การรณรงค์สร้างความตื่นตัว
แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอย หรือกิจกรรม
ส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอย เป็นต้น  
▪ เทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 
2538 มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี อาจ
ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ขยะมูลฝอยปัจจุบัน และ 
ยังไม่ได้จัดท าเทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบ
แยกประเภท เพื่อรองรับแนวทางการจัดการขยะ 
มูลฝอยต้นทาง 
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 (3) งบประมาณ จากการศึกษารายงานประมาณการรายรับและ
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.29 

ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ด้านงบประมาณ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ รายได้ส่วนหนึ่ งของเทศบาลมาจากการจัดเก็บ
ค่ าธรรมเนี ยมการจัดการขยะมูลฝอยรวมกับค่ า
น้ าประปา และค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยจาก
เอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ที่น ามาทิ้งร่วมที่สถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาล  
▪ เทศบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับงานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิ กู ล  เพื่ อด า เนิ นการในจ้ างเหมา
ปฏิบัติงานและจัดซื้อครุภัณฑ์ 

▪ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่สะท้อนต้นทุนการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้ งระบบ ไม่ เพี ยงพอต่อการ
ด าเนินการ  
▪ งบประมาณประจ าปีถูกตั้งไว้เพื่อการบริหารและใช้
จ่ายภายในปีงบประมาณ อาจไม่ครอบคลุมในการสร้าง
ความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนที่
ต้องใช้ระยะเวลานาน 

 

 (4) วัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยสนับสนุนอย่างหนึ่งที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 4.30 

ตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ เทศบาลได้ จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์ และยานพาหนะ 
ในการจั ดการขยะมู ลฝอย ได้ แก่  รถเก็ บขนขยะ 
มูลฝอย 15 คัน แยกเป็นรถเก็บขนขยะ 4 ล้อเล็ก แบบ
เปิดท้าย-เทข้าง 4 คัน รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ายเล็ก 
2 คัน รถเก็บขนขยะ แบบอัดท้ายใหญ่ 6 คัน รถเก็บ
ขนขยะแบบเครน 3 คัน รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะ 
มูลฝอย 35 คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย 3,000 ใบ เป็น
ถังขยะแยกประเภท 4 สี  

▪ ถังขยะไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่ เกิดขึ้นใหม่ 
ทุกวัน เกิดปัญหาขยะเอ่อล้นนอกถัง สัตว์คุ้ยเขี่ย
บางส่วนช ารุดเสียหาย และถูกลักขโมย 
▪ ถังขยะแยกประเภทวางไม่ครอบคลุมพื้นที่  จึงไม่
ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย 
▪ รถเก็บขนขยะบางคันบดน้ าขยะลงพื้นท าให้มีกลิ่น
เหม็น ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุได ้
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 (5) ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย การเก็บกัก
และรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการขนส่งขยะมูลฝอย การก าจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.31 
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ การแบ่ งเขตพื้นที่ เพื่ อความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย 5 เขต โดยบริษัทเอกชน 
มีเวลาและเส้นทางในการเก็บขนขยะมูลฝอยชัดเจน  
▪ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล มีพื้นที่
ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย 200 ไร่เศษ   
▪ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดชุดเฉพาะกิจใน
การจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่  เช่น กองกิ่ งไม้  เศษวัสดุ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
▪ เทศบาลมีการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดย
จัดให้มีสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนบริเวณที่
ท าการชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 

▪ รถเก็บขนไม่ตรงเวลาและไม่ได้คุณภาพ บางคันปล่อย
น้ าขยะลงพื้น ขาดการเก็บรวบรวมแบบแยกประเภท
เพื่อรองรับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
▪ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ใกล้สวนสาธารณะ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ตัวเมือง การวิ่งรถขนขยะสร้าง
ผลกระทบและภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยว 
▪ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยมีขยะตกค้างกว่า 1.12 
ล้านตัน เป็นการเทกองกลางแจ้งที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  

 

 (6) การประชาสัมพันธ์  เพื่ อ เป็นช่องทางสื่อสารกันระหว่าง
ประชาชนและหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.32 

ตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ด้านการประชาสัมพันธ์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ การรณ รงค์ ป ระชาสั มพั น ธ์ ก ารจั ดก ารขยะ 
มูลฝอยชุมชนแก่ประชาชนผ่านหลายช่องทางการ
สื่อสาร ท าให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยได้ง่าย  

▪ การรณ รงค์ ส่ วน ใหญ่ ข าดความต่ อ เนื่ อ งใน
ระยะเวลาปีงบประมาณ ไม่มีการติดตามประสิทธิภาพ
หรือประเมินผลจากการรณรงค์ 
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 2) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการขยะมูลฝอยไม่ได้เป็น
เพียงความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องตระหนักและให้
ความร่วมมือด าเนินการในฐานะผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง รายละเอียดดังตารางที่ 4.33 
 
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

▪ ผู้น าชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับทาง
เทศบาลเป็นอย่างดี และต้องการงบประมาณช่วยเหลือ
เพื่อด าเนินโครงการ 
▪ ประชาชนมีความสนใจและต้องการให้เทศบาลเพิ่ม
ความรู้เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ 
มูลฝอย และการลดการเกิดขยะมูลฝอย  
▪ หลายชุมชนเริ่มให้ความส าคัญกับการจัดการขยะ
มูลฝอยภายในชุมชน มีกิจกรรมท าความสะอาดชุมชน 
และแปรรูปขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมักที่ชุมชนตลาดหัวอิฐ 
เป็นต้น 

▪ ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง  
▪ เทศบาลยังขาดการสนับสนุนกิจกรรมด้านการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย 
▪ พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน
ระดับปานกลาง การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเพียงการ
สมัครใจของประชาชนซึ่งเป็นส่วนน้อย 
▪ ประชาชนและร้านค้ายังนิยมใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก เช่น โฟม ถุงพลาสติก 
แก้วพลาสติก หลอดดูด เป็นต้น 
▪ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับต่ า 

 
 4.3.2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพื่อ
ประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ นโยบาย
ของรัฐ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคม 
เทคโนโลย ีซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
  1) นโยบายของรัฐ รัฐบาลก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญกับปัญหา 
การจัดการขยะมูลฝอยเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินการจัดการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้ทุกภาคส่วนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
เพื่อลดและควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยจนถึงการก าจัด
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล รายละเอียดดังตารางที่ 4.34 
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ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ด้านนโยบายของรัฐ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

▪ รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
วาระแห่ งชาติ  ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม Roadmap การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 
2564) ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
ผลักดันให้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยสามารถจัดการได้
ถูกหลักสุขาภิบาล และ Roadmap การจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อลดและเลิกการใช้
พลาสติก รวมถึงน าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 

▪ การกระจายอ านาจให้กับอปท.รับผิดชอบ อาจไม่
พ ร้ อ ม ใน เรื่ อ งขี ด ค วาม ส าม ารถขอ งบุ ค ล าก ร
งบประมาณ และวิชาการ รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับ
ของอปท. ที่จะรองรับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ตามแผนแม่บทฯ 
▪ การบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพและขาด
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เช่น  
เทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท 
เป็นต้น 

 

 2) ความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
นครศรีธรรมราชจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 โดย
แบ่งแผนปฏิบัติการออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับท้องถิ่น การ
รวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย 6 กลุ่มพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าคณะท างาน 
หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความช านาญในการจัดการขยะมูลฝอย และความร่วมมือจากภาคธุรกิจใน
การจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.35 

ตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ด้านความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
▪ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแผนปฏิบัติการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562 เพื่อ
เป็นกรอบให้แต่ละ อปท.ด าเนินการขับเคลื่อนตาม
แผนปฏิบัติการฯ  
▪ การรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย 6 กลุ่มพื้นที่ 
โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในกลุ่ม
พื้นที่ที่ 1 
▪ หน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนทั้งความรู้
เชิงวิชาการและงบประมาณ 
▪ โครงการให้เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหาร

▪ การด าเนินการตามแผนปฏิบั ติการ “จั งหวัด
สะอาด” มีหลายตัวชี้วัดที่ไม่สามารด าเนินการได้ เช่น 
การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้อง เป็นต้น  
เนื่องจากยังมีขยะมูลฝอยตกค้างในกลุ่มพื้นที่ที่ 1 โดยมี
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพ ประมาณ 
1.12 ล้านตัน ซึ่งต้องรับขยะมูลฝอยจากหน่วยงานและ
อปท.ภายนอกมาก าจัดร่วมด้วย 
▪ ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยให้ใช้พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์และทุ่งเลี้ยงสัตว์ ดอนหัวเล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อสร้างโรงงานก าจัด
ข ยะมู ล ฝอ ยด้ วย เท ค โน โลยี เต า เผ า  เพื่ อ ผ ลิ ต
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
จัดการระบบก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อสร้างโรงงาน
ก าจั ดขยะมู ลฝอยด้ วย เทค โน โลยี เตา เผา ผลิ ต
กระแสไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์ หากสามารถด าเนินการได้
จะสามารถก าจัดขยะตกค้างและขยะใหม่ และได้
จ าหน่ายไฟฟ้าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โครงการ 
▪ การจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดย อบจ.
นครศรีธรรมราชด าเนินการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
ณ ศูนย์บริหารการจัดการกากของเสียอันตรายชุมชน 
จังหวัดสระบุรี 
▪ เทศบาลมีโรงเรียนในสังกัด 10 โรง จึงเป็นโอกาส
ในการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังให้เด็กรู้จักการจัดการ
ขยะมูลฝอยและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
▪ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) เพื่ อ
ช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
▪ ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารบางแห่งมีการคัดแยก
ขยะเปียกและขยะรีไซเคิล การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
ใส่อาหาร ลดการใช้โฟม พลาสติก และปรับมาใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย การลดราคาหรือแจกแต้มเมื่อ
ลูกค้าน าถุงผ้าหรือภาชนะมาใส่สินค้า เป็นต้น 

