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This research was aimed to 1) study the problems in waste management of Pathum Thani 

Province including public participation problem, 2) study the public participation process in 

formulation of waste and hazardous waste master plan of Pathum Thani Province 3) study factors 

influencing the participation and the problems of the participation and propose to encourage and 

support the public participation in formulation of waste and hazardous waste master plan of 

Pathum Thani Province. The data were collected by interviewing key informants. The results 

revealed that the problems in waste management in Pathum Thani was high due to the fact that 

Pathum Thani had several industrial estates, large size wholesale markets and a lot of unregistered 

people. The problems in public participation were people did not have opportunities for 

participating in project development. This could be seen from the issue of the construction of a 

waste power plant that people strongly protested against this project but the related agencies 

persisted to continue. Regarding public participation in formulation of the plan, the people mostly 

participated in expressing opinions for the problems and the solutions but played a little role in 

decision making. Factors influencing the participation were the understanding in the participating 

process of the people, response of community leaders, cooperation of the people, and policy of 

the National Council for Peace and Order (NCPO), related laws and operation of  local 

authorities. 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

1.1 ทีม่าและความสําคญั 

 

ขยะเป็นปัญหาสําคญัของหลาย ๆ ทอ้งถ่ินทัว่โลก ซ่ึงขยะมูลฝอยหรือของเสียเป็นสาเหตุ

สําคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั มูลฝอยหรือ

ของเสียกาํลงัมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในทุกปี เพราะสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีชุมชนตอ้งแกไ้ข โดย

สถานท่ีบางแห่งมีคนทิ้งขยะกนัตามสะดวก โดยนาํไปเทกองรวมไวริ้มทางเดิน หรือโคนตน้ไมจ้น

นาํไปสู่การเน่าเป่ือยทาํให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกล่ินเหม็น ซ่ึงกองขยะเหล่านั้นเป็นสาเหตุทาํให้

เกิดสัตวน์าํโรคต่างๆ เช่น ยงุ หนู แมลงสาบ แมลงวนั เป็นตน้ ในเวลาท่ีมีฝนชะลา้งส่ิงเหล่าน้ีทาํให้

ขยะไหลไปตามแหล่งต่างๆ อาจจะทาํให้ท่ออุดตัน รวมไปถึงแม่นํ้ าลําคลองเน่าเสียอีกด้วย 

โดยเฉพาะในเวลาฤดูฝน เม่ือขยะอุดตนัตามต่อระบายนํ้ าทาํให้นํ้ าไม่สามารถระบายส่ิงต่างๆลง

แม่นํ้ าได ้ยอ่มก่อให้เกิดปัญหานํ้ าท่วมขงัตามมา ก่อให้เกิดความเสียหายในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็น

การจราจรท่ีติดขดั ถนนได้รับความเสียหาย ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีส่วนใหญ่มกัจะเกิดในแหล่งท่ีมีคน

อาศยัเป็นจาํนวนมากอยา่งเช่นกรุงเทพมหานคร  

 ในจงัหวดัปทุมธานี มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมากโดยในปี 2548 มี

ปริมาณขยะประมาณ 850 ตนัต่อวนั ปี 2552 มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเป็น 1,300 ตนัต่อวนั ในปี 2556 มี

ปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเป็น 1,500 ตนัต่อวนั และในปี 2557 มีปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเป็น 1,829  ตนัต่อวนั 

โดยในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการขยะในครัวเรือนของตนเองอยู่ในระดบัท่ีน่า

พอใจ แต่เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองในระยะเวลาอนัรวดเร็วและเน่ืองด้วยปริมาณขยะท่ีมี

จาํนวนมากข้ึนในแต่ละวนั จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบการกาํจดัขยะในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน 

 ในจงัหวดัปทุมธานีไดมี้แนวทางในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานขยะข้ึนในเขตตาํบล

เชียงรากใหญ่ ซ่ึงเป็นการก่อสร้างเพื่อนาํขยะในจงัหวดัปทุมธานีมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ประเด็น

ปัญหาไดเ้กิดข้ึนเน่ืองดว้ยชาวบา้นตาํบลเชียงรากใหญ่ จงัหวดัปทุมธานีทั้งหมด 7 หมู่บา้นไดท้าํการ

คดัคา้นการสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีทั้งหมด 3 โรงงาน กาํลงัการผลิตรวม 

25 เมกกะวตั โดยสถานท่ีนั้นอยูติ่ดชุมชนและสร้างบนพื้นท่ีนํ้ าท่วม รวมไปถึงไดรั้บผลกระทบจาก
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ควนัไฟท่ีมีบุคคลเขา้ไปเผาหญา้ในพื้นท่ีโครงการในเวลากลางคืนติดต่อกนั โดยโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าขยะไดอ้ยูใ่นนโยบายการจดัการขยะซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติ โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เชียงรากใหญ่ อาํเภอสามโคก ไดท้าํขอ้ตกลงสร้างโรงงานเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแลว้ โดยทาํ

การสร้างบนเน้ือท่ี 193 ไร่ หมู่ 3 ตาํบลเชียงรากใหญ่ เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงชาวบา้นทั้ง 7 

หมู่บา้น มีประชากรรวมทั้งส้ินกวา่ 10,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผกัสวน

ครัว เน่ืองจากพื้นท่ีแห่งน้ีมีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัประกอบธุรกิจส่วนตวั รับจา้ง รับ

ราชการ โดยในพื้นท่ีแห่งน้ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู ่เพราะเป็นพื้นท่ีสีเขียวตามรูปแบบผงั

เมืองแต่เน่ืองจากผงัเมืองหมดอายุ ทางชาวบา้นจึงเห็นว่าเป็นช่องทางท่ีทาํให้โรงงานขยะสามารถ

ก่อตั้งได ้โดยในปัจจุบนัโครงการน้ียงัไม่ไดเ้ร่ิมข้ึน แต่ปัญหาท่ีชาวบา้นไดรั้บนั้นเกิดมาจากการเผา

หญา้ในพื้นท่ีโครงการในช่วงกลางคืน ส่วนใหญ่เกิดผลกระทบทางสุขภาพ โดยชาวบา้นไดแ้จง้ไป

ยงัอบต.เชียงรากใหญ่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั และแจง้ตาํรวจ แต่ปัญหาก็ยงัไม่หมดไป นอกจากนั้นแลว้

ทางชาวบา้น จนปัจจุบนัชาวบา้นไดข้อ้สรุปว่า  “คดัคา้นการก่อสร้างโรงงานขยะในพื้นท่ีแห่งน้ี” 

รวมถึงชาวบา้นได้ช่วยกนัสร้างเพจเฟซบุคช่ือ “คดัค้านโรงงานขยะ พื้นท่ีเชียงรากใหญ่ ลุ่มนํ้ า

เจา้พระยา” 

 กรมควบคุมมลพิษ สํานกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 1 – 16 และสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจงัหวดั ได้บูรณาการร่วมกนัในการผลกัดนัและขบัเคล่ือนการแก้ไขปัญหาการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ภายใต้ Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 

2557 โดยในจงัหวดัปทุมธานี ถูกกาํหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ให้มีการกาํจดั

ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤต (ขยะมูลฝอยเก่า) โดยสํารวจ 

ประเมินขยะมูลฝอยเพื่อจดัทาํแผนงานฟ้ืนฟูสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย ฟ้ืนฟูสถานท่ีกาํจดัขยะมูล

ฝอยเดิม เพื่อจดัการขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมูลฝอยใหม่ โดยมีทางเลือกในการปรับปรุง

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเดิมให้ดาํเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื่อแกไ้ขปัญหาการกาํจดั

ขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งและตกคา้งสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก อนัส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเพื่อให้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 

เป็นไปอยา่งมีระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามโรดแมพ (Roadmap) การจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี จึงไดจ้ดัทาํ

แผนบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายจงัหวดัปทุมธานีข้ึน  

 จากประเด็นในปัญหาดา้นขยะท่ีเกิดข้ึนจนนาํไปสู่แผนการพฒันาในการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตรายในจงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ในการร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อแกปั้ญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในเขตจงัหวดั

ปทุมธานี การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปสู่การพฒันาแผนแม่บทในการจดัการขยะของ

จงัหวดัปทุมธานี โดยใหกิ้จกรรมเหล่าน้ีอยูร่่วมกบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

 

1.2  คาํถามการวจิัย  

 

 1)  ปัญหาในการจดัการขยะของปทุมธานีท่ีผา่นมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป็นอยา่งไร 

2)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นอยา่งไร 

 3)  ปัจจยัความสาํเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นอยา่งไร 

4)  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นอยา่งไร 

 

1.3  วตัถุประสงค์งานวจิยั  

 

 1)  เพื่อศึกษาปัญหาในการจดัการขยะของปทุมธานีท่ีผา่นมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

2)  เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

3)  เพื่อศึกษาปัจจยัความสาํเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

4)  เพื่อนาํเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 

 1)  ไดท้ราบปัญหาในการจดัการขยะของปทุมธานีท่ีผา่นมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

2)  ไดท้ราบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

3)  ไดท้ราบปัจจยัความสาํเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

 4)  ไดท้ราบถึงแนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

 

1.5  ขอบเขตงานวจิัย 

 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: ทาํการศึกษาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งปัจจยัความสาํเร็จและ

ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของการมีส่วนร่วมของประชาชนจากการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี: เขตจงัหวดัปทุมธานี 

 ขอบเขตดา้นประชากร: ประชาชนและผูน้าํชุมชน, เจา้หนา้ท่ีสาํนกัทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี, นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม, นกัการเมืองทอ้งถ่ิน  

 ขอบเขตดา้นเวลา: ใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลและดาํเนินการเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2558 จนถึงเดือนเมษายน 2559 รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 5 เดือน 

 

1.6 นิยามคาํศัพท์ทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีกลุ่มประชาชนมีการออกมาทาํงานร่วมกนั

โดยแสดงให้เห็นถึงจุดยืนในการดาํเนินงาน ซ่ึงมีความสนใจไปในทิศทางเดียวกัน หรือการ

ดาํเนินการร่วมกนัเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจ มติชน ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรือ

การดาํเนินการเพื่อใหเ้กิดอิทธิพลต่อรองอาํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง

สังคมในกลุ่มชุมชน 
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 มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร 

เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

(พระราชบญัญติัการสาธารณสุข, 2535) 

 ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ 

ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ี

เล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชน

หรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใช้แล้วของโรงงานซ่ึงมีลักษณะและคุณสมบติัท่ีกาํหนดไวต้าม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หมายถึง ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถ

นาํมาหมกัทาํปุ๋ยได้ เช่น เศษผกั เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเน้ือสัตว์ เป็นตน้ แต่จะไม่

รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบติัการ โดยขยะท่ี

ยอ่ยสลายน้ี เป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุด คือ พบมากถึงร้อยละ 64 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

(กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หมายถึง ของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุเหลือใช้ ซ่ึง

สามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT 

กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นตน้ สําหรับขยะรีไซเคิลน้ี เป็นขยะท่ีพบ

มากเป็นอนัดบัท่ีสองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกอง

ขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หมายถึง ขยะท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนวตัถุ

อนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีทาํให้เกิดโรค 

วตัถุกรรมมนัตรังสี วตัถุท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิด

การระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจทาํให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล 

สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือส่ิงแวดล้อม เ ช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร่ี

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารกาํจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ ขยะ

อนัตรายน้ีเป็นขยะท่ีมกัจะพบไดน้อ้ยท่ีสุด กล่าวคือ  พบประมาณเพียงร้อยละ 3 ของปริมาณขยะ

ทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)  

 ขยะทั่วไป (General Waste) หมายถึง ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรี

ไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ียอ่ยสลายยากและไม่คุม้ค่าสําหรับการนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์

ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึง

สําเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอล์ยเป้ือนอาหาร เป็นตน้ สําหรับขยะ
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ทัว่ไปน้ี เป็นขยะท่ีมีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบประมาณร้อยละ 3 ของ

ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ (กรมควบคุมมลพิษ,  2548)  

 มูลฝอยติดเช้ือ หมายถึง มูลฝอยท่ีมีเช้ือโรคปะปนอยูใ่นปริมาณหรือมีความเขม้ขน้ ซ่ึงถา้มี

การสัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัมูลฝอยนั้นแลว้ สามารถทาํใหเ้กิดโรคได ้กรณีมูลฝอยดงัต่อไปน้ี ท่ีเกิดข้ึน

หรือใชใ้นกระบวนการตรวจวนิิจฉยัทางการแพทยแ์ละการรักษาพยาบาล การให้ภูมิคุม้กนัโรคและ

การทดลองเก่ียวกับโรค และการตรวจชันสูตรศพหรือซากสัตว์ รวมทั้งในการศึกษาวิจยัเร่ือง

ดงักล่าว ใหถื้อวา่เป็นมูลฝอยติดเช้ือ (กรมควบคุมมลพิษ 2553)  

1)  ซากหรือช้ินส่วนของมนุษยห์รือสัตวท่ี์เป็นผลมาจากการผา่ตดั การตรวจ 

ชนัสูตรศพ หรือซากสตัว ์และการใชส้ัตวท์ดลอง 

2)  วสัดุของมีคม เช่น เขม็ ใบมีด กระบอกฉีดยา หลอดแกว้ ภาชนะท่ีทาํดว้ยแกว้  

สไลด ์และกระจกปิดสไลด ์

3)  วสัดุซ่ึงสัมผสัหรือสงสัยวา่จะสัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบของเลือด  

ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเลือด สารนํ้าจากร่างกายของมนุษยห์รือสัตว ์หรือวคัซีนท่ีทาํจากเช้ือโรคท่ีมีชีวติ 

เช่น สาํลี ผา้ก๊อส ผา้ต่าง ๆ และท่อยาง 

4)  มูลฝอยทุกชนิดท่ีมาจากหอ้งรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง 

การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน หมายถึง เป็นหลักการท่ีให้ความสําคญักับการลด

ปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง โดยให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอย เพื่อใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเหลือไปกาํจดัใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเหลือเลย 

 ธรรมา ภิบ าล  หม าย ถึง เ ป็ นหลักก าร ท่ี มุ่ ง เน้นให้ เ กิดความ ย ั่ง ยืนใ นก ารจัดกา ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีองคป์ระกอบท่ีสําคญั ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน การกระจายอาํนาจท่ียึดหลกัการพื้นท่ี – หน้าท่ี – การมีส่วนร่วม (Area - Function -

Participation: AFP) การบงัคบัใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ความโปร่งใสใน

กระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูล สู่สาธารณะ และการกําหนดภาระรับผิดชอบ 

(Accountability) ของทุกภาคส่วนอยา่งจริงจงั 

 

 

  



 

บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยมีการศึกษาในดา้นกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการจดัการขยะท่ีเหมาะสมโดยผา่นกระบวนการจดัทาํแผนแม่บท 

โดยไดศึ้กษาทบทวนแนวคิดทฤษฎีและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัดงัน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ 

2.3  แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งย ัง่ยนื 

2.4  นโยบายดา้นการจดัการขยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

2.5  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและขยะมูลฝอย 

2.6  ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัปทุมธานี 

2.7  ขอ้มูลโครงการส่งเสริมการจดัการขยะโดยชุมชน จงัหวดัปทุมธานี 

2.8  แผนยทุธศาสตร์ในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 

 2.1.1 ความหมายและหลกัการ 

 การมีส่วนร่วมเป็นหลักสากลท่ีนํามาใช้ในการบริหารราชการตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 

และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซ่ึงมกัให้

ความหมายในเชิงความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดมี้

การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ โดยหลกัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนั้นเป็นการร่วมกนัของประชาชนในการคิด การตดัสินใจ การลงมือปฏิบติัเพื่อดาํเนิน

กิจการในชุมชน การร่วมรับผิดชอบในอนัท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของตนเองหรือ

 



8 

สังคม โดยการกระทาํผ่านกลุ่มหรือองค์กรด้วยความสมัครใจตลอดจนการร่วมติดตามและ

ประเมินผล (พลูศกัด์ิ ชูพาณิชสกุล, 2551) 

 สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2549) ไดใ้หค้วามหมายและหลกัการสร้างการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐ 

โดยไดแ้บ่งระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

  ระดับท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงเป็นระดบัพื้นฐานซ่ึงถือว่าเป็นระดับตํ่าสุด

เพราะเป็นก้าวแรกท่ีภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้สู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ 

วธีิการให้ขอ้มูลข่าวสารจะอยูใ่นรูปของส่ือต่างๆ เอกสารตีพิมพ ์จดหมายข่าว ป้ายประกาศ รวมถึง

ขอ้มูลผา่นเวปไซต ์

  ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูล

ท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อแสดงออกให้ภาครัฐมีความเขา้ใจถึงปัญหาและผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการดาํเนินงาน ซ่ึงการรับฟังความคิดเห็นประกอบไปดว้ย การรับฟังความคิดเห็น การ

สาํรวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผา่นเวปไซต ์เป็นตน้ 

  ระดบัท่ี 3 การเก่ียวขอ้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติงาน หรือร่วมข้อเสนอแนะทางท่ีจะนําไปสู่การตัดสินใจโดยสร้างความมั่นใจให้กับ

ประชาชนและทางรัฐจะนาํความเห็นนั้นๆมาพิจารณาสู่ทางเลือกท่ีเหมาะสม เช่น การประชุมเชิง

ปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ การทาํประชาพิจารณ์ เป็นตน้  

  ระดบัท่ี 4 การให้ความร่วมมือ คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีเป็นตวัแทนภาค

สาธารณะมีส่วนร่วมโดยทาํหนา้ท่ีเหมือนหุน้ส่วนกบัทางรัฐบาลในทุกขั้นตอนในการตดัสินใจ และ

มีการดาํเนินงานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัท่ี 5 การเสริมอาํนาจใหก้บัประชาชน เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้น 

สูงสุด ซ่ึงประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจ เช่น การลงประชามติในเร่ืองต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงอาํนาจ

อยูใ่นประชาชนทั้งหมด 

 การดาํเนินงานในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มา

เป็นหุน้ส่วนจะประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้นอยูท่ี่หน่วยงานราชการวา่จะมีการให้ความสําคญัอยา่ง

จริงจังมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้ นแล้วยงัต้องอาศัยกระบวนการร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุด เพื่อการบริหาร

บา้นเมืองท่ีดี มีการใชท้รัพยากรอยา่งยติุธรรม เป็นการพฒันาระบบราชการอยา่งย ัง่ยนื 

ยุพาพร รูปงาม (2545) ไดก้ล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วม คือ เป็นผลมาจากการเห็นพอ้งกนัใน

เร่ืองของความตอ้งการในทิศทางการเปล่ียนแปลง จะตอ้งมีมากจนเกิดความคิดริเร่ิมโครงการเพื่อ
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การปฏิบติั เหตุผลเบ้ืองแรกของการท่ีมีคนมารวมกนัได้ควรจะตอ้งมีการตระหนักว่าปฏิบติัการ

ทั้งหมดหรือการกระทาํทั้งหมดท่ีทาํโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้นกระทาํผ่านองคก์าร โดยองคก์าร

จะตอ้งเป็นตวันาํใหบ้รรลุความเปล่ียนแปลงนั้นได ้  

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญัของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ไวว้่า เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองในการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาระบบบริการ และมีระบบในการให้

ความช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดปัญหาจากการรับบริการ ประชาชนสามารถร้องเรียนโดยมีช่อง

ทางการร้องเรียนท่ีสะดวก หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนมีความเป็นอิสระจากการรับเร่ืองร้องเรียน

เพื่อความยุติธรรมแก่ประชาชน และมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ โดยมีเป้าหมายท่ี

มุ่งเนน้เพื่อประชาชนเป็นหลกั มีกลไกในการพฒันาศกัยภาพแกประชาชน  

จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่เป็นการ

ท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ได้รับข้อมูลข่าวสาร การ

ดาํเนินการ การประสานความร่วมมือ มีการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการของเจา้ของโครงการ 

รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการไม่วา่จะเป็นทางใดทางหน่ึงซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาในแต่

ละทอ้งถ่ินของตวัเอง นอกจากนั้นแล้วคาํว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัเป็นการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนผ่านการจัดทาํเวทีประชาพิจารณ์เท่านั้ น โดยการทาํประชาพิจารณ์เป็น

เคร่ืองมือในการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรับฟังความคิดเห็นในโครงการหรือกิจกรรมในการ

พฒันา และผูด้าํเนินการทาํประชาพิจารณ์มกัจะมีการนาํเสนอขอ้มูลในดา้นดีๆ เพียงดา้นเดียว 

 ถวิลวดี บุรีกุล (2547) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า เป็นการ

ส่ือสารกนัระหวา่งบุคคลโดยเป็นการส่ือสารกนัสองทางโดยมีเป้าหมายเพือ่ท่ีจะให้เกิดการตดัสินใจ

ในทางท่ีดีและเหมาะสม โดยเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเนน้ไปท่ีการให้

ขอ้มูลต่อสาธารณชน มีการให้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีนาํเสนอ มีการหา

ทางออกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัทุกฝ่ายต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 อคิน รพีพฒัน์ (2527) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้า่ ประชาชน

เป็นผูคิ้ดประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน ไม่ใช่ว่าเราจะไประบุให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงแค่

ประเด็นใดประเด็นหน่ึงหรือให้ประชาชนเป็นกลไกบางอย่าง แต่ประชาชนจะตอ้งเป็นคนท่ีคิด

ข้ึนมา 

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2550) ได้กล่าวไวว้่าเป็นการท่ีประชาชนอยู่ร่วมกนัและมีความตั้งใจใน

การจดัการและควบคุมการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งประโยชน์ไปในทางดา้น
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เศรษฐกิจและสังคม โดยมีการศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียดเพื่อหาสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีการกาํหนด

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในอนาคต ตดัสินใจ รวมทั้งมีการดาํเนินการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม 

 Creighton (2005) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่า เป็นการให้

ความสนใจในคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีรัฐบาลมีหน้าท่ีในการตดัสินใจในโครงการต่างๆ 

หรือแมก้ระทัง่หน่วยงานเอกชน ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะตอ้งมีการส่ือสารแบบสองทาง (Two-

way communication) 

Gunes and Coskun (2005) ไดพู้ดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มว่า

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ และมีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็น

รวมทั้งมีบทบาทในประเด็นท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีเสรีภาพ 

ผูว้ิจ ัยให้ความหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนไวว้่าเป็นการให้ข้อมูลแก่

ประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในโครงการท่ีเจา้ของโครงการไดว้างแผนจะดาํเนินการ โดยจะมี

กระบวนการให้ประชาชนไดมี้การแสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงการมีส่วนร่วม

ของประชาชนจะตอ้งมีความเป็นกลางและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสอง

ฝ่ายทั้งในตวัเจา้ของโครงการและประชาชน โดยมีเป้าหมายในการบรรลุเป้าหมายของโครงการและ

ลดผลกระทบแก่ประชาชนหรือเกิดผลกระทบให้น้อยท่ีสุด โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของประชาธิปไตย 

 

2.1.2  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในเร่ืองของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

สามารถแบ่งไดเ้ป็นแนวทางอยู ่2 อยา่งคือ 

 2.1.2.1  การมีส่วนร่วมในระดบัโครงการ (Project – Oriented) ซ่ึงหมายถึงการท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะในปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึน โดยเป็นปัญหาท่ีอยูใ่นขอบเขตท่ีจาํกดั โดยแบ่งประเด็นในการพิจารณาอยา่งเฉพาะเจาะจง

และผูไ้ดรั้บผลกระทบยงัอยู่ในเฉพาะกลุ่ม ซ่ึงการประเมินในรูปแบบน้ีมีความชดัเจนในขอบเขต

ของการดาํเนินงาน เน่ืองจากมีการกาํหนดพื้นท่ี กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานเจา้ของโครงการ ฯลฯ ไว้

อย่างชดัเจน การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มนบัเป็น

ส่วนหน่ึงในแนวทางการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในระดบัโครงการ โดยใชก้ระบวนการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นกรอบของการมีส่วนร่วม และมีรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

เป็นแกนและสาระของการแลกเปล่ียนขอ้มูลในดา้นความคิดเห็น 
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 2.1.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม (Issue – 

Oriented) เป็นรูปแบบท่ีมีขอบเขตกวา้งขวางมาก ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจจะเป็นปัญหาทัว่ไป ไม่มี

การกาํหนดพื้นท่ีท่ีชดัเจนโดยแนวทางท่ีไดจ้ากการประเมินผลกระทบบางประเด็นอาจนาํไปสู่การ

แก้ปัญหาในระดับโครงการต่อไปในอนาคตได้ ในบางกรณีอาจเป็นการนําประเด็นปัญหามา

พิจารณาเพื่อแกไ้ขในลกัษณะการพฒันาพื้นท่ีก็เป็นได ้

 

2.1.3  รูปแบบของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมีอยูห่ลายรูปแบบ โดย

ข้ึนอยู่กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเร่ิมตั้งแต่หน่วยงานมีการแจง้ขอ้มูลโครงการท่ี

ไดรั้บการอนุมติัใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ ไปจนถึงการให้ประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจซ่ึงถือ

วา่เป็นระดบัท่ีสูงสุด 

Arnstein (1969) มีการแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ขั้น ประกอบ