กระแสไฟฟ้า 

 

 3) สภาพพื้นที่ พิจารณาภูมิประเทศของเมือง ความเป็นชุมชนเมือง และ
สภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อการจัดการขยะมูลฝอย รายละเอียดดังตารางที่ 4.36 

ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ด้านสภาพพื้นที ่

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 ▪ ชุมชนเมืองที่ค่อนข้างหนาแน่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสิ่ง
ปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเมนท์ 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ ส่งผลให้
จัดหาพื้นที่วางถังขยะเปียกครัวเรือน หรือจุดรวบรวม
ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไปด าเนินการได้ยาก 
▪ โครงข่ายถนนของเทศบาลเป็นแนวตรง ประกอบ
กับมีถนนสายรอง ซอยย่อยค่อนข้างแคบ ท าให้การ
เก็บขนขยะมูลฝอยในหลายจุดเข้าถึงล าบาก 
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 4) เศรษฐกิจ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดกิจกรรมในเมืองที่
หลากหลาย เช่น การจ้างงาน การท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รายละเอียดดังตารางที่ 4.37 

ตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

▪ เท ศบ าล เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ห ลั ก ข อ ง จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชที่พร้อมทั้งโรงแรมที่พัก ธนาคาร 
แหล่งงาน ตลาด ย่านการค้า การคมนาคมขนส่ง แหล่ง
ท่องเที่ยวส าคัญ และเป็นที่ตั้งของวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร ซ่ึงจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงมรดกโลกใน พ.ศ. 
2565 
▪ แนวโน้มของเศรษฐกิจตื่นตัวเรื่องการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ธุรกิจสีเขียวที่เห็นความส าคัญ
ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นต้น 

▪ นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้ปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
▪ ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวเข้ามาหางานท า
เพิ่มขึ้น มักอาศัยในชุมชนแออัด อพาร์ทเมนท์ หอพัก 
บ้านเช่า จะไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย
เท่าที่ควร 

 

 5) เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการจัดการ
ขยะมูลฝอย ท าให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียล
มีเดีย เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
รายละเอียดดังตารางที่ 4.38 

ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

▪ ระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียช่วยให้ความรู้
และกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน ผู้น า
ชุมชน ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
▪ เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยที่เทศบาลเลือกใช้
เพื่อแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
คือ การก าจัดโดยใช้เตาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
▪ นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อม  การแปรสภาพขยะให้
กลายเป็นของใช้ต่างๆ มากขึ้น และเป็นที่น่าสนใจ  

▪ เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้เจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้และความช านาญ และอาจถูกประชาชน
คัดค้าน 
▪ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่มีราคา
ค่อนข้างสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อของผู้บริโภค และหากไม่เป็นที่นิยมหรือได้รับ
การสนับสนุน อาจท าให้สินค้าไม่สามารถอยู่ในตลาดได้ 
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ตารางที่ 4.39 สรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

S1: ผู้บริหารมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และให้ความส าคัญ

กับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้น 

S2: เทศบาลก าหนดเป้าประสงค์ให้มีการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและเปิด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

S3: เทศบาลมี เทศบัญญัติการก าจัดสิ่ งปฏิกูลและ 

มูลฝอย พ .ศ. 2538 และเทศบัญญั ติการก าจัดขยะ 

มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 

S4: เทศบาลจัดสรรงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 

และมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ

ขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย 

S5: เทศบาลมีระบบเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอย 

ก าหนดเส้นทาง เวลาในการจัดเก็บ และจัดอุปกรณ์

ยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย 

S6: เทศบาลมีการจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดยจัด

ให้มีจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนบริเวณที่ท าการ

ชุมชนทุกชุมชน  

S7: เทศบาลมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยกว่า 200 ไร่ 
S8: การประชาสัมพันธ์ผ่ านหลายช่องทาง ท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย 
S9: ผู้น าชุมชนค่อนข้างเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือกับทาง
เทศบาลเป็นอย่างดี หลายชุมชนให้ความส าคัญกับการ
จัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
S10: ประชาชนมีความสนใจและต้องการให้เทศบาล
เพิ่มความรู้เรื่องการก าจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ 
มูลฝอย และการลดการเกิดขยะมูลฝอย  

W1: บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการจัดการ

ขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ และต้องดูแลงานด้านอื่นๆ ด้วย 

W2: บุคลากรระดับปฏิบัติงานไม่เพียงพอ บางคนขาด

ความใส่ใจในหน้าที่และปฏิบัติงานได้ไม่เรียบร้อย 

W3: เทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2538 

บังคับใช้มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  อาจไม่ครอบคลุม

สถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในปัจจุบั น และขาด 

เทศบัญญัติการเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท  

W4: การจัดการขยะมูลฝอยยังขาดแนวทางและกิจกรรม

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง  

W5: ถังขยะไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใหม่ และ

ถังขยะแยกประเภทวางไม่ครอบคลุมพื้นที่ จึงไม่ส่งเสริม

ให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย 

W6: สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยด าเนินการจัดการไม่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2561 มีขยะมูลฝอยตกค้างกว่า 

1.12 ล้านตัน  

W7: การรณรงค์ขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามหรือ

ประเมินผลจากการรณรงค ์

W8: ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการขยะมูลฝอยต้นทางอย่างถูกต้อง  

W9: พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยู่ใน

ระดับปานกลาง การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นเพียงการ

สมัครใจของประชาชนซึ่งเป็นส่วนน้อย 

W10: ประชาชนและร้านค้ายังนิยมใช้สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์

ที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก  

W11: ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน

ระดับต่ า 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1: รัฐบาลก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญกับการ

จัดการขยะมูลฝอยที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

O2: จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พ.ศ. 2562  

O3: การรวมกลุ่มพื้นที่จัดการขยะมูลฝอย 6 กลุ่มพื้นที่ 

โดยเทศบาลเป็นเจ้าภาพในกลุ่มพื้นที่ท่ี 1  

O4: หน่วยงานภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนทั้งความรู้

เชิงวิชาการและงบประมาณ 

O5: การจัดการของเสียอันตรายชุมชน โดย อบจ.

นครศรีธรรมราชด าเนินการขนส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

O6: โครงการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบก าจัด

ขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย

ด้วยเทคโนโลยีเตาเผา ผลิตกระแสไฟฟ้า 20 เมกะวัตต์  

O7: เทศบาลมีโรงเรียนในสังกัด 10 โรง จึงเป็นโอกาส 

ในการส่งเสริมความรู้และปลูกฝังให้เด็กรู้จักการจัดการ

ขยะมูลฝอยและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

O8: กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) เพื่ อ

ช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

O9: ความร่วมมือจากภาคธุรกิจและเอกชนบางส่วนใน

การจัดการขยะมูลฝอย 

O10: เทศบาลเป็นศูนย์กลางของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

O11: ระบบอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียช่วยให้ความรู้

และกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

O12: เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยมี

ความแพร่หลายและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น 

T1: การด าเนินการตามแผนปฏิบั ติการ “จั งหวัด

สะอาด” มีหลายตัวชี้วัดที่ไม่สามารด าเนินการได้ เช่น 

การจัดการขยะมูลฝอยตกค้างอย่างถูกต้อง เป็นต้น 

เนื่ องจากยังมีขยะมูลฝอยตกค้างในกลุ่มพื้ นที่ ที่  1 

ประมาณ 1.12 ล้านตัน โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เป็นเจ้าภาพ ซึ่งต้องรับขยะมูลฝอยจากหน่วยงานและ

อปท. อื่นมาก าจัดร่วมด้วย 

T2: ประชาชนคัดค้านไม่เห็นด้วยให้ใช้พื้นที่สาธารณะ

ประโยชน์และทุ่ งเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งเป็นพื้นที่ที่ ชุมชนใช้

ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอย

ด้วยเทคโนโลยีเตาเผา เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

T3: ชุมชนเป็นชุมชนเมืองหนาแน่น ส่งผลให้จัดหาพื้นที่

วางถังขยะเปียกครัวเรือน หรือจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล 