ไปดว้ย 

  1)  ขั้นการควบคุม (Manipulation)  

   2)  ขั้นการรักษา (Therapy) 

   3)  ขั้นการใหข้อ้มูล (Informing) 

   4)  ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 

   5)  ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 

   6)  ขั้นการเป็นหุน้ส่วน (Partnership) 

   7)  ขั้นมอบหมายอาํนาจ (Delegated Power) 

   8)  ขั้นอาํนาจพลเมือง (Citizen Control) 

ซ่ึงในบนัไดแต่ละขั้นน้ี ในขนัท่ี 1 และ 2 สาํหรับมุมมองของ Arnstein ยงัถือวา่ไม่เกิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเลย หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Nonparticipation ส่วนในขั้นท่ี 3 ถึงขั้นท่ี 5 

เรียกวา่ Tokenism คือประชาชนมีโอกาสในการให้ความคิดเห็นแต่ยงัไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจ 

ซ่ึงเม่ือเทียบกบัขั้นท่ี 6 ถึงขั้นท่ี 8 นั้นถือว่าประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจหรือเรียกว่า Citizen 

Power ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ประชาชนมีความเป็นหุ้นส่วนกบัโครงการ (Partnership) โดยถือว่าเป็น

อาํนาจของประชาชนโดยแทจ้ริง นอกจากนั้นแลว้ตวัแบบระดบัของการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี

นาํเสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International Association of 

Public Participation) มีการแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
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 1)  การมีส่วนร่วมในระดบัเสริมอาํนาจให้ประชาชน โดยเป็นขั้นท่ีให้ประชาชนมี

บทบาทสูงสุด ซ่ึงประชาชนมีหน้าท่ีตดัสินใจดว้ยตวัเอง และทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ

ดาํเนินการตามท่ีประชาชนตอ้งการ ซ่ึงรูปแบบน้ีจะมีตวัอย่างเช่น การลงประชามติ ซ่ึงเป็นการ

สะท้อนความยอมรับในการตัดสินใจของประชาชน ซ่ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมี

กระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีการตดัสินใจอยา่งมีเหตุมีผล ไม่

เกิดความลาํเอียงในการตดัสินใจ โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะให้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมเพียงพอ

แก่ประชาชนและประชาชนจะทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและตดัสินใจแกปั้ญหาอยา่งมีคุณภาพ 

 2)  การมีส่วนร่วมในระดบัสร้างความร่วมมือ ซ่ึงให้บทบาทประชาชนในการ

ทาํงานร่วมกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงความคิดเห็นของประชาชนจะสะทอ้นออกมาใน

การตดัสินใจค่อนข้างสูง โดยรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นน้ีมีตัวอย่างเช่น 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และคณะท่ีปรึกษาฝ่ายประชาชน โดยผลในการตดัสินใจนั้น

เป็นการตดัสินใจร่วมกนัโดยสามารถนาํไปสู่ความเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย 

 3)  การมีส่วนร่วมในระดบัเขา้มามีบทบาท เป็นลกัษณะของการให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการเขา้มาทาํงานตลอดกระบวนการในการตดัสินใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ขอ้มูลระหวา่งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชนอยา่งจริงจงัและมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัอยา่ง

ชัดเจน ซ่ึงในระดับการมีส่วนร่วมระดบัน้ีมีความใกล้เคียงกบัการมีส่วนร่วมระดบัการให้ความ

ร่วมมือ ซ่ึงตวัอย่างในการมีส่วนร่วมระดบัน้ีคือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การตั้งคณะทาํงานภาค

ประชาชน เป็นตน้ 

 4)  การมีส่วนร่วมในระดบัรับฟังความคิดเห็น เป็นลกัษณะการให้ประชาชนให้

ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง รวมถึงดา้นความคิดเห็นประกอบการตดัสินใจ ประชาชนจึงมีบทบาทในการเป็น

ผูใ้ห้ขอ้มูล ส่วนการตดัสินใจจึงเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ ตวัอย่างของการมีส่วนร่วมใน

ระดบัน้ีประกอบไปดว้ย การสาํรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ เป็นตน้ 

 5)  การมีส่วนร่วมในระดบัการใหข้อ้มูลข่าวสาร เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในระดบัตํ่าท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นบทบาทพื้นฐานท่ีส่วนใหญ่จะตอ้งดาํเนินการด้านน้ี ส่วนในเร่ืองการ

ตดัสินใจจะเป็นของหน่วยงานรัฐ แต่ในเวลาเดียวกนั ไม่ว่าจะเปิดให้มีการมีส่วนร่วมมากแค่ไหน 

ในดา้นการให้ขอ้มูลข่าวสารก็ยงัเป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อให้ประชาชนไดรั้บทราบความเป็นไป และทาง

หน่วยงานรัฐก็จะตอ้งมีความโปร่งใส่ในการใหข้อ้มลู และครอบคลุมทุกประเด็นจะทาํให้ประชาชน

ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นจริงและตดัสินใจแสดงความคิดเห็นอยา่งมีคุณภาพ  
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2.1.4  สาเหตุทีต้่องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในอดีตเม่ือประมาณ 50 ปีก่อน จะเห็นว่าการดาํเนินการก่อสร้างของโครงการขนาดใหญ่ 

ไม่วา่จะเป็นเข่ือน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซ่ึงในสมยันั้นยงัไม่มีมากนกั แต่เม่ือเวลาผา่นไป

ปัญหาผลกระทบไดเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และนอกจากนั้นกระบวนการของรัฐท่ีผา่นมา เม่ือมีปัญหา

เกิดข้ึน กวา่ท่ีทางรัฐจะเขา้ไปแกปั้ญหาในประเด็นต่างๆ ก็ถือวา่สายเกินท่ีจะแกไ้ขแลว้ และหลายๆ

โครงการรัฐก็ไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม นอกเหนือจากนั้นในกระแส

ประชาธิปไตยท่ีนาํไปสู่การแกไ้ขรัฐธรรมนูญ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในส่วนใหญ่เกือบทุกมาตราจะมีการ

กล่าวถึงเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมขององค์กรพฒันาเอกชน กระแสของ

ประชาธิปไตย กระแสความตอ้งการมีส่วนร่วมมีมากข้ึน เพราะฉะนั้นทั้งกระแสการอยากมีส่วน

ร่วมและกระแสความไม่ไวว้างใจนั้นรวมกนั ทาํให้เกิดความไม่ไวเ้น้ือเช่ือใจและความขดัแยง้เพิ่ม

มากยิง่ข้ึน 

คาํนิยามท่ีนาํมาใช้ในระบวนการมีส่วนร่วม (Public Participation) พบว่ามีการใช้หรือมี

ความเขา้ใจท่ีมีความคลาดเคล่ือนในทั้งระดบัประชาชน นกัวิชาการ จนไปถึงในระดบัภาครัฐ ซ่ึง

มกัจะมีการใชค้าํวา่ ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และ ประชามติ (Referendum) โดยความหมาย

ของทั้ ง 2 คาํน้ีมีความแตกต่างกันซ่ึง ประชาพิจารณ์เป็นกระบวนการปรึกษาหารือ ส่วนคาํว่า 

ประชามติคือการท่ีทุกคน แต่ละคน มีสิทธ์ิท่ีจะร่วมลงความเห็นวา่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย โดยจดั

อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด ความเขา้ใจคลาดเคล่ือนของสังคมไทยเกิดข้ึนจากคาํท่ีใชโ้ดยเฉพาะในเร่ืองของ

ประชาพิจารณ์ ซ่ึงเป็นคาํท่ีนิยมใช้กันมากท่ีสุดและทาํให้ประชาชนหรือแม้แต่รัฐเขา้ใจว่าเป็น

กระบวนการมีส่วนร่วมท่ีทาํเพื่อใหทุ้กคนตดัสินใจ เพราะฉะนั้นเม่ือมีการทาํประชาพิจารณ์เกิดข้ึนก็

ทาํให้ความคาดหวงัของประชาชนโดยเฉพาะท่ีจะคดัคา้นโครงการนาํไปสู่การไม่ไวว้างใจในตวั

ของรัฐ เพราะคิดว่ารัฐทาํไปเพื่อหวงัว่าจะได้ทาํ ในขณะเดียวกนัทางรัฐเองก็มองกระบวนการ

ประชาพิจารณ์เป็นการไดจ้ดัการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแลว้ หากมีผูเ้ห็นต่างท่ีเขม้แข็งกว่าก็

อาจจะมองว่าเป็นการยุแยง บางคร้ังมีการจดักลุ่มคนท่ีมีจาํนวนมากกว่าเพื่อแสดงพลงัจุดยืนของ

ตวัเอง ซ่ึงสุดทา้ยจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ในภายหลงั ดงันั้นทางรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นเจา้ของโครงการ

จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มูล เม่ือมีการทาํประชาพิจารณ์จะตอ้งมีการเปิดให้มีการแสดงความเห็น ไม่ใช่

แก้ปัญหาโดยยึดจุดยืนแทนการแก้ปัญหาท่ียึดเอาผลประโยชน์หรือความสนใจ รัฐควรมีการ

ปรับปรุงร่างกฎหมายประชาพิจารณ์แก้ให้ออกมาเป็นกฎหมายกระบวนการมีส่วนร่วมคือไม่ใช่

กฎหมายรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเท่านั้น แต่จะตอ้งเป็นกฎหมายท่ีประชาชนมีส่วนร่วมใน

ตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมคิดแกไ้ขปัญหา ร่วมสร้างโครงการ ร่วมพิจารณาโครงการใน

ดา้นรายละเอียดของโครงการ ทั้งน้ีกระบวนการมีส่วนร่วมก็ยอ่มมีขอ้จาํกดัซ่ึงไม่สามารถดาํเนินการ
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ไดใ้นบางกรณีไม่วา่จะเป็นในกรณีเร่งด่วน เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 

รวมทุง้ไม่สามารถกาํหนดผลสุดทา้ยของการตดัสินใจเพราะมีการร่วมตดัสินใจในหลายๆภาคส่วน 

และสุดทา้ยคือไม่สามารถกาํหนดการสนบัสนุนของสาธารณะ เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีเกิดจาก

ความสมัครมาร่วมในการตัดสินใจ จะสั่งให้สาธารณชนหรือองค์กรมาร่วมสนับสนุนทั้ ง

กระบวนการก็ไม่อาจจะทาํได ้

 

2.1.5  วฒันธรรมไทยในกระบวนการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมกบัวฒันธรรมไทยนั้นมีมาตั้งแต่โบราณเช่น การลงแขกทาํนา ทาํไร่ 

เป็นตน้ ซ่ึงในสังคมไทยสมยัอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมหรือสังคมชนบท ซ่ึงมีความสนิทสนมกนั 

มีความร่วมมือร่วมใจกัน แต่ในสังคมปัจจุบันสังคมในรูปแบบในอดีตเร่ิมมีน้อยลง ทุกคนมี

ภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั มีความสนใจหรือความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั ทาํให้ความตอ้งการของ

แต่ละบุคคลมีความไม่เหมือนกนั โดยส่วนใหญ่แลว้พบวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นการ

พบปะกนัในกลุ่มคนท่ีเจอปัญหาเดียวกนั จึงมีการรวมตวักนัเพื่อให้เกิดอาํนาจในการต่อรอง เม่ือ

ปัญหานั้นคล่ีคลายลงต่างคนต่างก็แยกยา้ย ประชาคมท่ีมีการรวมตวักนัในระยะสั้ นจึงไม่ประสบ

ความสาํเร็จเท่าท่ีควร 

โดยสรุปแนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู ้วิจ ัยได้ให้ความหมายว่าเป็น

กระบวนการทางประชาธิปไตยท่ีมีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึง โดยมีเป้าหมายร่วมกนัในการดาํเนินการให้ประสบความสําเร็จ ไม่วา่จะเป็นการมีส่วนร่วมใน

การแก้ไขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดล้อมร่วมกนั ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบั

โครงการ ซ่ึงมีการทาํข้ึนเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ีจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี

นั้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งใหค้วามยติุธรรมแก่ประชาชน ใหค้วามโปร่งใสในการ

ให้ขอ้มูล และนาํขอ้เรียกร้องจากประชาชนไปปฏิบติัและหาจุดท่ีลงตวัทั้งสองฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิด

ความขดัแยง้ระหวา่งเจา้ของโครงการและประชาชน รวมทั้งเป็นการสร้างความเขา้ใจกนัทั้งสองฝ่าย 

อนัจะนาํไปสู่การอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความขดัแย้ง 
  

2.2.1  ความหมายของความขัดแย้ง  

มีนกัวชิาการไดใ้หนิ้ยามดา้นความขดัแยง้ (Conflict) ไวห้ลายความหมาย ซ่ึงมีดงัน้ี 
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 ธีรวฒัน์ ปถมพาณิชย ์(2553) ไดก้ล่าวไวว้า่ เป็นการแสดงออกของแต่ละฝ่ายท่ีไม่สามารถ

ไปดว้ยกนัได ้ซ่ึงบุคคลทั้ง 2 ฝ่ายดาํเนินงานท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั โดยสืบเน่ืองมาจากอารมณ์และ

ความรู้สึกของบุคคลแต่ละฝ่าย ความตอ้งการท่ีมีความขดัแยง้กนั รวมไปถึงประสบการณ์ ค่านิยม 

ทศันคติ บทบาท และการรับรู้ท่ีไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 พรนพ พุกกะพนัธ์ (2542) ได้ให้ความหมายความขดัแยง้ไวว้่า เป็นการต่อสู้เพื่อความ

ตอ้งการ ความปรารถนา ความคิด ความสนใจของบุคคลท่ีไม่สามารถไปดว้ยกนัได ้หรือเป็นการ

ดาํเนินงานท่ีขดัแยง้เม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตอ้งมีการเผชิญกบัเป้าหมายท่ีไม่สามารถสร้างความ

พอใจได ้

 อรุณ รักษ์ธรรม (2540) ได้กล่าวไวว้่า ความขัดแยง้เป็นการขดัขวาง กีดกัน หรือเป็น

ปฏิปักษใ์นเร่ืองของขอ้มูล ค่านิยม ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้สึก เป้าหมาย บทบาท การรับรู้ ซ่ึง

ทุกๆปัจจยันั้นทาํให้บุคคล หรือกลุ่มคนทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นท่ีไม่ลงรอยกนัเพราะมีความแตกต่าง

กนัอยา่งชดัเจน 

 Bisno (1988) ไดก้ล่าวถึงว่า ความหมายและธรรมชาติของความขดัแยง้เป็นส่ิงท่ีเราไม่

สามารถหลีกเล่ียงได ้ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีนาํไปสู่ความตึงเครียด ทาํให้ภายในองคก์รมีบรรยากาศท่ี

ทาํลายความสัมพนัธ์กนัในองคก์ร ในทางกลบักนัความขดัแยง้ท่ีมีการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์หรือส่ิงท่ีเสริมสร้างซ่ึงกนัและกนัมากยิ่งข้ึน ทาํให้นาํไปสู่

การเติมเตม็ซ่ึงกนัและกนัใหใ้นองคก์รเกิดความสมบูรณ์แบบ 

 Filly and Housa (1969) ระบุวา่ ความขดัแยง้เป็นกระบวนการทางสังคม ความขดัแยง้จะ

เกิดข้ึนเม่ือแต่ละฝ่ายมีจุดยนืเป็นของตวัเอง และจุดมุ่งหมายไม่สามารถไปดว้ยกนัได ้และมีค่านิยมท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงมกัเกิดจากการรับรู้มากกวา่ท่ีจะเป็นความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงความขดัแยง้เป็น

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคล กลุ่มคน องค์กร หรือความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีตั้งแต่ 2 ฝ่าย

ข้ึนไป ความขดัแยง้เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้ ซ่ึงอาจจะเป็นคาํพูด หรือการกระทาํท่ีแสดง

ออกมาในเชิงขดัขวางหรือต่อตา้นการกระทาํของบุคคลฝ่ายตรงขา้ม 

 วรเชฎฐ์ หน่อคาํ (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความขดัแยง้เป็นปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งบุคคล 

กลุ่มบุคคล ตั้งสองฝ่ายหรือมากกว่าสองฝ่ายข้ึนไปมาอยู่รวมกนัในสังคม ทาํให้เกิดการเอารัดเอา

เปรียบกนัข้ึนรวมทั้งมีการแย่งชิงทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดั โดยการแข่งขนัมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ี

ตอ้งการ เม่ือเกิดความขดัแยง้ข้ึนผูท่ี้มีอาํนาจเป็นผูท่ี้แสวงหาแนวทางในการแกไ้ข คล่ีคลายควบคุม

กับความขดัแยง้ โดยการใช้อาํนาจท่ีมีอยู่ในสังคมบงัคบั เช่น การออกข้อกาํหนด กฎระเบียบ 

ขอ้บงัคบั หรือไกล่เกล่ียประนีประนอม ระงบัขอ้ขดัแยง้  
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 จึงสรุปไดว้า่ความขดัแยง้เกิดจากท่ีมีความเห็นไม่ตรงกนัของ 2 ฝ่าย ซ่ึงภายในความขดัแยง้

ดงักล่าวนั้นเป็นการแสดงจุดยนืของตวัเอง ไม่สามารถยอมรับความคิดเห็นและทาํความเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนัได ้ความขดัแยง้นั้นสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลาหากไม่มีการแกไ้ข พูดคุย หรือมีฝ่ายหน่ึง

ท่ีทาํหน้าท่ีไกล่เกล่ียเพื่อหาจุดท่ีลงตวัทั้ง 2 ฝ่ายได้ ก็จะส่งผลกระทบอนัรุนแรงในอนาคต ใน

พื้นฐานของความเห็นท่ีแตกต่างนั้นอาจจะเกิดมาจากพื้นฐานความรู้หรือการไดรั้บขอ้มูลท่ีแตกต่าง

กนั หรือแมแ้ต่การมีอคติต่ออีกฝ่ายหน่ึงก็สามารถก่อให้เกิดความขดัแยง้ไดเ้ช่นกนั ดงันั้นในการ

ออกขอ้กาํหนดหรือกฎระเบียบต่างๆ จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยในการลดความขดัแยง้ได ้รวมทั้งทาํ

ใหก้ารดาํเนินงานต่างๆ เป็นไปแนวทางเดียวกนั 

  

 2.2.2  แนวคิดเกีย่วกบัความขัดแย้ง 

ความขดัแยง้ถือเป็นเร่ืองปกติของการอยู่ในสังคม ไม่ว่าสังคมจะเป็นสังคมครอบครัว 

สังคมเพื่อน สังคมการทาํงาน ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่มากข้ึน ยิ่งมีโอกาสท่ีจะเกิดความขดัแยง้ไดม้าก

ยิ่งข้ึน แต่ความขดัแยง้ไม่ใช่ส่ิงท่ีแย่เสมอไป หากมีการจดัการท่ีดีจะสามารถใชค้วามขดัแยง้ให้เกิด

ประโยชน์ได ้โดยพิจารณาจากทฤษฎีการบริหารความขดัแยง้ภายในองคก์รดงัน้ี 

 2.2.2.1 แนวคิดสมยัดั้งเดิม (Traditional View) ความขดัแยง้เป็นส่ิงไม่ดี หาก 

หลีกเล่ียงไดค้วรหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารจะตอ้งกาํจดัความขดัแยง้ขององคก์าร โดยการออกกฎระเบียบ 

กระบวนการท่ีเขม้งวด เพื่อท่ีจะทาํใหค้วามขดัแยง้หมดไป  

  2.2.2.2  แนวคิดดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations View) จะสนบัสนุนการ

ยอมรับความขดัแยง้ และความขดัแยง้อาจจะมีประโยชน์ต่อภายในองคก์ารไดบ้า้งในบางเวลา  

 2.2.2.3 แนวคิดสมยัใหม่ (Contemporary View) จะสนบัสนุนความขดัแยง้บน

รากฐานท่ีว่า องค์การท่ีมีความสามคัคี ความสงบสุข ความเงียบสงบ และมีความร่วมมือ หากไม่

ยอมรับปัญหาท่ีเกิดข้ึน จากความขดัแยง้ การให้ความร่วมมือแก่องค์การจะกลายเป็นความเฉ่ือยชา 

อยูเ่ฉย และไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการเพือ่การเปล่ียนแปลงและการคิดคน้ใหม่ 

Johnson & Johnson (1987) มีแนวคิดวา่บุคคลแตกต่างกนั จึงควรใชก้ลยุทธ์ในการจดัการ

ความขดัแยง้โดยแต่ละคนมีรูปแบบการแกปั้ญหาเป็นของตน สามารถเปล่ียนแปลงการเรียนรู้และ

หาวธีิการใหม่ ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการความขดัแยง้ในภาวะขดัแยง้ ประเด็นหลกัท่ีตอ้งใส่

ใจ คือ การบรรลุวตัถุประสงค์ส่วนตวั เม่ืออยู่ในภาวะขดัแยง้ คนแต่ละคนจะมีวตัถุประสงค์ท่ี

แตกต่างจากผูอ่ื้น และการรักษาสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน ซ่ึงแบบพฤติกรรมในการจดัการความ

ขดัแยง้มี 5 แบบ ประกอบไปดว้ย 
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 1)  ลกัษณะแบบ "เต่า" (ถอนตวั, หดหัว) มีลกัษณะหลีกหนีความขดัแยง้ ยอมละ

วตัถุประสงคแ์ละความสัมพนัธ์ส่วนตวั โดยการหลีกเล่ียงไม่เผชิญกบัคู่กรณี จะไม่ตดัสินใจอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อแกปั้ญหา  

 2) ลกัษณะแบบ "ฉลาม" (บงัคบั, ชอบใชก้าํลงั) เป็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้โดย

ใชอ้าํนาจตามตาํแหน่ง คาํนึงถึงเป้าหมายงานหรือความตอ้งการของตนเองมากกวา่ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน  

 3) ลกัษณะแบบ "ตุ๊กตาหมี" (สัมพนัธภาพราบร่ืน) เช่ือวา่ความขดัแยง้หลีกเล่ียงได้

เพื่อเห็นแก่ความกลมเกลียว ยอมยกเลิกเป้าหมาย เพื่อรักษาสัมพนัธภาพอนัดีไว ้ 

 4) ลกัษณะแบบ "สุนขัจ้ิงจอก" (ประนีประนอม, แกปั้ญหาเฉพาะหนา้) จะคาํนึงถึง

เป้าหมายส่วนตนและสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืนในระดบัปานกลาง แสวงหาการประนีประนอม 

พร้อมและเตม็ใจท่ีจะสละวตัถุประสงคแ์ละสัมพนัธภาพบางส่วนเพื่อหาขอ้ตกลงร่วมท่ีดี 

 5) ลกัษณะแบบ "นกฮูก" (เผชิญหนา้กนั, สุขุม) จะมองความขดัแยง้วา่เป็นปัญหาท่ี

จะตอ้งแกไ้ข ใหคุ้ณค่าแก่เป้าหมายและสัมพนัธภาพ ส่ิงท่ีตอ้งการคือการบรรลุเป้าหมายของตนเอง

และผูอ่ื้น 

 

2.2.3 รูปแบบความขัดแย้ง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ไดแ้บ่งความขดัแยง้เป็น 2 ลกัษณะไวด้งัน้ี 

 2.2.3.1  ความขดัแยง้ดา้นเหตุผล (Substantive Conflict) เป็นความขดัแยง้โดยเกิด

จากความไม่เห็นดว้ยในวิธีของอีกฝ่ายท่ีมีความตอ้งการทาํเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ความขดัแยง้

ซ่ึงเกิดจากการประชุมเพือ่หากลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของฝ่ายการตลาด ท่ีอีกฝ่ายหน่ึงอาจจะไม่

เห็นดว้ยวิธีของอีกฝ่ายหน่ึง ความขดัแยง้น้ีเป็นรูปแบบท่ีเป็นเร่ืองปกติท่ีคนมาทาํงานร่วมกนัเป็น

ประจาํและมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัไป เม่ือบุคคลไม่เห็นดว้ยกบัเป้าหมายของทีมงาน หรือไม่เห็น

ดว้ยในแนวทางการทาํงาน ก็จะทาํให้เกิดความขดัแยง้ตามมา ซ่ึงการบริหารความขดัแยง้ประเภทน้ี

เป็นความทา้ทายท่ีผูบ้ริหารส่วนใหญ่จะตอ้งเจออยูเ่สมอ 

 2.2.3.2  ความขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์ (Emotion Conflict) เป็นความขดัแยง้ท่ีเกิดจาก

ความรู้สึกของบุคคล เช่น ความโกรธ ความไม่ไวว้างใจ ความไม่ชอบ ความกลวั ความไม่พึงพอใจ 

โดยจะทาํให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความวา้วุ่นใจ ทาํให้ศกัยภาพในการทาํงานท่ีลดลง นอกจากน้ีความ

ขดัแยง้ทางดา้นอารมณ์สามารถแสดงออกมาให้เห็นเป็นเร่ืองปกติในรูปแบบของความขดัแยง้ท่ีเกิด

จากความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เช่น ผูร่้วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา บางคร้ังอาจจะ

เกิดจากการท่ีต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองมีความรู้ความชาํนาญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ท่ี
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หน่วยงานหรือองค์กรไดรั้บแรงกดดนัจากปัญหาท่ีรุนแรง การลดขนาดองค์กร และการปรับปรุง