ขยะท่ัวไปด าเนินการได้ยาก 

T4: โครงข่ายถนนเป็นแนวตรง ถนนสายรอง ซอยย่อย

ค่อนข้างแคบ การเก็บขนขยะมูลฝอยในหลายจุดเข้าไม่ถึง 

T5: นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้

ปริมาณขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

T6: ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าวเข้ามาหางานท าเพิ่มขึ้น 

ไมใ่ห้ความส าคัญกับการจัดการขยะมูลฝอยเท่าที่ควร 

T7: เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยโดยใช้เตาเผาเพื่อ

ผลิตกระแสไฟฟ้ามีต้นทุนค่อนข้างสูง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่

มีความรู้และความช านาญ และอาจถูกประชาชนคัดค้าน 
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 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน TOWS Matrix 
 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ท าให้ทราบปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้แนว
ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ผู้ศึกษาจึงจัดท า TOWS Matrix 
โดยจับคู่ระหว่างจุดแข็งและโอกาส จดุแข็งและอุปสรรค จุดอ่อนและโอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค ดังนี ้

ตารางที่ 4.40 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดย TOWS Matrix 

 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอ
กา

ส 
(O

pp
or

tu
ni

tie
s) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO-Strategies) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO-Strategies) 

ข้อ 1 : S1+S9+O1 
- เทศบาลร่วมวางแผนกับชุมชนจัดท าแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน (Community Based Solid Waste Management 
: CBM) มุ่งเน้นในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน  
ข้อ 2 : S6+S9+O5 
- การประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้และสร้างความ
ตระหนักแก่ประชาชนในการคัดแยกของเสียอันตราย
ในจุดที่ก าหนดในแต่ละชุมชน 
- การแต่งตั้งสมาชิกในชุมชนหรืออาสาสมัครช่วยเฝ้า
ระวังการลักลอบทิ้งหรือท้ิงขยะผิดประเภท 
ข้อ 3 : S9+O7+O8+O11 
- การสร้างเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเชื่อมโยง
ชุมชน โรงเรียน ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
- โรงเรียนเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้การจัดการ
ขยะจากเด็กสู่ผู้ปกครอง และร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ต้นทาง เช่น ธนาคารขยะ เป็นต้น 
- เทศบาลสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดจัดท าโครงงาน
เพื่อน าไปสู่นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ข้อ 4 : S4+O9 
- เทศบาลให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีส่วน
รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยด้วยมาตรการทาง
ภาษี หรือลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ข้อ 1 : W3+O2 
- เทศบาลทบทวนเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ .ศ . 2538 เพื่ อปรับ ให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
- เทศบาลก าหนดกฎระเบียบการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนตั้งแต่ต้นทาง 
ข้อ 2 : W4+W9+O4 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น การให้
ความรู้การจัดการขยะที่ถูกต้อง ส่งเสริมการลดและ
คัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าแก่ขยะ การจัดการถัง
ขยะในบ้าน การจัดประกวดชุมชน เป็นต้น  
ข้อ 3 : W6+O3+O6 
- เทศบาลก าหนดข้อตกลงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ที่ 1 ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางก่อนน ามาก าจัด 
- เทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
ในพื้นที่ เกี่ยวกับนโยบายการสร้างโรงไฟฟ้าที่
ถูกต้อง และจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ 
ข้อ 4 : W11+O1 
- กระบวนการต่างๆ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม อาจเป็นรูปแบบของตัวแทนจาก
ผู้น าชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการการจัดการขยะของเทศบาล 
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 จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

อุป
สร

รค
 (T

hr
ea

ts
) 

กลยุทธ์เชิงรับ (ST-Strategies) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT-Strategies) 

ข้อ 1 : S5+S9+T4+T5 
- การสร้างวินัยและจิตส านึกให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่ 
เป็นเวลา โดยขอความร่วมมือกับชุมชนให้ครัวเรือน
จัดการถังขยะในบ้านและน าขยะออกมาทิ้งตามเวลาที่
ก าหนด  
- เทศบาลจัดหารถที่ เหมาะสมกับถนนแคบ เช่น 
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เป็นต้น 
ข้อ 2 : S8+T5+T6 
- การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และชี้แจง
การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลแก่
ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

ข้อ 1 : W6+T1+T7 
- เทศบาลก าหนดข้อตกลงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ที่ 1 ในการจัดการ
ขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางก่อนน ามาก าจัด 
- การเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
บริหารจัดการโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยด้วย
เทคโนโลยีเตาเผาและมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน 
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่าง
โปร่งใส 

 

4.4 ข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 จากการจัดท า TOWS Matrix เพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ผู้ศึกษาได้ทบทวนกลยุทธ์หรือกิจกรรมเหล่านั้นใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
จึงสามารถเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ออกเป็น 2 แนวทาง มรีายละเอียดดังนี ้
 

 แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล 
 ผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
ควรก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่เทศบาลท า
หน้าที่แปลงนโยบายเป็นแผนงานและโครงการด าเนินงานร่วมกับชุมชน ให้ความช่วยเหลือชุมชนใน
ระยะเริ่มต้น เช่น การให้ความรู้ประเภทของขยะมูลฝอย วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง เป็นต้น 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมประเมินผลในระดับต่ า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนน้อย 
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เทศบาลควรมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อาจเป็น
รูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการ
จัดการขยะของเทศบาล ซึ่งจะเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมและเสนอความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ร่วมรับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลจะด าเนินการ และ
ถ่ายโอนกิจกรรมที่ชุมชนสามารถจัดการได้เองได้ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เทศบาลเป็นผู้สนับสนุน
วิชาการ อุปกรณ์และงบประมาณ (จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข ข้อ 4  W11+O1) 
 2) การใช้เครื่องมือทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งด้านค่าธรรมเนียม 
การจัดเก็บให้หลากหลายมากขึ้นและสอดคล้องกับต้นทุน หรือการปรับปรุงกฎระเบียบเทศบัญญัติ
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน และก าหนดกฎระเบียบการจัดการขยะ
มูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข ข้อ 1 W3+O2) 
 3) การปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤติการจัดการขยะ 
มูลฝอยของจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลควรจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง และจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินการอย่างโปร่งใส 
พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการบริหารจัดการโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยี
เตาเผาและมีมาตรการควบคุมที่ชัดเจน ทั้งนี้เทศบาลต้องมีการก าหนดข้อตกลงสร้างความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ที่ 1 ได้แก่ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอพรหมคีรี อ าเภอลานสกา 
อ าเภอท่าศาลา อ าเภอพระพรหม อ าเภอนบพิต า และอ าเภอสิชล ในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ 
ต้นทางก่อนน ามาก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ข้อ 3 W6+O3+O6 และกลยุทธ์เชิงป้องกัน ข้อ 1 W6+T1+T7)  
 

ตารางที่ 4.41 แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชมุชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราชให้สัมฤทธิ์ผล 

แนวทางเชิงนโยบาย การด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม 

- คั ด เลื อ ก ตั ว แ ท น จ า ก ผู้ น า ชุ ม ช น 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น เข้ า ร่ ว ม เป็ น
คณะกรรมการการจัดการขยะของเทศบาล 

- ตั วแทนชุมชนหรือประธาน
ชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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แนวทางเชิงนโยบาย การด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

2) การใช้เครื่องมือทางการเงิน
และการบังคับใช้กฎหมาย 

- ก าหนดค่ าธรรม เนี ยมการจั ด เก็ บ ให้
หลากหลายและสอดคล้องกับต้นทนุ  
- ปรับปรุงเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอยให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ก าหนดระเบียบการจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง 

- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3) การปรับปรุงสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับนโยบายการสร้างโรงงานก าจัดขยะ
มูลฝอยท่ีถูกต้อง 
- จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที ่
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
การด าเนินการอย่างโปร่งใส 
- เตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการ
บริหารจัดการโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยและมี
มาตรการควบคุมที่ชัดเจน 
- ก าหนดข้อตกลงสร้างความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่น 

- อบจ.นครศรีธรรมราช 
- เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
- ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช 