โครงสร้างองคก์รใหม่ โดยส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งมีการตดัสินใจร่วมกนั ซ่ึงอาจทาํให้เกิด

ความขดัแยง้ดา้นอารมณ์ได ้ 

 

2.2.4  การแก้ไขความขัดแย้งทางด้านส่ิงแวดล้อม 

Bacow & Wheeler (1984) ได้อธิบายถึงความขดัแยง้ในทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนมาจากความคิดเห็นท่ีแตกต่างของประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ ท่ีมีต่อนโยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีของรัฐก็ย่อมได ้เช่น ชาวประมงมีแนวโนม้ทีจะคดัคา้นการก่อสร้างเข่ือนเน่ืองจาก

โครงการจะส่งผลกระทบต่อการทาํประมงพื้นท่ี แต่ขณะเดียวกนัชาวนาตอ้งการจะสนบัสนุนการ

สร้างเข่ือนเน่ืองจากตอ้งการนํ้ าหล่อเล้ียงการเกษตรให้อยู่ต่อไปได ้การประเมินความขดัแยง้ดา้น

ทรัพยากรในลาํดบัแรกอาจจะตอ้งทราบวา่ใครไดใ้ครเสียในโครงการนั้น ๆ ซ่ึงจะส่งผลต่อการมอง

ประเด็นการเมืองในการขดัแยง้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

Galtung (1996) เสนอโดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทางในการลดความขดัแยง้เพื่อสร้างสันติสุข

โดยประกอบไปดว้ย 1) การแกปั้ญหาท่ีรากเหงา้ท่ีระดบัโครงสร้าง ข) การฟ้ืนฟูบูรณะผูค้นและ

สังคมภายหลงัการเผชิญความรุนแรงทางตรง ค) การปรองดองระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ ท่ีขดัแยง้กนั ความ

รุนแรงมีตน้ทุนก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสังคม ถา้ยติุความรุนแรงไดก้็จะก่อใหเ้กิดผลดีต่อสังคมในวง

กวา้ง การจดัการความขดัแยง้ตอ้งทาํควบคู่กนัไปในหลายระดบัดว้ยการลดพฤติกรรมความขดัแยง้

ให้น้อยลง การสร้างความเขา้ใจและแปรเปล่ียนความสัมพนัธ์ความรุนแรงทางตรงท่ีเกิดข้ึนจะ

สามารถยติุไดด้ว้ยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพื่อนาํไปสู่การลดความขดัแยง้ 

วนัชยั วฒันศพัท์ (2550) ไดอ้ธิบายเร่ืองการลดความขดัแยง้ไวว้่าความขดัแยง้ในปัจจุบนั

เกิดข้ึนส่วนหน่ึงเน่ืองจากไม่มีเวทีท่ีจะใหป้ระชาชนมานัง่พดูคุยกนั การทาํประชาพิจารณ์กลบัส่งผล

ใหเ้กิดความขดัแยง้มากข้ึน เน่ืองจากเป็นเวทีท่ีมีการโตเ้ถียงกนั โดยมุ่งท่ีจะเอาชนะในความเห็นของ

ตนเอง ดงันั้นเวทีใด ๆ ก็ตามไม่ควรเป็นการโตเ้ถียงกนั แต่ควรใชเ้ป็นเวทีเสวนาโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการ

ฟังซ่ึงกนัและกนั มีการเชิญชวนประชาชนในพื้นท่ีเขา้มาร่วมกนัคิดถึงประเด็นปัญหาแลว้ร่วมกนั

คิดแก้ปัญหา หากมีการพูดคุยกันตลอดนั้นจะไม่ต้องทาํประชาพิจารณ์ เน่ืองจากการทาํประชา

พิจารณ์อาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ตามมาได ้    
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2.3  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยัง่ยนื 

  

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฉบบัท่ี 10-11 ซ่ึงไดท้าํการกาํหนดให้มีการ

ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เกิดความย ัง่ยืน  โดยในส่วนของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไดมี้การกาํหนดนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยซ่ึงมี

การมุ่งเน้นให้มีการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเร่ิมการดาํเนินงานจนไปถึงการกาํจดัใน

ขั้นตอนสุดท้าย ซ่ึงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ได้มีการทาํแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการส่ิงแวดล้อมในระดบั

จงัหวดั ในการจดัการขยะจะตอ้งอาศยัความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนๆเช่น ร้านอาหาร โรงแรม 

ห้างสรรพสินคา้ บา้นเรือน สถานประกอบการ โรงเรียน สถานท่ีราชการ เป็นตน้ โดยเขา้มามีส่วน

ร่วมในการทาํแผนปฏิบติัการดงักล่าวเพื่อบรรจุในแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัจงัหวดั ซ่ึงแนวทางในการดาํเนินกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยนั้นจะประกอบดว้ยกนัดงัน้ี 

 2.3.1  สาํรวจขอ้มูลพื้นฐาน และแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

 2.3.2  หาองคป์ระกอบขยะมูลฝอย 

 2.3.3  ประสานเพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.3.4  จดัทาํแผนปฏิบติัการลด คดัแยกและใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 

 2.3.5  การดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ 

 2.3.6  การวเิคราะห์และประเมินผล 

 2.3.7  การประชุมสัมมนาสรุปผลการดาํเนินงาน 

 2.3.8  การสรุปผลการดาํเนินงาน 

 

2.3.1  สํารวจข้อมูลพืน้ฐาน และแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

 การสํารวจข้อมูลพื้นฐานเป็นวิธีการแรกสุดท่ีควรศึกษาเป็นข้อมูลในการประกอบการ

ตดัสินใจและพิจารณากิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีและลกัษณะของแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอย 

ซ่ึงส่ิงท่ีควรศึกษาจะประกอบไปด้วย ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

สามารถคดัแยกนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้เครือข่าย/องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวนซาเลง้ จาํนวนรับซ้ือ

ของเก่า กิจกรรมการใชป้ระโยชน์ขยะรีไซเคิล รวมไปถึงสาํรวจแหล่งกาํเนิดขยะมูลฝอยในชุมชน 
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2.3.2  หาองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

 เป็นการแยกแยะประเภทของขยะในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงดูจากหลายปัจจยัของขยะมูลฝอยไม่

ว่าจะเป็น แหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย ซ่ึง 2 อย่างน้ีจะสามารถช่วยให้เรา

สามารถนาํไปสู่วธีิการจดัการขยะท่ีเหมาะสม ซ่ึงปัจจยัของขยะมูลฝอยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 2.3.2.1  แหล่งท่ีมาของขยะมูลฝอย โดยแหล่งท่ีมานั้นเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

ต่างๆ ของมนุษยใ์นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีต่างๆ จะมีลกัษณะท่ีแตกต่าง

กนัไปตามแหล่งกาํเนิดไม่วา่จะเป็น ขยะมูลฝอยท่ีมาจากอาคารบา้นเรือน ขยะมูลฝอยจากกิจกรรม

ภาคอุตสาหกรรม และขยะมูลฝอยจากภาคเกษตรกรรม 

 2.3.2.2 ประเภทของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยนั้ นสามารถแบ่งจามลักษณะทาง

กายภาพออกไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ 

 1) ขยะยอ่ยสลาย (Compostable Waste) เป็นขยะท่ีเน่าเสียและสามารถ 

ยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถนาํมาหมกัทาํปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เศษใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่ไม่รวม

ซากพืชซากสตัว ์โดยในขยะประเภทน้ีจะพบอยูท่ี่ 24 % ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

 2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) เป็นของเสียบรรจุภณัฑ์ หรือวสัดุเหลือ

ใช ้โดยส่ิงเหล่าน้ีสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กล่องเคร่ืองด่ืม กระป๋องเคร่ืองด่ืม 

เป็นตน้ สําหรับขยะรีไซเคิลน้ีเป็นขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณมากเป็นอนัดบัท่ี 2 ในกองขยะ ซ่ึงจะพบ

ในปริมาณ 30% ของปริมาณขยะมลูฝอยทั้งหมด 

 3) ขยะอนัตราย (Hazardous Waste) คือขยะมูลฝอยท่ีมีการปนเป้ือน

วตัถุมีพิษหรือสามารถทาํอนัตรายไดซ่ึ้งจะประกอบไปดว้ย วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ 

วตัถุกดักร่อน วตัถุระเบิด เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถทาํอนัตรายให้กบัพืชและสัตวไ์ด้ โดยขยะ

ประเภทน้ีมีปริมาณนอ้ยท่ีสุดซ่ึงจะพบในประมาณ 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

 4) ขยะทัว่ไป (General Waste) คือขยะมูลฝอยประเภทหน่ึงซ่ึงมีนอกเหนือ

มาจากขยะทั้ง 3 ชนิดท่ีกล่าวไปขา้งตน้ โดยมีลกัษณะท่ีนาํมายอ่ยสลายแลว้ไม่เกิดความคุม้ค่าในการ

นาํกลบัมาใชใ้หม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม พลาสติกห่อลูกอม โฟมเป้ือนอาหาร ถุงพลาสติกเป้ือน

อาหาร เป็นตน้ โดยจะพบอยูท่ี่ 3% ของปริมาณขยะมลูฝอยทั้งหมด 

 

 2.3.3  ประสานเพือ่ช้ีแจงรายละเอยีดโครงการ และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 หลงัจากท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ การช้ีแจงรายละเอียดในการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่ิงสําคญัอยา่งยิ่งใน

การดาํเนินงาน เพื่อให้ทุกๆฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้และสร้างความร่วมมือในการดาํเนินกิจกรรมให้
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เกิดความสําเร็จโดยมีการทาํหนังสือเพื่อช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ พร้อมแนบรายละเอียด

โครงการ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ และใบสมคัรการเขา้ร่วม

กิจกรรม พร้อมทั้งมีการนาํเสนอต่อประชาชนถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บท่ีเกิดข้ึนจากการลด คดัแยก 

และประโยชน์จากการนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใช ้เพื่อเป็นการจูงใจให้ผูท่ี้เขา้ร่วมมาเป็นเครือข่ายให้

มากท่ีสุด เป็นการกระตุน้และประชาสัมพนัธ์ให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานอีกดว้ย 

   

2.3.4  จัดทาํแผนปฏิบัติการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย  

 การดาํเนินการจดัทาํแผนดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีทาํให้การดาํเนินงานด้านขยะมูลฝอยใน

ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นท่ี เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกนัโดยจะจดัทาํออกมาใน

รูปแบบโครงการโดยให้ผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมโครงการไดด้าํเนินการตามวตัถุประสงค ์ตลอดทั้งการขอ

งบประมาณในการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐต่อไป ซ่ึงแผนงานจะตอ้งมีรายละเอียดประกอบ

ไปดว้ยกนัคือ ความเป็นมา วตัถุประสงค ์ผูด้าํเนินโครงการ และรูปแบบการดาํเนินกิจกรรม 

  

2.3.5  การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

 การดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไวน้ั้นเป็นส่ิงท่ีสําคญัเพราะจะส่งผลให้ปริมาณ

ขยะมูลฝอยลดลงในภาพรวมได ้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรเป็นหน่วยงานประสานการดาํเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการ 

รวมทั้งเป็นหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนทางดา้นวิชาการแก่ชุมชน สถานประกอบการ โรงเรียน 

หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเขา้สมคัรในโครงการ ซ่ึงตอ้งดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัน้ี 

 2.3.5.1  หาพื้นท่ีและอุปกรณ์ เพื่อดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการ เช่น สําหรับเตรียม

พื้นท่ีทาํปุ๋ยหมกั ควรทาํให้อยู่ในพื้นท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี สะดวกต่อการขนส่ง หรือจดัหา

อุปกรณ์ถงัหมกันํ้าจุลินทรีย ์รวมถึงอุปกรณ์ทุ่นแรงอ่ืนๆ 

 2.3.5.2  ประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือจากประชาชน เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการดา้นการจดัการขยะท่ีเหมาะสม 

 2.3.5.3  จดัหาอุปกรณ์เพื่อรองรับขยะมูลฝอยจากการคดัแยก เพื่อความสะดวกต่อผูท่ี้

ตอ้งดาํเนินงานและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 2.3.5.4  จดัเก็บขยะมูลฝอย ควรดาํเนินการเช่นน้ีเป็นประจาํทุกวนัและอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อไม่ใหมี้ขยะมูลฝอยตกคา้ง  
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 2.3.5.5  บนัทึกผลการดาํเนินกิจกรรม เพื่อนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์รวมถึงบนัทึกสถิติ

ปริมาณขยะท่ีคดัแยกและนาํไปใชป้ระโยชน์ แลว้นาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาประเมินผลในภายหลงั 

  