 
 แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณ เพิ่มคุณค่า และจัดการ

ขยะมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
 
 1) การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยเทศบาลให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเองในฐานะผู้ก่อให้เกิดขยะมูลฝอย โดยใช้แนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) 
มีเป้าหมายที่ครัวเรือนภายใต้โครงสร้างของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการก่อให้เกิดขยะมูลฝอยและ
การจัดการขยะมูลฝอยประจ าวัน ขยายสู่ชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมความรับผิดชอบในการจัดการขยะ  
มูลฝอย (จากกลยุทธ์เชิงรุก ข้อ 1 S1+S9+O1) 
  (1) การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทมีแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ดังนี้ 
    - ขยะรีไซเคิล ให้ทุกครัวเรือนคัดแยกขยะรีไซเคิล รวบรวมใน
รูปแบบของธนาคารขยะ อาจก าหนดสถานที่ในชุมชน เช่น ที่ท าการชุมชน โรงเรียน วัด ร้านค้า เป็นต้น 
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หรือจุดรวบรวมขยะภายในชุมชน นัดวันและเวลาในการซื้อขายขยะ ประสานกับผู้รับซื้อจากภายนอก 
และอาจมีการแปรรูปขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่หรือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
    - ขยะอินทรีย์ ส าหรับชุมชนเมืองการแยกขยะอินทรีย์เพื่อน าไปท า
ปุ๋ยหมักยังไม่เป็นที่นิยมและท าได้ยาก ด้วยปัจจัยของสภาพความเป็นเมืองที่ขาดแคลนพื้นที่ที่ดินหรือ
มีอยู่อย่างจ ากัด ควรเตรียมการให้ครัวเรือนแยกขยะอินทรีย์ไว้ต่างหาก เทศบาลให้การสนับสนุน
อุปกรณ์ที่จ าเป็นโดยให้ชุมชนก าหนดรูปแบบการจัดการขยะอินทรีย์ ได้แก่ จัดท าเองในครัวเรือน หรือ
ชุมชนก าหนดสถานที่วางถังหมักหรือคอกหมัก เช่น พื้นที่ว่างของชุมชน โรงเรียน วัด เป็นต้น ทั้ งนี้
ชุมชนตลาดหัวอิฐเป็นชุมชนเดียวที่มีการด าเนินโครงการไปแล้ว จึงอาจน ามาเป็นชุมชนต้นแบบ ขยาย
ผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป นอกจากนี้เทศบาลสามารถจัดท าโรงหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นโรงหมักกลาง ผลผลิต  
ปุ๋ยหมักที่ได้น ามาใช้บ ารุงดินและสวนสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลทดแทนการใช้
ปุ๋ยเคมีหรือจ าหน่ายเป็นรายได้ต่อไป 
    - ขยะทั่วไป ให้แต่ละครัวเรือนรวบรวมและจัดเก็บไปทิ้งเพื่อให้
เทศบาลน าไปก าจัดตามเวลาที่ก าหนด 
    - ขยะอันตราย ให้แต่ละครัวเรือนแยกขยะอันตรายไว้ต่างหากแล้ว
น ามาทิ้งที่จุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน เพื่อให้อบจ.นครศรีธรรมราชมาเก็บขนไปก าจัด ณ ศูนย์
บริหารการจัดการกากของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดสระบุรี  โดยเทศบาลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการคัดแยกของเสียอันตรายในจุดที่ก าหนดในแต่ละชุมชน 
พร้อมทั้งแต่งตั้งสมาชิกในชุมชนหรืออาสาสมัครช่วยเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งหรือทิ้งขยะผิดประเภท 
(จากกลยุทธ์เชิงรุก ข้อ 2 : S6+S9+O5) 
   (2) การจัดการถังขยะในบ้าน ให้ครัวเรือนแยกถังขยะในบ้านเป็น 2 ถัง 
ได้แก่ ถังเศษอาหารส าหรับน าไปท าปุ๋ยหมักหรืออาหารสัตว์ และถังขยะทั่วไปส าหรับน าส่งให้เทศบาล
น าไปก าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลน าไปเข้าร่วมธนาคารขยะของชุมชนหรือขายให้ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล 
และขยะอันตรายทิ้งในจุดรวบรวมขยะอันตรายของชุมชน (จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข ข้อ 2 W4+W9+O4) 
   (3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย เมื่อครัวเรือนเป็นผู้รับผิดชอบดูแล 
ถังขยะของตัวเอง เทศบาลค่อยๆ จัดเก็บถังขยะเดิมออกจากพื้นที่ น าไปสู่การเป็นถนนปลอดถังขยะ 
ส าหรับการเก็บขนขยะไปก าจัดที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาล โดยตรง ให้
เทศบาลจัดรถเข้าเก็บตามเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการสร้างวินัยและจิตส านึกให้ประชาชน
ทิ้งขยะเป็นที่ เป็นเวลา ส าหรับบริเวณชุมชนที่แออัด ถนนคับแคบ ให้เทศบาลพิจารณาจัดหารถที่
เหมาะสมเข้าจัดเก็บ เช่น รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง เป็นต้น (จากกลยุทธ์เชิงรับ ข้อ 1 S5+S9+T4+T5) 
 



129 
 
 2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักแก่
ประชาชนให้มากขึ้น เช่น การให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือการคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชนแจกจ่ายแก่ประชาชน ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ 
การสร้างมูลค่าแก่ขยะมูลฝอย การจัดการถังขยะมูลฝอยในบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้จ าเป็นต้องก าหนด
กลุ่มเป้าหมายส าหรับการรณรงค์ให้เฉพาะเจาะจง เช่น ชุมชน โรงเรียน ตลาด หรือหน่วยงานของรัฐ 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้เกิดกระบวนการปฏิบัติที่ เจาะจงส าหรับแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน และควร
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน 
(จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข ข้อ 2 W4+W9+O4) 

 

ภาพที่ 4.20 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

 3) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น 
จัดระบบการซื้อขายขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ เช่น ธนาคารขยะ จุดรวบรวมขยะมูลฝอยของชุมชน 
ตลาดนัดรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมัก การแปรรูปขยะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า สามารถน าไปขาย
เพิ่มรายได้ เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับประชาชนในการร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง (จากกลยุทธ์เชิงแก้ไข 
ข้อ 2 W4+W9+O4) 
 4) การสร้างแรงจูงใจและการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การจัดประกวด
ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ดี การคัดเลือกชุมชนน าร่องที่สมัครใจเข้าร่วม เช่น ชุมชน
ตลาดหัวอิฐ เนื่องจากเป็นชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ เป็นต้น  
เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นๆ หากชุมชนสามารถจัดการขยะ 
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มูลฝอยได้เป็นอย่างดี สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดการเข้ามาจัดเก็บของเทศบาล อาจได้รับ  
การพิจารณาปรับลดค่าธรรมเนียม และยังได้รายได้เสริมจากการจัดเก็บขยะรีไซเคิลไปขาย (จากกลยุทธ์
เชิงแก้ไข ข้อ 2 W4+W9+O4) 
 5) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและธุรกิจในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เช่น การจัดการขยะมูลฝอยภายในร้าน การใช้บรรจุภัณฑ์
ย่อยสลายง่าย เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลสามารถให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีส่วนรับผิดชอบการ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยมาตรการทางภาษี หรือลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย (จากกลยุทธ์
เชิงรุก ข้อ 4 S4+O9) 
 6) การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 10 โรง โดยให้โรงเรียนเป็นสื่อกลาง
ถ่ายทอดความรู้การจัดการขยะจากเด็กสู่ผู้ปกครอง และร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม
การจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น ธนาคารขยะ การจัดประกวดโครงงานเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 
การจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และบูรณาการศึกษาร่วมกับชุมชน เป็นต้น 
(จากกลยุทธ์เชิงรุก ข้อ 3 S9+O7+O8+O11) 
 7) การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อชี้แจงการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลแก่ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดย
จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย เช่น ตู้รับความคิดเห็น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โทรศัพท์ เสียงตามสาย 
ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดต่อ 
ร้องเรียน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลได้อย่างโปร่งใส (จากกลยุทธ์เชิงรับ ข้อ 2  
S8+T5+T6) 
 

 แผนการด าเนินงาน 
 จากแนวทางปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณ เพิ่มคุณค่า และ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ น ามาสรุปเป็นแผนการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี ้
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ตารางที่ 4.42 แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักแก่ประชาชน 

- ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูล
ส าหรับการประชาสัมพันธ์ 

            - ทน.นครศรีธรรมราช 
- สถานที่ราชการ 
- โรงเรียน 
- สถานประกอบการ 
- ตลาด 
- ชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 

- ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย
ส า ห รั บ ก า ร รณ ร งค์ ให้
เฉพาะเจาะจง เช่น ชุมชน 
โร ง เรี ย น  ต ล า ด  ห รื อ
หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น  

            

- จัดท าแผนประชาสัมพันธ์
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
กลุ่มเป้าหมาย 

            

- ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ท าง เสี ย งต าม สาย ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ 
ในสถานที่ ราชการ ตลาด 
โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น 

            

- จัดท าคู่มือการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยแจกจ่าย
แก่ประชาชน 

            

2) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน Community Based Solid Waste Management 

- จัดท าหนังสือชี้แจงและ
เชิญ ชวนชุ มชน เข้ าร่ วม
กิจกรรม 

            - ทน.นครศรีธรรมราช 
- ชุมชนทั้ง 63 ชุมชน 

- เทศบาลให้ ชุ มชนวางแผน
ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน  

            

- ชุมชนจัดตั้งกลุ่มท างาน
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
และส่ิงแวดล้อม 

            

- ก าหนดจุดทิ้ งและเวลา
จัด เก็บขยะมูลฝอยแยก
ประเภท 

            

- จัดระบบซื้อขายขยะมูล
ฝอย เช่น ธนาคารขยะ จุด
รวบรวมขยะมูลฝอยของชุมชน 
ตลาดนัดรีไซเคิล การท าปุ๋ย
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

หมัก การแปรรูปขยะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า เป็นต้น 

- จั ด ป ร ะ ก ว ด ชุ ม ช น ที่
สามารถบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้ด ี

            

- ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 

            

3) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและธุรกิจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

- จัดท าหนั งสือชี้ แจงและ
เชิ ญ ชวนภาคธุ รกิ จและ
เอกชนเข้าร่วมกิจกรรม 

            - ทน.นครศรีธรรมราช 
- สถานประกอบการ 

- พัฒนาระบบจัดการขยะ
มู ล ฝ อ ย ภ า ย ใน ส ถ า น
ประกอบการ 

            

- ส่ งเสริมการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยภายใน
สถานประกอบการ 

            

- ส่งเสริมการลดการใช้โฟม
และถุงพลาสติก 

            

- ส่งเสริมร้านรับซื้อของเก่า
ให้ มี ร ะบ บ จั ด ก ารที่ ถู ก
สุขลักษณะ 

            

- เ ท ศ บ า ล ส นั บ ส นุ น
ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ
การจัดการขยะมูลฝอยด้วย
มาตรการทางภาษี หรือลด
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

            

4) การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย 

- จัดท าหนั งสือชี้ แจงและ
เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรม 

            - ทน.นครศรีธรรมราช 
- โร ง เรี ย น ใน สั ง กั ด
เทศบาล 10 โรง 
- ชุมชนทั้ง 63 ชุมชน - ศึกษาและพัฒนารูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

            

- สร้างจิตส านึกและวินัยใน
การจัดการขยะมูลฝอยแก่
นักเรียนในโรงเรียนและ
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สถานศึกษาทุกระดับ 

- โรงเรียนร่วมจัดกิจกรรม
กับชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอย เช่น 
ธนาคารขยะ เป็นต้น 

            

- จั ด ป ระก วด โค รงงาน
นวัตกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอย  

            

- ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงาน 

            

5) การสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

- จั ด ช่ อ ง ท า ง ติ ด ต่ อ ที่
หลากหลาย เช่น ตู้รับความ
คิ ด เห็ น  เ ว็ บ ไ ซ ต์  สื่ อ
ออนไลน์  โทรศัพท์  เสียง
ต า ม ส า ย  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

            - ทน.นครศรีธรรมราช 
 

- ประชาสั มพั นธ์ ผลการ
ด าเนินงานการจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาล 

            

- ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาล 

            

 
 



 
 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รวมทั้งศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เพื่อเสนอแนะนโยบายและแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช วิธีการศึกษาประกอบด้วย 1) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และสังเกตการณ์สภาพพื้นที่ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2) การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับ
ตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชนและธุรกิจ และประธานชุมชน 3) การแจกแบบสอบถามแก่
ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย 400 ครัวเรือน  
การศึกษานี้ได้น าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและอนุมาน และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และใช้เทคนิคตารางก าหนด 
กลยุทธ์  (TOWS Matrix) เพื่ อน าผลลัพธ์รวมจากการศึกษาและวิ เคราะห์ มาก าหนดแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษา เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 สถานการณ์ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่ งของจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ก าลังประสบปัญหารุนแรงและเร่งด่วนด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยเป็น
พื้นที่วิกฤตด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเทศบาลมีชุมชนอาศัยหนาแน่นเฉพาะที่
จดทะเบียนรวมจ านวน 63 ชุมชน บนพื้นที่เพียง 22.56 ตร.กม. ใน พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอย
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เกิดขึ้น 259.38 ตันต่อวัน แยกเป็นขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 120.32 ตันต่อวัน และนอกเขต
เทศบาลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และหน่วยงานเอกชนรวม 58 แห่งมาทิ้งรวมกันอีก 
139.06 ตันต่อวัน องค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่พบส่วนใหญ่ เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ 
พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น และมีขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นอันดับหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยมีขยะมูลฝอยตกค้างรวมจนถึง ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษาเป็นจ านวนมากถึง 
1.12 ล้านตัน แต่เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลจึงใช้วิธีการก าจัดแบบเทกองจนสูงเป็นภูเขาขยะ เมื่อพิจารณาระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาล พบว่าเทศบาลได้จัดให้มีอุปกรณ์และยานพาหนะในการจัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ รถเก็บ
ขนขยะมูลฝอย รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย ส าหรับถังรองรับขยะมูลฝอยเป็นถังขยะทั่วไปและ
ถังแยกประเภทวางในจุดที่เหมาะสม เทศบาลขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้งผ่าน
การประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ส่วนวิธีการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีการแบ่งเขตพื้นที่เพื่อความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย โดยแบ่งเป็นการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเก็บขยะของเทศบาล 
และเทศบาลด าเนินการเองด้วย ก าหนดเวลาในการเก็บขนขยะมูลฝอย 18.00 น. - 05.00 น. ของทุกวัน 
ปัญหาที่พบ คือ มีขยะล้นถังในบางจุด ขยะตกค้าง สัตว์คุ้ยเขี่ยกระจัดกระจาย ส่งกลิ่นเหม็น แม้มีการ
จัดเก็บทุกวันช่วงเย็น แต่ก็ยังมีขยะตกค้างในหลายจุด การใช้ถังขยะตามประเภทขยะวางไว้ริมถนน
หรือสถานที่ สาธารณะ พบว่าไม่มี ใครเอาใจใส่ดู แลถังขยะ และแม้มีการแยกขยะก่อนทิ้ ง  
แต่หลายครั้งประชาชนก็เกิดความสับสนว่าควรทิ้งในถังประเภทใด เพราะขาดความรู้ในการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้อง ขาดการติดตามและการควบคุมอย่างเข้มงวด ท าให้การคัดแยกขยะมูลฝอยยังไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
  5.1.2.1 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า 
เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า 63 ชุมชน บนพื้นที่ 22.56 
ตร.กม. ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีปริมาณมาก ประกอบกับมีหน่วยงานและอปท.อื่นๆ น ามา
ทิ้งร่วม ณ สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
84 (ทุ่งท่าลาด) ส่งผลให้มีขยะสะสมตกค้างเป็นจ านวนมากกว่าหนึ่งล้านตัน เทศบาลจึงจัดท าโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการน าขยะมาเป็น
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ประกอบกับที่ผ่านมาเทศบาลมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอยกลางทางและ
ปลายทาง ขาดการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนประชาชน  
มองว่าเป็นเรื่องยุ่งยากและยังไม่ได้ลงมือท าด้วยความเคยชิน ทั้งนี้ในเขตเทศบาลมีชุมชนตลาดหัวอิฐ 
ซึ่งรับขยะอินทรีย์จากตลาดหัวอิฐมาท าปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง สามารถส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบ
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เพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป ส าหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 
มูลฝอย ควรเริ่มต้นจากการให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ต้นทาง เช่น การจัดการถังขยะในบ้านเพื่อคัดแยกขยะมูลฝอย ลดการเกิดขยะมูลฝอย ลดการใช้
พลาสติกและโฟมที่ย่อยสลายได้ยาก หากแต่ละครัวเรือนสามารถท าได้ ขยะที่เหลือเพื่อน าไปก าจัดจะ
มีเพียงขยะทั่วไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลจะต้องมีการลงพื้นที่เพื่อส ารวจและวางแผนร่วมกับ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างบูรณาการ 
  5.1.2.2 ผลจากการแจกแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือ
ผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยจ านวน 400 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สรุปสาระส าคัญของการศึกษา ดังนี ้
   1) ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
61.25 เป็นเพศชาย ร้อยละ 38.75 มีอายรุะหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 42.25 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 
45-54 ปี ร้อยละ 34.50 และอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 11.50 ระดับการศึกษาจบปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ร้อยละ 55.50 รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 17.75 และ
อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 17.00 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบการค้า/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
41.75 รองลงมา คือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ ร้อยละ 28.50 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 
14.50 กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากที่สุดเกิน 30 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 37.00 รองลงมา คือ ระยะเวลาอาศัย 21-30 ปี ร้อยละ 25.50 และ ระยะเวลาอาศัย 11-20 ป ี
ร้อยละ 21.50 กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเกินกึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 35-54 ปี  
มีการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพการค้าและธุรกิจส่วนตัว รองลงมา คือ เกี่ยวข้องกับ
ราชการ และอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากกว่า 30 ป ี
   2) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 74.50  
โดยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางป้ายประกาศมากที่สุด ร้อยละ 44.04 รองลงมา คือ สื่อออนไลน์ ร้อยละ 
19.54 และเสียงตามสาย/รถแห่โฆษณา ร้อยละ 15.73 และมีความสนใจในเนื้อหาการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน ได้แก่ การก าจัดขยะมูลฝอย ร้อยละ 28.49 รองลงมา คือ การคัดแยกขยะมูลฝอย  
ร้อยละ 24.37 และการลดการเกิดขยะมูลฝอย ร้อยละ 18.42 
   3) ความรู้  ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ร้อยละ 83.00 โดยเรื่องที่มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะมูลฝอยจากครัวเรือนในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 98.50 และการเผาขยะมูลฝอยเองในที่โล่งแจ้ง
ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร้อยละ 97.75 ส่วนเรื่อง
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ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจผิดมากที่สุดเกินกึ่งหนึ่ง คือ ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ควรก าจัด
ด้วยการฝังกลบเท่านั้น ร้อยละ 51.50 และขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และ 
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ร้อยละ 36.50  
   4) พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.20 เมื่อพิจารณา 
ในแต่ะละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยอยู่ใน
ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 1.37 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทิ้งขยะในที่ว่างหรือข้างทาง จัดถุงหรือภาชนะ
รองรับขยะมูลฝอยโดยปิดมิดชิดและน ามารวมตามวันเวลาที่ทางเทศบาลก าหนด รองลงมา คือ ด้าน
การก าจัดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.33 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เผาขยะใน
บริเวณบ้านหรือที่โล่ง และไม่ได้ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง แต่รวบรวมให้ทางเทศบาลน าไปก าจัด 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 อันดับสุดท้าย คือ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 1.02 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทิ้งขยะตามประเภทของถังในที่สาธารณะ และคัดแยกขยะ
อันตรายออกจากขยะประเภทอื่นก่อนทิ้ง รองลงมา คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 1.00 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แทนการทิ้ง 
และปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า จากข้อมูลดังกล่าวจึงควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอย และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น ที่ส าคัญ 
คือ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง น าไปสู่การลดขยะมูลฝอย และ 
การจัดการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้มีมูลค่ามากขึ้น ทั้งยังจ ากัดปริมาณของขยะมูลฝอยที่ปลายทางต้อง
น าไปก าจัดต่อไปให้เหลือน้อยที่สุด 
   5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.51 เมื่อพิจารณาในแต่ะละด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ (Benefit) อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะ
ลงแม่น้ าหรือริมถนน ท าให้ล าคลองและถนนสะอาดอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.53 รองลงมา คือ  
กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการไม่เผาขยะในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศอยู่ในระดับสูง  
มีค่าเฉลี่ย 4.47 และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดน้ าดื่ม 
ถุงพลาสติก เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบั ติการ ( Implementation) อยู่ ในระดับปานกลาง มีค่ าเฉลี่ ย  3 .07 โดยกลุ่ มตั วอย่าง 
เสียค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะแก่เทศบาลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 4.69 รองลงมา คือ 
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กลุ่มตัวอย่างแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งลงภาชนะรองรับขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.35 และกลุ่มตัวอย่างน าถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต แก้วน้ า มาซื้อสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง  
มีค่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 2 อันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 1.51 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอ
แนวทางการการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 2.24 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล อยู่ในระดับต่ า  
มีค่าเฉลี่ย 1.42 รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) อยู่ในระดับต่ า  
มีค่าเฉลี่ย 1.48 โดยกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อพบภาชนะรองรับขยะ  
มูลฝอยช ารุด หรือมีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 2.58 รองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่ทางเทศบาลอยู่ในระดับต่ า  
มีค่าเฉลี่ย 1.23 และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาลอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ย 1.22 จากข้อมูลดังกล่าวเทศบาลจึงควรมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ระดับนโยบาย
และการปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันปฏิบัติ 
   6) ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ประชาชนให้ความเห็นว่าการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน เทศบาลต้องลง
พื้นที่และร่วมวางแผนกับชุมชนอย่างจริงจัง เพราะแต่ละชุมชนอาจจะมีบริบทที่ทั้งเหมือนหรือ
แตกต่างกันได้ ดังนั้นการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกใหม่แก่เยาวชนและชาวบ้านในการคัดแยกขยะ
มูลฝอยจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุป
ล าดับความส าคัญของข้อเสนอแนะของประชาชนต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการมีส่วนร่วม
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
และเข้าใจเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบที่ประชาชนต้องปฏิบัติ  เป็นล าดับที่ 1 รองลงมา 
ได้แก่ การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทของขยะให้เพียงพอ เป็นล าดับที่ 2 
การจัดระบบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่าง เช่น ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ กองทุนรับซื้อ
ขยะ เป็นต้น เป็นล าดับที่ 3 การแจกจ่ายถุงแยกขยะมูลฝอยตามประเภทแก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นล าดับที่ 4 และสุดท้าย คือ การก าหนดจุดคัดแยกและเวลาในการ
รวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน เป็นล าดับที่ 5 
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  5.1.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้แบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ครัวเรือน สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
   1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและระยะเวลาอยู่อาศัยในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนใน
เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน  
   2) การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน  
   3) ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
   4) พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 