 2.3.6  การวเิคราะห์และประเมินผล 

 การวเิคราะห์และประเมินผลของการดาํเนินงานทาํใหเ้ราไดท้ราบประโยชน์และผลกระทบ

ของการดาํเนินการ แลว้นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงัน้ี 

 2.3.6.1  ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 1)  ความคุม้ทุนในการดาํเนินการ จะดาํเนินการประเมินโดยการวิเคราะห์

ความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการเพื่อวเิคราะห์วา่รูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการ

จะก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้คุม้กบัรายจ่ายต่างๆ และมีผลท่ีไดรั้บดีหรือไม่ ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นขอ้มูลท่ีสําคญั

ในการตดัสินความเป็นไปไดข้องโครงการท่ีดาํเนินการไป 

 2)  ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน โดยมาจากการคดัแยกขยะมูลฝอย บรรจุภณัฑ์

ท่ีเหลือใช้ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีลว้นสามารถสร้างรายได้โดยเป็นการเพิ่มมูลค่าในสินคา้และบริการอีก

จาํนวนมากจากการท่ีไดน้าํมาแปรรูปใหม่หรือการใชซ้ํ้ า 

 2.3.6.2  ดา้นสังคม  

 โดยผลกระทบดา้นน้ีเกิดจากกิจกรรมหรือระบบในการดาํเนินงานท่ีอาจจะมีผลต่อ 

การเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวิตของประชาชน ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีความต่ืนตวัในการจดัการ

ขยะกันมากข้ึน ซ่ึงมีผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน เน่ืองจากประชาชนมีการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทาํใหส้ภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินดีข้ึน 

 2.3.6.3  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 1)  ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งนาํไปกาํจดั โดยสามารถลดปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีตอ้งนาํไปกาํจดัลงได ้ซ่ึงสามารถประเมินไดจ้ากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนาํไปใชป้ระโยชน์

ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

 2)  ลดปริมาณมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ขยะมูลฝอยบางชนิดเป็นวตัถุท่ีสลายตวัได้

ยากและเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ โดย

เป็นปัญหาต่อระบบการจดัการขยะมูลฝอย แต่หากมีการคดัแยกขยะและนาํไปกาํจดัแยกต่างหาก

จากระบบกาํจดัทัว่ไป ทาํใหส้ามารถลดปัญหามลพษิส่ิงแวดลอ้มได ้
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 3) ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  โดยการนําวสัดุท่ีใช้แล้ว

กลบัมาแปรรูปใหม่จะใชพ้ลงังานในกระบวนการผลิตท่ีนอ้ยกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชว้ตัถุดิบ

ใหม่ 

  

2.3.7  การประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินการ 

 การจดัประชุมสัมมนาเป็นการดาํเนินการเพื่อทาํการสรุปผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาทั้งหมด 

โดยมีผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการและผูท่ี้สนใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการ

ดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน แนว

ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและความย ัง่ยืนในการดําเนินงาน และการขยายผลโครงการไปสู่

หน่วยงานอ่ืนๆ อาจมีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ชุมชน หรือ

หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

 

 2.3.8  การสรุปผลการดําเนินการ 

 ในการสรุปผลการดาํเนินการควรจดัทาํเป็นรายงานสรุปตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงาน

ดาํเนินงานจนไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการสรุปผลการดาํเนินการเป็นส่ิง

สําคญัท่ีจะนาํไปสู่การประยุกตใ์นโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนๆ โดยนาํปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาปรับแกไ้ข

ในแผนงานใหม่ๆ และส่ิงท่ีสาํคญั การจดัการขยะมูลฝอยจะตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองอยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

 

2.4  นโยบายด้านการจัดการขยะของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

  

นโยบายด้านการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีการได้รับความเห็นขอบจาก

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการลด

ปริมาณขยะทั้งในดา้นการกาํจดัขยะมูลฝอยเก่าและขยะมูลฝอยใหม่ซ่ึงพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ในฐานะหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดอ้นุมติัให้กระทรวงมหาดไทยดาํเนินการ

ในเร่ืองของการกําจัดขยะนําร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะนําขยะไปผลิตเป็น

กระแสไฟฟ้าซ่ึงทางจงัหวดัพระนครศรีอยุธยานั้นมีการผลิตขยะ 1,200 ตนัต่อวนั แต่ในปัจจุบนั

สามารถกาํจดัขยะไดเ้พียง 700 ตนัต่อวนั ซ่ึงเกินอยู่ 500 ตนัต่อวนั โดยในเวลาน้ีมีขยะเก่าและขยะ

ใหม่รวมกนัถึง 300,000 ตนั ซ่ึงถา้หากสามารถตั้งโรงไฟฟ้าขยะไดน้ั้นจะสามารถรองรับขยะในการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พิ่มอีก 300 ตนัต่อวนั ส่วนท่ีเหลือนั้นก็จะยา้ยสถานท่ีไปฝังกลบ ซ่ึงกรอบ
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ระยะเวลาการทาํงานนั้นจะมีการดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทขยะจองประเทศให้เสร็จภายในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 ทั้งน้ีทางคสช. เห็นด้วยกบัการจดัทาํโรดแมปการบริหารการจดัการขยะของ

ประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษ มีการอนุมติังบประมาณจาํนวน 526.94 ลา้นบาทเพื่อให้กรม

ควบคุมมลพิษนาํไปจดัการขยะอยา่งรวดเร็วท่ีสุด   

 การดาํเนินงานตามโรดแมปนั้นจะมีการดาํเนินงานเป็นระยะทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะ

เร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว  ซ่ึงผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาในโรดแมประยะเร่งด่วนเน่ืองจากมี

ความเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีในการทาํการศึกษามากท่ีสุด ในระยะเร่งด่วนตอ้งดาํเนินการให้เสร็จส้ิน

ภายใน 6 เดือน โดยมีพื้นท่ี 11 จงัหวดั ได้แก่ การกาํจดัขยะเก่าใน 6 จงัหวดั ประกอบไปด้วย 

พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม สมุทรปราการ ลพบุรี ปทุมธานี และจงัหวดันาํร่องท่ีจดัการ

ขยะแบบใหม่ 5 จงัหวดั คือ ภูเก็ต กรุงเทพฯ นนทบุรี สงขลา เชียงราย  

 ในด้านระเบียบมาตรการการบริหารการจดัการขยะและของเสียอนัตรายนั้นยงัไม่มีการ

ยกเลิกกฎหมายเดิม ทางกรมควบคุมมลพิษจึงเพิ่มกฎกระทรวงในการปรับปรุงกฎหมายเก่าให้

องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ออกเทศบัญญัติและเสนอร่างกฎหมายใหม่คือ ร่าง

พระราชบญัญติัการจดัการซากผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และร่างพระราชบญัญติั

ขยะแห่งชาติ เพื่อใชใ้นการจดัการขยะชุมชน โดยจะรวบรวมกฎหมายเดิมท่ีมีอยู่ 12 ฉบบั และให้

ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณา ซ่ึงคาดวา่จะเสนอเขา้สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดภ้ายใน 4 เดือน นอกจากนั้น

แลว้การสร้างวินยัของคนในชาติยงัมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ซ่ึง

จะทาํการขอความร่วมมือจากร้านคา้ปลีกรายใหญ่ ถา้หากไม่ประสบความสําเร็จก็จะออกกฎหมาย

ในการบงัคบัใชต่้อไป 

ในการรายละเอียดและเน้ือหาของโรดแมพท่ีทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติไดป้ระกาศ

ออกมา ทางผูว้ิจยันาํรายละเอียดของโรดแมพในระยะเร่งด่วนโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆ รวม

ทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ 1) การกาํจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี กาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ี

วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเหมาะสม 

(ขยะมูลฝอยใหม่) 3) วางระเบียบ มาตรการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 4) 

สร้างวนิยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยนื นอกจากนั้นแลว้ยงัแบ่งแนวทางออกเป็น 3 ระยะซ่ึง

ประกอบไปดว้ย ระยะท่ี 1 แนวทางในการดาํเนินงานระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ระยะท่ี 2 แนวทางการ

ดาํเนินงานระยะปานกลาง (1 ปี) และระยะท่ี 3 แนวทางการดาํเนินงานระยะยาว (1 ปีข้ึนไป) โดยใน

แต่ช่วงของระยะเวลาจะมีความแตกต่างในเร่ืองของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีจะมีการขยายพื้นท่ีในการ

ดาํเนินการท่ีกวา้งมากยิ่งข้ึนโดยในระยะยาวจะครอบคุลมทุกจังหวดัในประเทศไทย รวมทั้ ง

เป้าหมายของปริมาณขยะท่ีผลสุดทา้ยแลว้ในระยะยาวทาง คสช. ตั้งเป้าหมายวา่จะสามารถลดขยะ
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มูลฝอยตกคา้งสะสมได้ 2.50 ล้านตนั หรือเทียบเท่าร้อยละ 9 ของขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมทั้ง

ประเทศ 28 ลา้นตนั นอกจากน้ียงัมีขั้นตอนในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายดงัน้ี 

    

 2.4.1  การกาํจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานทีก่าํจัดขยะมูลฝอยในพืน้ทีว่กิฤติ (ขยะ 

            มูลฝอยเก่า)  

  ทางโรดแมพของ คสช. มีการกาํหนดให้ทาํการสํารวจ ประเมิน ขยะมูลฝอยเพื่อปิดหรือ

จดัทาํแผนงานฟ้ืนฟูสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย รวมทั้งฟ้ืนฟูสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเดิมเพื่อจดัการ

ขยะมูลฝอยเก่าและรองรับขยะมลูฝอยใหม่ ซ่ึงมีดงัน้ี 

 2.4.1.1  ปิดสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอย หรือ ปรับปรุงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเดิมให้

ดาํเนินการไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ 

  2.4.1.2  กาํจดัในสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยของเอกชน หรือใชเ้ป็นเช้ือเพลิงทดแทน

โดยตรงให้กบัโรงงานของเอกชนท่ีมีอยูเ่ดิม หรือผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิง (RDF) หรือส่งเสริม    การ

ลงทุนของเอกชนเพิ่มเติม 

 นอกจากนั้นแล้วในกรณีท่ีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยเป็นของเอกชนและดาํเนินงานไม่

ถูกตอ้ง ใหบ้งัคบัใชก้ฎหมายใหด้าํเนินการอยา่งถูกตอ้ง 

   

2.4.2  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทีเ่หมาะสม (ขยะมูลฝอย 

           ใหม่)  

มีการนาํร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย รูปแบบ Model L   

ศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวม ท่ีรองรับปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ 300 ตนั/วนั ข้ึนไปโดยดาํเนินการ 

ดงัน้ี 

 2.4.2.1  จดัระบบคดัแยกขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีตน้ทาง 

  2.4.2.2  คดัแยกของเสียอนัตรายชุมชนออกจากขยะมูลฝอยทัว่ไป และเก็บรวบรวม  

ณ สถานท่ีเก็บรวบรวมของจงัหวดั และส่งไปกาํจดัยงัสถานท่ีกาํจดัของเอกชน 

 2.4.2.3  จดัทาํระบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน และแปรรูปขยะมูลฝอย

ไปเป็นพลงังาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

 2.4.2.4  ปรับปรุงบ่อฝังกลบเดิมให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เพื่อเพิ่มระยะเวลาการใช้

งาน มีการจดัใหมี้สถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย 
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 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีการจดัสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนของจงัหวดั จงัหวดั

ละ 1 แห่ง รวมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนลงทุนหรือดาํเนินงานระบบเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาํจดัขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย 

  

2.4.3 วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 2.4.3.1 ออกระเบียบให้ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูก้าํกบัดูแลการบริหารจดัการขยะ

มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามหลัก

วชิาการ 

 2.4.3.1 ออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหมี้การคดัแยกขยะมูลฝอย (ขยะทัว่ไป  

ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ของเสียอนัตราย) และ ห้ามทิ้งของเสียอนัตรายปนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป

ตามกฎกระทรวงท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนด (อปท./มท.) 

  

2.4.4  สร้างวนัิยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการทีย่ัง่ยนื 

 2.4.4.1  ตรวจสอบและดาํเนินการทางกฎหมายแก่ผูล้กัลอบทิ้ง ลกัลอบกาํจดั ขยะมูล

ฝอยชุมชน กากอุตสาหกรรม กากกมัมนัตรังสี   ของเสียอนัตรายและมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด (อก./สธ./วท./สตช./มท./อปท.) 

 2.4.4.2  รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสํานึก สร้างความตระหนักให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย ตั้งแต่การลดคดัแยกท่ีตน้ทาง จนถึงการกาํจดั

ขั้นสุดทา้ย ตลอดจนลดการใชถุ้งพลาสติกและหนัมาใชว้สัดุอ่ืนแทน (ทส./สนร.)   