 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จากผลการวิเคราะห์ตารางกลยุทธ์ด้วยเทคนิค TOWS Matrix เพื่อค้นหาแนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 แนวทาง 
ดังนี้ 
 5.1.3.1 แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ให้สัมฤทธิ์ผล 
  1) เทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ควรก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล 
ให้ความช่วยเหลือชุมชนในระยะเริ่มต้น เช่น การให้ความรู้ประเภทของขยะมูลฝอย วิธีการจัดการขยะ
มูลฝอยที่ถูกต้อง เป็นต้น ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
อาจเป็นรูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
การจัดการขยะของเทศบาล ร่วมการประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ร่วม
รับทราบโครงการหรือกิจกรรมที่เทศบาลจะด าเนินการ และถ่ายโอนกิจกรรมที่ชุมชนสามารถจัดการ
ได้เองได้ร่วมกันปฏิบัต ิ
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  3) การใช้ เครื่องมือทางการเงินและการบังคับใช้กฎหมายทั้ งด้าน
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บให้หลากหลายมากขึ้นและสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบเทศบัญญัติการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
   4) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับนโยบาย 
การสร้างโรงก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง และจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการด าเนินการไดอ้ย่างโปร่งใส  

 5.1.3.2 แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณ เพิ่มคุณค่า 
และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 

   1) การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน โดยใช้แนวทางการจัดการขยะ 
มูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ก าหนดให้มีเป้าหมายที่
ครัวเรือนอย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน  
   2) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้และความตระหนักแก่
ประชาชนให้มากขึ้น เช่น การให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง จัดท าคู่มือการคัดแยกขยะมูล
ฝอยชุมชน ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะกลับไปใช้ประโยชน์ การสร้างมูลค่าแก่ขยะ การจัดการถัง
ขยะในบ้าน เป็นตน้  
   3) การจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น 
ธนาคารขยะ ตลาดนัดรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมัก เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนให้ประชาชน
สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างเป็นรูปธรรม  
   4) การสร้างแรงจูงใจและการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การจัดประกวด
ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ดี การคัดเลือกชุมชนน าร่องที่สมัครใจเข้าร่วม เป็นต้น 
   5) การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและธุรกิจในการจัดการขยะมูลฝอย 
เพื่อให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เช่น การจัดการขยะมูลฝอยภายในร้าน การใช้บรรจุภัณฑ์
ย่อยสลายง่าย เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลสามารถให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีส่วนรับผิดชอบการ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยมาตรการทางภาษี หรือลดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย    
   6) การสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลให้เป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้
การจัดการขยะมูลฝอยจากเด็กสู่ผู้ปกครอง และร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยต้นทาง  
   7) เทศบาลจัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ติดต่อ ร้องเรียน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างโปร่งใส 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปราย ดังนี ้
 

 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ซึ่งก าลังประสบปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน โดยมี
ขยะมูลฝอยตกค้างที่สถานที่ก าจัดขยะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย 
ปัจจุบันมีขยะมูลฝอยตกค้าง 1.12 ล้านตัน ใช้วิธีการก าจัดแบบเทกอง สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนโดยรอบบ่อขยะ เทศบาลด าเนินการโครงการบริหารจัดการแปลงขยะเป็น
ไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้าง ตาม Road Map นโยบายภาครัฐด้านการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ แม้เทศบาลจะได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดของจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562  
โดยจัดให้มีอุปกรณ์ ยานพาหนะ เส้นทาง เวลาในการเก็บขน และการจัดการขยะอันตรายในทุกชุมชน  
แต่อย่างไรก็ตาม ยังขาดมาตรการการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง และไม่มีระบบการคัดแยกขยะ 
มูลฝอย ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชยังคงเป็นปัญหาใหญ่ 
สอดคล้องกับอนุศรา สาวังชัย (2555) ได้ศึกษายุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต พบว่าเกาะภูเก็ต
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ระบบบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมีอยู่อย่างจ ากัด และระบบคัดแยกขยะมูลฝอย  
ไม่สามารถด าเนินการได้ ส่วนระบบเตาเผาสามารถก าจัดขยะได้เพียง 250 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปริมาณ
ขยะที่ต้องน าไปฝั่งกลบเพิ่มขึ้นและพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้นั้นมีอยู่อย่างจ ากัด ในส่วนของประชาชนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวมขยะไปทิ้ง แต่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะต้นทาง ทิ้งขยะไม่แยก
ตามประเภทของถังขยะ การจัดการขยะมูลฝอยของเกาะภูเก็ตจึงเป็นลักษณะของการแก้ปัญหา  
ที่ปลายเหตุ จึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนใหญ่มีการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยไปทิ้งเพื่อให้เทศบาลน าไปก าจัด 
ตามเวลาที่ก าหนด และมีการแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น โดยเทศบาลได้จัดให้แต่ละ
ชุมชนมีจุดรวบรวมขยะอันตรายโดยเฉพาะ ส าหรับการคัดแยกขยะมูลฝอยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล น้อยที่สุด เพราะที่ผ่านมา
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เทศบาลยังไม่มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย ในส่วนของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยการมีส่วนร่วม 
ในการรับผลประโยชน์อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วม  
เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ใน
ระดับต่ า สอดคล้องกับนัยนา เดชะ (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับต่ า มีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ดยังไม่ได้จัดท าแผนแม่บทและขาดการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ
สอดคล้องกับปภาวารินท์ นาจ าปา (2557) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่าประชาชนมีส่วนร่วม
ต่อการจัดการขยะมูลฝอยในด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และอันดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และสอดคล้องกับสรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่าการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชาชนส่วนมากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองโกด าเนินการก าจัด โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและระยะเวลาอยู่อาศัย
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 25-34 ปี จะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่ากลุ่มอายุ 45-54 ปี 
35-44 ปี และ 55-64 ปี ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยูอ่าศัยน้อยกว่า 10 ปี มีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาอยู่อาศัย 21-30 ปี 30 ปีขึ้นไป 
และ 11-20 ปี ตามล าดับ ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิตินี้ อธิบายได้ว่าหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นคนรุ่นใหม่ 
อายุน้อย และมีระยะเวลาอาศัยมาไม่เกิน 10 ปี เป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมากที่สุด อาจเป็นเพราะตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย
ตื่นตัวและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากขึ้นจนก าหนดให้
ปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนเป็นวาระแห่งชาติ คนรุ่นใหม่จึงมีความตระหนักและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากขึ้น สอดคล้องกับพิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ (2558) ได้ศึกษาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว่าประชาชนที่มี
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อายุ และระยะเวลาในการอยู่อาศัยในชุมชนที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกแตกต่างกัน  
 การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สอดคล้องกับประพาพร แก่นจันทร์ และคณะ (2558) 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัด
ปทุมธานี พบว่าการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกันจะมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าหากเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ าเป็นจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแก่ประชานผ่านทางการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชน
มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างสม่ าเสมอ และใช้วิธีการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึง
ประชาชนไดทุ้กกลุ่ม 
 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สอดคล้องกับบุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2554) ได้ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนในเขตยานนาวา พบว่าความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงให้เห็นว่าหากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจ าเป็นจะต้องมีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกต้อง 
 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กล่าวคือกลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่ดีจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเช่นกัน สอดคล้องกับสุริยะ หาญพิชัย 
และจันทร์ฉาย จันทร์ลา (2561) ได้ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลต าบล 
ล านารายณ์ อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยกับการจัดการขยะในครัวเรือนโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่าหากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต้องการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจ าเป็นจะต้องมีแนวทางและมาตรการเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประชาชน ทั้งนี้ในระดับผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างชัดเจน และใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน 
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 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขต
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ส าหรับแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาล
นครนครศรีธรรมราช ผลการค้นหากลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้แนวทางการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น 2 
แนวทาง ได้แก่ 1) แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล 
และ 2) แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณ เพิ่มคุณค่า และจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ โดยจะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตั้งแต่ต้นทางสอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน หรือ 
(Community Based Solid Waste Management : CBM) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ที่ได้เสนอแนวคิดให้ชุมชนเป็นผู้จัดการขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่การวางแผน 
การปฏิบัติ การประเมินและการติดตามผล โดยจะน าร่องในชุมชนที่สมัครใจ 10 ชุมชน โดยเทศบาล
ให้การสนับสนุนความรู้ งบประมาณ อุปกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่น พร้อมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงิน
และการบังคับใช้กฎระเบียบ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 1) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณขยะมูลฝอย องค์ประกอบของขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ จ านวนร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลและกลุ่มคนเก็บขยะ เพื่อให้ทราบ
ลักษณะของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชน 
 2) ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพื่อประเมินแนวทางแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสม 
 3) ศึกษาความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่และมีระยะเวลาอยู่อาศัยในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชไม่นานต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 4) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ทั้งที่ประสบความส าเร็จและยังไม่ประสบความส าเร็จ 
 5) ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยทางการเมืองกับการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ     นามสกุล      

ต าแหน่ง     หน่วยงาน      

ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
            
            
             
2. นโยบาย แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
3. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
4. ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
5. แนวทางแก้ปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : เทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ     นามสกุล      

ต าแหน่ง     ชุมชน       

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

1. วิเคราะหส์ถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนในชุมชนของท่าน 
            
            
             
2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันของชุมชนท่าน โปรด
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่สุด 3 ประการ (เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง 
และการก าจัดขยะมูลฝอย)  
            
            
             
3. ความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
4. แผนหรือกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
5. ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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6. การสนับสนุนและบริการจากทางเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
7. แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
            
             
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสัมภาษณ์ภาคธุรกจิและเอกชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ     นามสกุล      

ต าแหน่ง     หน่วยงาน      

ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสถานประกอบการ 
1. วิเคราะหส์ถานการณ์และปัญหาขยะมูลฝอยในสถานประกอบการของท่าน 
            
            
             
2. วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในสถานประกอบการของท่าน โปรด
ระบุปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญที่สุด 3 ประการ (เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บรวบรวม การขนส่ง 
และการก าจัดขยะมูลฝอย)  
            
             
3. แผนหรือกิจกรรมของสถานประกอบการทีเ่กี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
            
             
4. การสนับสนุนและบริการจากทางเทศบาลต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสถานประกอบการ
ของท่าน 
            
             
5. แนวทางแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในสถานประกอบการของท่าน 
            
             
6. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน : เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่าน ทั้งนี้ผู้จัดท าจะไม่
เปิดเผยข้อมูลที่ท่านได้ให้ ไว้ในแบบสอบถามชุดนี้  และขอบพระคุณที่ท่านได้สละเวลาตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
 ส่วนที่ 5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   
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ผู้จัดท า  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านและครัวเรือน 

1.1 เพศ 
   ชาย    หญิง 
1.2 อายุ 
   25-34 ปี   35-44 ปี   45-54 ป ี
   55-64 ปี   65 ปีขึ้นไป 
1.3 ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช.  
   อนุปริญญา/ ปวส.  ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
   อื่นๆ (โปรดระบุ)    
1.4 อาชีพ 
   รับจ้างทั่วไป   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ  
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  พนักงานบริษัท   เกษตรกร 
   ไม่ได้ประกอบอาชีพ  อื่นๆ (โปรดระบุ)    
1.5 ระยะเวลาอาศัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ไม่เกิน 10 ปี   11-20 ปี   21-30 ป ี
   30 ปีขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับการไดร้ับข้อมูลข่าวสาร 

2.1 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชมุชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
   ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร  (ข้ามไปข้อ 2.3)  
   ได้รับรับข้อมูลข่าวสาร   
2.2 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจากแหล่งใด 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   หนังสือพิมพ์/วารสารท้องถิ่น   แผ่นพับใบปลิว  วิทย ุ
   เสียงตามสาย/รถแห่โฆษณา   เจ้าหน้าที่เทศบาล  สื่อออนไลน ์
   ป้ายประกาศ     อื่นๆ (โปรดระบุ)    
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2.3 ท่านสนใจเนื้อหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้านใดเป็นพิเศษ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   การคัดแยกขยะมูลฝอย   การลดการเกิดขยะมูลฝอย 
   การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่  การก าจัดขยะมูลฝอย 
   การป้องกันอันตรายจากขยะมูลฝอย  อื่นๆ (โปรดระบุ)    

ส่วนที่ 3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความรู้ ความเข้าใจของท่าน 

 ความรู้เกี่ยวกบัการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช ่ ไม่ใช ่

3.1 
ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีประโยชน์ และไม่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก 

  

3.2 

ขยะทั่วไป เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม/ลูกอม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก ซอง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติก/โฟม/ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น เป็นขยะที่ย่อย
สลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

  

3.3 
ขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุ
สารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ควรก าจัดด้วยการฝังกลบเท่านั้น 

  

3.4 
การคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือนในชีวิตประจ าวัน 

  

3.5 
การคัดแยกขยะมูลฝอยจะสามารถลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดให้เหลือ
น้อยลง และสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น 

  

3.6 
ผู้ รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ควรเป็นเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชเท่านั้น 

  

3.7 
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน สามารถเริ่มได้จากการลดการเกิดขยะ คัดแยก
ขยะ ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย และรวมรวมขยะมูลฝอย เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเก็บขนของเทศบาล 

  

3.8 
การเผาขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับการปฏิบัติของท่านในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  