 2.4.4.3  สร้างจิตสํานึกและวินยัในการจดัการขยะมูลฝอยให้แก่นกัเรียนและเยาวชน 

โดยใหมี้การปฏิบติัเป็นรูปธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งเป็นตวัอยา่ง (ศธ.) 

 

2.5  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมและขยะมูลฝอย 

  

ผูว้จิยัไดศึ้กษาขอ้มลูของตวักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นกฎหมายดา้นการจดัการขยะมูล

ฝอย และกฎหมายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีอยู่หลายรูปแบบ ซ่ึงทาํข้ึนเพื่อควบคุม

การดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้การดาํเนินงานเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความเสมอภาคใหก้บัประชาชน โดยกฎหมายท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการ

จัดการขยะมูลฝอยประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
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พระราชบญัญติัรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 และ

พระราชบญัญติัทอ้งถ่ินต่างๆ เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 2.5.1  กฎหมายด้านการจัดการขยะ 

 2.5.1.1  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2550 กาํหนดไวด้งัน้ี 

 1)  มีการปรับปรุงแก้ไข ในข้อความบางช่วงบางตอนในแต่ละมาตรา 

เพื่อใหมี้ความทนัสมยัมากยิง่ข้ึน รวมทั้งการใหค้วามหมายของคาํท่ีระบุไวใ้นมาตราต่างๆ 

 2)  ใหผู้ด้าํเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตราย และผูด้าํเนินกิจการรับทาํ

การเก็บ ขนหรือกาํจดัของเสียอนัตรายดงักล่าว แจง้การดาํเนินกิจการเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน 

 3)  กาํหนดค่าธรรมเนียมในการให้บริการของานราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือ

บุคคลอ่ืนท่ีราชการทอ้งถ่ินมอบใหด้าํเนินการแทน ในการเก็บ   ขน หรือกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

ไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการกาํจดัส่ิงปฏิกูล

หรือมูลฝอย ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ีกาํหนดไวใ้น

กฎกระทรวง 

 4)  ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในกรณีเก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือหรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษ

หรืออนัตรายจากชุมชน ตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีไดก้าํหนด 

 2.5.1.2  พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บา้นเมือง พ.ศ.2535 กาํหนดไวด้งัน้ี 

 1) เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร เจา้ของตลาด หรือผูค้รอบครองส่วน

หน่ึงส่วนใดของตลาดตอ้งทาํหนา้ท่ีรักษาความสะอาดในพื้นท่ีของตนเอง 

 2) ห้ามวางกระถางตน้ไมบ้นทางเทา้หรือปลูกตน้ไมบ้ริเวณนอกอาคารท่ี

ตนเองครอบครอง รวมทั้งไม่ปล่อยให้ตน้ไมเ้ห่ียวแห้งหรือมีสภาพรกรุงรังหรือให้มีส่ิงปฏิกูลหรือ

มูลฝอยในกระถางตน้ไมห้รือภายนอกของอาคาร 

 3) ห้ามไม่ให้ผู ้ใดอาบนํ้ าหรือซักล้างส่ิงใดๆ บนถนน หรือในสถานท่ี

สาธารณะซ่ึงมิไดจ้ดัไวเ้พื่อการนั้น หรือบริเวณทางนํ้าท่ีเจา้หนา้ท่ีประกาศหา้มไว ้

 4) ในกรณีท่ีตอ้งการมีการปิดป้ายประชาสัมพนัธ์หรือแผ่นประกาศต่างๆ 

ในสถานท่ีสาธารณะ จะตอ้งทาํการขออนุญาตจากเจา้หน้าท่ีและตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์หรือ

เง่ือนไขท่ีกาํหนดในหนงัสืออนุญาตดว้ย 
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  5)  ห้ามผูใ้ดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทาํให้ปรากฏดว้ยประการ

ใด ๆ ซ่ึงขอ้ความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ท่ีกาํแพงท่ีติดกบัถนน บนถนน ท่ีตน้ไม ้หรือส่วนหน่ึงส่วน

ใดของอาคารท่ีอยู่ติดกบัถนนหรืออยู่ใน   ท่ีสาธารณะ เวน้แต่เป็นการกระทาํของราชการส่วน

ทอ้งถ่ิน ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจ หรือของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกระทาํได ้

  6)  เจา้ของรถท่ีมีการใช้รถเพื่อการบรรทุกสัตว ์กรวด ดิน หิน ทราย ส่ิง

ปฏิกลูต่างๆ ตอ้งจดัใหร้ถมีการป้องกนัไม่ใหส่ิ้งปฏิกลูเหล่านั้นตกหล่น ร่ัวไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลง

บนถนนในระหวา่งท่ีใชร้ถนั้น รวมทั้งตอ้งป้องกนัมิใหน้ํ้ามนัจากรถร่ัวไหลลงบนถนน 

  7)  ห้ามไม่ให้ผูใ้ดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะรวมทั้งห้ามทิ้งอุจจาระหรือ

ปัสสาวะลงสู้แหล่งนํ้า 

  

2.5.2  พระราชบัญญตัิของท้องถิ่นต่างๆ 

 2.5.2.1  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ให้โดย

มอบหมายใหท้างกรุงเทพมหานครทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินกิจการในดา้นการรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง โดยมีการพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การสาธารณสุข 

และการสาธารณูปการ  ซ่ึงในเน้ือหาจะไปกาํหนดอยู่ในขอ้บญัญติัระเบียบบริหารงานราชการ

กรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการเก็บ ขน และกาํจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

 1)  ห้ามผูใ้ดถ่าย เท ทิ้ง หรือทาํให้มีข้ึนซ่ึงมูลฝอยในท่ี หรือทางสาธารณะ 

นอกจากท่ีท่ีกรุงเทพมหานครจดัไวใ้ห ้

 2)  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ตอ้งจดัให้มีท่ีรองรับ

มูลฝอยภายในอาคาร หรือสถานท่ีนั้นอยา่งเพียงพอ และถูกสุขลกัษณะ ห้ามผูใ้ดถ่าย เท คุย้เข่ีย ทิ้ง 

หรือทาํให้มีข้ึนซ่ึงมูลฝอยนอกท่ีรองรับมูลฝอย ท่ีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือสถานท่ีใดๆ 

จดัให้มีข้ึน เวน้แต่เป็นการกระทาํของเจา้หน้าท่ีกรุงเทพมหานคร ในอาํนาจหน้าท่ี หรือบุคคลท่ี

ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน นอกจากน้ี ยงัห้ามมิให้ผูใ้ดขุดมูลฝอย หรือนาํมูลฝอยไปฝัง 

ถม หรือถมในท่ีดินใดเวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 3)  หา้มมิใหผู้ใ้ด ถ่าย เท ทิ้ง ส่ิงปฏิกลูในท่ีรองรับมูลฝอย 

 4)  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า อาคารหรือสถานท่ีใดควรให้

หน่วยงานภาคเอกชนดําเนินการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยโดยทาํเป็นธุรกิจ หรือโดยได้รับ

ผลประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการแทนกรุงเทพมหานคร ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือ

แจง้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีนั้นให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 30 วนั

หรือปิดประกาศในพื้นท่ีบริเวณนั้นไม่ตํ่ากวา่ 30 วนัและเม่ือครบกาํหนด 30 วนัแลว้ เจา้ของหรือผู ้
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ครอบครองอาคารหรือสถานท่ี ตอ้งให้เอกชนรายใดรายหน่ึงหรือหลายรายไดด้าํเนินการเก็บ ขน 

และหรือกําจัดมูลฝอยออกจากอาคารสถานท่ีนั้ นๆ  โดยเสียค่าบริการตามอัตราท่ีกําหนดใน

ขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าด้วยการควบคุมกิจการรับทาํการเก็บ ขน หรือกาํจดัมูลฝอยโดยทาํ

เป็นธุรกิจ หรือไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ 

 5)  หา้มมิใหผู้ใ้ดคุน้เข่ีย ขดุ ขน มูลฝอยในท่ีรองรับมูลฝอย รถ หรือเรือ เก็บ

ขนมูลฝอย หรือสถานท่ีเทมูลฝอยใดๆ เวน้แต่เป็นการกระทาํของเจา้หน้าท่ีกรุงเทพมหานครท่ีมี

หนา้ท่ีหรือผูไ้ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 6)  ให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย ตามท่ี

กรุงเทพมหานครกาํหนดตามขอ้บญัญติักรุงเทพมหานครว่าดว้ยค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูล

ฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข 

 2.5.2.2  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 กาํหนดวา่ เทศบาลตาํบล เทศบาลเมือง 

เทศบาลนคร มีหน้าท่ีบํารุงทางบกและทางนํ้ า รวมไปถึงการกําจัดขยะมูลฝอย ซ่ึงมีคําสั่ง

กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบญัญติัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเทศบาล 

 2.5.2.3  พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ.2540 กาํหนดให้องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัมีหน้าท่ีดาํเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงในเน้ือหาไม่ได้

กล่าวถึงเร่ืองขยะมูลฝอยโดยตรง 

 2.5.2.4  พระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 ซ่ึงได้

ระบุไวว้่าองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหน้าท่ีตอ้งทาํในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบล โดยให้รักษา

ความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมไปถึงกาํจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

 2.5.2.5  พระราชบญัญติัระเบียบบริหารเมืองพทัยา พ.ศ.2542 กาํหนดใหเ้มืองพทัยามี

หนา้ท่ีในการดาํเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ รวมทั้งส่ิงปฏิกูลและบาํบดันํ้ า

เสีย 

  

2.5.3  พระราชบัญญตัิอืน่ๆ 

 2.5.3.1  พระราชบญัญติัการชลประทานหลวง พ.ศ.2485 โดยกฎหมายฉบบัน้ีมี

บทบัญญัติโดยห้ามมิให้ผู ้ใดทิ้งมูลฝอย ซากสัตว์ ซากพืช เถ้าถ่านหรือส่ิงปฏิกูลลงในทาง

ชลประทาน หรือทาํให้นํ้ าเป็นอนัตรายแก่การเพาะปลูก หรือการบริโภค ซ่ึงหากผูใ้ดฝ่าฝืน มี

ความผดิจะตอ้งโทษจาํคุก 10 วนั หรือปรับไม่เกิน 50 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
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 2.5.3.2  พระราชบญัญติัคลองประปา พ.ศ.2526 ซ่ึงหา้มมิใหผู้ใ้ดทิ้งซากสัตว ์ซากพืช 

เถา้ถ่านหรือส่ิงปฏิกูลลงในเขตคลองประปา คลองรับนํ้ าหรือคลองขงันํ้ า หากผูใ้ดฝ่าฝืนมีความผิด 

ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 2.5.3.3  พระราชบญัญติัทางหลวง พ.ศ.2535 มิใหผู้ใ้ดทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล นํ้ า

เสีย นํ้าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ซ่ึงหากผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวาง

โทษจาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

 2.5.3.4  พระราชบญัญติัจดัวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2494 กฎหมายฉบบัน้ีมี

บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งคือ มาตรา82 ซ่ึงพดูถึงวา่ผูใ้ดปล่อยขยะมูลฝอย ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความ

เสียหายแก่รถไฟ มีความผดิลหุโทษ ตอ้งระวางโทษชั้น 3 

 

2.5.4  กฎหมายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.5.4.1  พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535  

 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 ไดมี้การ

กาํหนดกฎหมายท่ีแสดงถึงการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยมีมาตราต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนดงัต่อไปน้ี 

 1)  มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 (1)  การได้รับขอ้มูลและข่าวสารจากทางราชการในเร่ืองเก่ียวกบัการ

ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เวน้แต่ขอ้มูลหรือข่าวสารท่ีทางราชการถือว่าเป็นความลบั

เก่ียวข้องกับการรักษาความมัน่คงแห่งชาติ หรือเป็นความลับเก่ียวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิใน

ทรัพยสิ์น หรือสิทธิในทางการคา้ หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

 (2)  การไดรั้บชดใชค้่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ี 

ไดรั้บความเสีย หายจากภยนัตรายท่ีเกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อนัมีสาเหตุ

มาจากกิจการหรือโครงการใดท่ีริเร่ิม สนบัสนุนหรือดาํเนินการโดยส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 

 (3)  การร้องเรียนกล่าวโทษผูก้ระทาํผดิต่อเจา้พนกังานในกรณีท่ี 

ไดพ้บเห็นการ กระทาํใดๆ อนัเป็นการละเมิด หือฝ่าฝืนกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมมลพิษ หรือการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

 (4)  การใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือเจา้พนกังานในการปฏิบติั 

หน้าท่ี ท่ี เ ก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมโดยเคร่งครัด ทั้ งน้ี ตามท่ี

พระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายวา่ดว้ยการนั้นบญัญติัไว ้
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 2)  มาตรา 7 ระบุวา่ เพื่อเป็นการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้องคก์รเอกชนซ่ึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย หรือ กฎหมายต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม หรือ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมี้วตัถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ่งคา้หากาํไรจากการ