 
พฤติกรรม 

การปฏิบัติ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 

ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

4.1 ท่านน ากระเป๋า ถุงผ้า ตะกร้า มาใส่สิ่งของแทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของ
หรือจ่ายตลาด 

   

4.2 ท่านน าภาชนะ เช่น ปิ่นโต กล่องอาหาร แก้วน้ า มาใส่อาหารและ
เครื่องดื่มจากร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านกาแฟ 

   

4.3 ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากร้านค้า    

4.4 ท่านหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีหีบห่อการบรรจุหลายชั้น    

4.5 ท่านบริจาคหรือขายสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แทนที่การทิ้ง เช่น หนังสือ 
เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ 

   

ด้านการน ากลับมาใช้ใหม่ 

4.6 ท่านมักจะใช้วัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ 
ขวดน้ าดื่ม เป็นต้น 

   

4.7 ท่านเก็บถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดีไว้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่    

4.8 ท่านน าเสื้อผ้าเก่าไปซ่อมแซมแล้วน ากลับมาใช้ใหม่    

4.9 ท่านน าสิ่งของมาดัดแปรงให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น น าขวดพลาสติกมา
ประดิษฐ์เป็นที่ใส่ของ 

   

ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย 

4.10 ครอบครัวของท่านมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อ    

4.11 ท่านแยกขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟ แบตเตอรี่ หลอดไฟ ออกจากขยะ
ประเภทอื่นก่อนทิ้ง 

   

4.12 ท่านแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมัก  
น้ าหมักชีวภาพ หรือเลี้ยงสัตว์ 

   

4.13 ท่านแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร ใบไม้ โดยไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ    

4.14 ท่านแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขายแก่ร้านรับซื้อขยะมูลฝอย    

4.15 ในที่สาธารณะท่านทิ้งขยะตามประเภทของถังคัดแยกขยะมูลฝอย    

4.16 ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล    

4.17 ท่านส่งเสริมให้ผู้อื่นมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง    

ด้านการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอย 

4.18 ท่านจัดถุงหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอยโดยปิดมิดชิดและน ามารวมตาม
วันเวลาที่ทางเทศบาลก าหนด 
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พฤติกรรม 

การปฏิบัติ 

ทุกครั้ง บางครั้ง ไม่เคย 

4.19 ท่านแยกประเภทของถุงหรือภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เพื่อง่ายต่อการ
น าไปก าจัดต่อไป 

   

4.20 ท่านทิ้งขยะในที่ว่างหรือข้างทาง    

ด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 

4.21 ท่านเผากิ่งไม้ ใบไม้แห้ง หญ้า กระดาษ หรือขยะอื่นๆ บริเวณบ้านของท่าน 
หรือท่ีโล่ง 

   

4.22 ท่านน าเศษอาหาร ใบไม้ ไปท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ หรือใช้เลี้ยงสัตว์    

4.23 ท่านไม่ได้ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยตัวเอง แต่รวบรวมให้ทางเทศบาลน าไป
ก าจัด 

   

ส่วนที่ 5 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน    
ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  

 5 = มากที่สุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 

 
การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 
5 4 3 2 1 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

5.1 ท่านเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาล 

     

5.2 ท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อจัดท ากิจกรรมในจัดการขยะมูลฝอย 

     

5.3 ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารและเสนอแนวทางการการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

     

5.4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน      

5.5 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดในชุมชน 

     

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 

5.6 ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้งลงภาชนะรองรับ
ขยะมูลฝอย 

     

5.7 ท่านมีส่วนร่วมน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ 
หรือใช้เลี้ยงสัตว์ 

     

5.8 ท่านมีส่วนร่วมในการน าถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต แก้วน้ า มาซื้อสินค้า      

5.9 ท่านเสียค่าธรรมเนียมในการบริการจัดเก็บขยะแก่เทศบาล      
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การมีส่วนร่วม 

ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

5.10 ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิลที่ทางชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น 

     

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

5.11 ท่านมีส่วนร่วมในการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ขวดน้ าดื่ม 
ถุงพลาสติก เป็นต้น 

     

5.12 ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยแล้วน าไปขายเพิ่มรายได้
ครัวเรือน 

     

5.13 ท่านมีส่วนร่วมไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าหรือริมถนน ท าให้ล าคลองและถนน
สะอาด 

     

5.14 ท่านมีส่วนร่วมไม่เผาขยะในที่โล่ง เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ      

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

5.15 ท่านมีส่วนร่วมในการแจ้งให้เทศบาลทราบเมื่อพบภาชนะรองรับขยะ 
มูลฝอยช ารุด หรือมีไม่เพียงพอ 

     

5.16 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ
มูลฝอยของเทศบาล 

     

5.17 ท่านมีส่วนร่วมในการตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรักษา
ความสะอาดของเทศบาล 

     

5.18 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเก็บ ขนส่ง ล าเลียงและก าจัดขยะ 
มูลฝอยของเทศบาล 

     

5.19 ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยให้แก่
ทางเทศบาลทราบ 

     

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอของประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  
ค าชี้แจง โปรดเลือกและเรียงล าดับความส าคัญตามความต้องการของท่านในการมีส่วนร่วมจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน (เลือก 5 จาก 10 ข้อ)  
โดยล าดับ 1 = มากที่สุด   2 = มาก   3 = ปานกลาง   4 = น้อย   5 = น้อยที่สุด 

 ข้อเสนอแนะ ล าดับ 

6.1 
ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยและระเบียบที่
ประชาชนต้องปฏิบัติ 

 

6.2 ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย  

6.3 
ควรจัดเวทีร่วมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ต้อง
แก้ปัญหาร่วมกัน 
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 ข้อเสนอแนะ ล าดับ 

6.4 ควรจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยจ าแนกตามประเภทของขยะให้เพียงพอ  
6.5 แจกจ่ายถุงแยกขยะมูลฝอยตามประเภทแก่ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอย  

6.6 
จัดระบบการซื้อขายขยะรีไซเคิลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตลาดนัดรีไซเคิล ธนาคารขยะ กองทุนรับซื้อ
ขยะ เป็นต้น 

 

6.7 
ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมกิจกรรมลดการเกิดขยะมูลฝอย ด้วยการลดราคาหาก
ผู้บริโภคน าภาชนะมาเอง 

 

6.8 แปรรูปขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง  

6.9 ก าหนดจุดแยกและเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ชัดเจน   

6.10 มีแหล่งรับซื้อขยะเพื่อจัดท าปุ๋ยหมักหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ  
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

           
           
            
 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกลุ นางสาวศาลิมาร์ เกิดกลิ่นหอม 
ประวัติการศึกษา การผังเมืองบัณฑิต (ผ.บ.) (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 2554 

ประสบการณก์ารท างาน พ.ศ. 2554-2560   
นักผังเมือง   
บริษัท คอนซัลแทนท ์ออฟ เทคโนโลย ี

  

 

 


	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1   บทนำ
	1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษา
	1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
	1.3 ขอบเขตการศึกษา
	1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
	1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
	1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร
	1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา

	1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1.5 นิยามศัพท์

	บทที่ 2   แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชน
	2.1.1 ความหมายขยะมูลฝอยชุมชน
	2.1.2 แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชน
	2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน

	2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	2.2.1 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	2.2.2 แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM)

	2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2.3.1 ความหมาย
	2.3.2 ประเภทการมีส่วนร่วมของประชาชน
	2.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

	2.4 ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix
	2.4.1 SWOT Analysis
	2.4.2 TOWS Matrix

	2.5 กฎหมาย นโยบาย แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้อง
	2.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	2.5.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
	2.5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
	2.5.4 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564
	2.5.5 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
	2.5.6 แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564
	2.5.7 แผนพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2561-2565
	2.5.8 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
	2.5.9 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	2.6 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	2.6.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	2.6.2 ข้อมูลด้านการบริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3   วิธีการศึกษา
	3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
	3.2 สมมติฐานในการศึกษา
	3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ
	3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ

	3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	3.4.1 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์
	3.4.2 กลุ่มเป้าหมายในการแจกแบบสอบถาม

	3.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
	3.5.1 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
	3.5.2 แบบสอบถาม
	3.5.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

	3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
	3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
	3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
	3.6.3 การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOWS Matrix


	บทที่ 4   ผลการศึกษา
	4.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	4.1.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชน
	4.1.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	4.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

	4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	4.2.1 ผลการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
	4.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจากแบบสอบถาม
	4.2.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

	4.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	4.3.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	4.3.2 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน TOWS Matrix

	4.4 ข้อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	4.4.1 แนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้สัมฤทธิ์ผล
	4.4.2 แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อลดปริมาณ เพิ่มคุณค่า และจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
	4.4.3 แผนการดำเนินงาน


	บทที่ 5   สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	5.1 สรุปผลการศึกษา
	5.1.1 สถานการณ์ปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	5.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	5.1.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

	5.2 อภิปรายผลการศึกษา
	5.2.1 การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
	5.2.2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
	5.2.3 แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

	5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์
	ภาคผนวก ข แบบสอบถาม
	ประวัติผู้เขียน