ประกอบกิจกรรมดงักล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองคก์รเอกชนดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑ ์

วธีิการและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 3)  มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสาร

สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

เวน้แต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้ นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐความปลอดภัยของ

ประชาชน หรือส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี 

ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 4)  มาตรา 57 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วย

ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการดาํเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผล กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต 

หรือส่วนไดเ้สียสําคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ินและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าวการวางแผนพฒันาสังคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพยก์ารวางผงัเมือง การกาํหนดเขตการ

ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนไดเ้สียสําคญัของประชาชน ให้รัฐ

จดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนดาํเนินการ 

 5)  มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการ

อนุรักษ ์บาํรุงรักษาและการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

และในการคุม้ครองส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ดาํรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ

ต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ีจะไม่ก่อให้ เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต

ของตน ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามความเหมาะสมการดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให ้

เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สุขภาพ จะกระทาํมิได้ เวน้แต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ

สุขภาพของ ประชาชนในชุมชน และจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้

ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์ารอิสระซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนองคก์ารเอกชนดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แ ล ะ สุ ข ภ า พ  แ ล ะ ผู ้แ ท น ส ถ า บัน อุ ด ม ศึ ก ษ า ท่ี จัด ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ด้า น ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ห รื อ



32 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าวสิทธิของ

ชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองค์กรอ่ืน

ของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 2.5.4.2  รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

 มาตรา 56 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐ และชุมชนในการบาํรุงรักษา และ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุม้ครอง

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ดาํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ือง ในส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมไดรั้บความ

คุม้ครอง ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติั การดาํเนินโครงการ หรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจะกระทาํมิได้ เวน้แต่จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทนองค์การเอกชนด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม และผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติัสิทธิของบุคคลท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืนของรัฐ เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ี

บญัญติัไวใ้นกฎหมายตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับขอ้มูล คาํช้ีแจง และเหตุผล จากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการดาํเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้

เสียสําคญัอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ือง

ดงักล่าว ทั้งน้ี ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมายบญัญติั 

 2.5.4.3  รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

 มาตรา 56 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่การ

เปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือ

ส่วนไดเ้สียอนัพึงไดรั้บความคุม้ครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมาย

บญัญติั 

 มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการดาํเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
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เสียสาํคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํไปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว 

 มาตรา 58 บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน  

 มาตรา 59  บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทุกข์และไดรั้บแจง้ผลการพิจารณา

ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 มาตรา 60  บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเน่ืองจากการกระทาํหรือการ

ละเวน้การกระทาํของขา้ราชการ พนกังาน หรือลูกจา้งของหน่วยงานนั้น 

 มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชน ชุมชนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิม ยอ่ม

มีสิทธิอนุรักษห์รือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของ

ชาติและมีส่วนร่วมในการจดัการ การบาํรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

 มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกบัรัฐและชุมชนในการอนุรักษ ์บาํรุงรักษา 

และการไดป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ครอง 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหด้าํรงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดลอ้มท่ี

จะไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความ

คุม้ครองตามความเหมาะสม การดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อยา่งรุนแรงทั้งทางดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทาํมิได ้เวน้แต่

จะไดศึ้กษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และ

จดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียก่อน รวมทั้งไดใ้ห้องคก์าร

อิสระ ซ่ึงประก อบด้วยผู ้แทนองค์การเอก ชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู ้แท น

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีจดัการการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดา้นสุขภาพ ให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการดาํเนินการดงักล่าว สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือองคก์รอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามบทบญัญติัน้ี ยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 

 มาตรา 290 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอาํนาจหน้าท่ีส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายบญัญติั กฎหมายตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยต้องมีสาระสําคญั

ดงัต่อไปน้ี 
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 1) การจดัการ การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี 

 2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูน่อกเขตพื้นท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนใน

พื้นท่ีของตน 

 3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอก

เขตพื้นท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ี 

 4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

 2.5.4.4  ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 

 1)  มาตรา 43 บุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิ 

 (1) อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื น ฟู ห รื อ ส่ ง เ ส ริ ม ภู มิ ปั ญ ญ า  ศิ ล ป ะ  วัฒ น ธ ร ร ม

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 

 (2) จัดการ บาํรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งสมดุลและย ัง่ยนืตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 

 (3) เขา้ช่ือกนัเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ดาํเนินการใดอนัจะ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเวน้การดาํเนินการใดอนัจะกระทบต่อความเป็นอยู่

อยา่งสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และไดรั้บแจง้ผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงาน

ของรัฐตอ้งพิจารณาขอ้เสนอแนะนั้นโดยให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ย

ตามวธีิการท่ีกฎหมายบญัญติั 

 (4) จดัใหมี้ระบบสวสัดิการของชุมชน สิทธิของบุคคลและชุมชนตาม 

วรรคหน่ึง หมายความรวมถึงสิทธิท่ีจะร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือรัฐในการดาํเนินการ

ดงักล่าวดว้ย 

 2) มาตรา 57 รัฐตอ้ง 

 (1)  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินและของชาติ และจดัให้มีพื้นท่ีสาธารณะ

สาํหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน ชุมชน และองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชสิ้ทธิและมีส่วนร่วมในการดาํเนินการดว้ย 

 (2)  อนุรักษ ์คุม้ครอง บาํรุงรักษา ฟ้ืนฟูบริหารจดัการ และใชห้รือจดัให้

มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
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ประโยชน์อย่างสมดุลและย ัง่ยืน โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม

ดาํเนินการและไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

 3) มาตรา 58 การดํา เ นินการใดของรัฐหรือท่ีรัฐจะอนุญาตให้ผู ้ใด

ดาํเนินการ ถา้การนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ อนามยั 

คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สียสาํคญัอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งรุนแรง รัฐ

ต้องดาํเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนหรือชุมชน และจดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนได้เสียและประชาชนและ

ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเพื่อนาํมาประกอบการพิจารณาดาํเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการ

ดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง ในการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้อง

ระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ

น้อยท่ีสุด และต้องดาํเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือ

ชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นธรรมและโดยไม่ชกัชา้ 

 4) มาตรา 59 รัฐตอ้งเปิดเผยขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง

ของหน่วยงานของรัฐท่ีมิใช่ขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คงของรัฐหรือเป็นความลบัของทางราชการ

ตามท่ีกฎหมายบญัญติัและตอ้งจดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารดงักล่าวไดโ้ดยสะดวก  

 

2.6  ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัปทุมธานี 

 

2.6.1  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยู่ในภาคกลางประมาณเส้นรุ้งท่ี 14 องศาเหนือ และเส้นแวงท่ี 100 

องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 2.30 เมตร มีเน้ือท่ีประมาณ 1,525.856 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวง

แผน่ดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เป็นระยะทางประมาณ 27.8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบั

จงัหวดัใกลเ้คียง คือ 

 - ทิศเหนือ ติดต่อกบั อาํเภอบางไทร อาํเภอบางปะอิน และอาํเภอวงันอ้ย จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา อาํเภอหนองแค และอาํเภอวหิารแดง จงัหวดัสระบุรี 

    - ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อาํเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก และอาํเภอบางนํ้ า

เปร้ียว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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     - ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อาํเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา อาํเภอบาง

เลน จงัหวดันครปฐม และอาํเภอไทรนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

   - ทิศใต ้ติดต่อกบั เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตสายไหม  เขตบางเขน เขต

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอาํเภอปากเกร็ด อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี 

 

2.6.2  ลกัษณะภูมิประเทศ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มริมสองฝ่ังแม่นํ้ าโดยมีแม่นํ้ าเจา้พระยาไหลผา่นใจ

กลางจงัหวดัในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานีและอาํเภอสามโคก ทาํใหพ้ื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีถูกแบ่ง

ออกเป็น   2 ส่วน คือ ฝ่ังตะวนัตกของจงัหวดัหรือบนฝ่ังขวาของแม่นํ้ าเจา้พระยาไดแ้ก่ พื้นท่ีในเขต

อาํเภอลาดหลุมแก้วกบัพื้นท่ีบางส่วนของอาํเภอเมืองและอาํเภอสามโคก กบัฝ่ังตะวนัออกของ

จงัหวดั หรือบนฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าเจา้พระยา ไดแ้ก่ พื้นท่ีอาํเภอเมืองบางส่วน อาํเภอธัญบุรี อาํเภอ

คลองหลวง อาํเภอหนองเสือ อาํเภอลาํลูกกา และบางส่วนของอาํเภอสามโคกโดยปกติระดบันํ้ าใน

แม่นํ้ าเจา้พระยาในฤดูฝนจะเพิ่มสูงข้ึนเฉล่ียประมาณ 50 เซนติเมตร ซ่ึงทาํให้เกิดภาวะ นํ้ าท่วมใน

บริเวณพื้นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาเป็นบริเวณกวา้งและก่อให้เกิดปัญหาอุทกภยัในพื้นท่ีฝ่ังขวา

ของแม่นํ้ าเจา้พระยาสําหรับพื้นท่ีทางฝ่ังซ้ายของแม่นํ้ าเจา้พระยานั้นเน่ืองจากประกอบดว้ยคลอง

ซอยเป็นคลองชลประทานจาํนวนมากสามารถควบคุมจาํนวนปริมาณนํ้ าไดท้าํให้ปัญหาเก่ียวกบั

อุทกภยัมีนอ้ยกวา่ 

 



37 

 
 

ภาพที ่2.1  ท่ีตั้งและอาณาเขตจงัหวดัปทุมธานี 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานจงัหวดัปทุมธานี, 2559. 

 

2.6.3  ประวตัิความเป็นมาของจังหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีการก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 300 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่สมยั

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเม่ือปีพุทธศกัราช 2202 มงันนัทมิตรไดท้าํ

การตอ้นครอบครัวมอญ เมืองเมาะตะมา อพยพมาจากสงครามพม่า เขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

สมเด็จพระเจา้อยูห่วักรุงเทพทวารวดีศรีอยธุยา ซ่ึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ให้ครอบครัวมอญไปตั้งบา้นเรือนอยู่ท่ีบา้นสามโคก จากนั้นมาชุมชนสามโคกจึงไดมี้การ

พฒันามาเป็นลาํดบั ต่อมาในแผ่นดินสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชไดมี้ชาวมอญอพยพเขา้มาอีก

คร้ัง ทาํให้สมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราชทรงโปรดเกลา้ฯ อนุญาตให้ตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นสามโคก

เป็นคร้ังสุดทา้ย ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั ไดมี้การอพยพชาวมอญเป็นคร้ัง
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ใหญ่จากเมืองเมาะตะมา เขา้สู่ประเทศไทยเรียกวา่”มอญใหญ่” พระองคท์รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

ให้ชาวมอญบางส่วนตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่สามโคก หลงัจากนั้นจึงกลายเป็น ”เมืองสามโคก” ในเวลา

ต่อมา 

เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัไดเ้สด็จประพาสท่ีเมืองสามโคก ชาวมอญได้

นาํดอกบวัมาถวายเป็นราชสักการะ พระองค์จึงทรงพระราชทานนามเมืองสามโคกใหม่วา่ “เมือง

ประทุมธานี” ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 23 สิงหาคม 2358 หลงัจากนั้นในปีพุทธศกัราช 2461 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ใช้คาํว่า “จงัหวดั” แทน “เมือง” ทาํให้เปล่ียนช่ือ

จงัหวดัใหม่จาก “ประทุมธานี” เป็น “ปทุมธานี” และใหยุ้บจงัหวดัธญับุรีมาข้ึนกบัจงัหวดัปทุมธานี 

ในปี2475 จงัหวดัปทุมธานีจึงไดแ้บ่งการปกครอง 7 อาํเภอในปัจจุบนั 

 

 
 

ภาพที ่2.2  สัญลกัษณ์ประจาํจงัหวดัปทุมธานี 

แหล่งทีม่า : สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัปทุมธานี, 2559. 

 

2.6.4  คําขวญัประจําจังหวดัปทุมธานี 

ถ่ินบวัหลวง เมืองรวงขา้ว เช้ือชาวมอญ นครธรรมะ พระตาํหนกัรวมใจ สดใสเจา้พระยา 

กา้วหนา้อุตสาหกรรม 

  

2.6.5   ลกัษณะภูมิอากาศ 

จงัหวดัปทุมธานีตั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศไทย ท่ีละติจูด 14 องศา 6 ลิปดาเหนือ ลองติ

จูด 100 องศา 37 ลิปดาตะวนัออก สูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง 6 เมตร มีลกัษณะอากาศแบบทุ่ง

หญา้เมืองร้อน มีฟ้าหลวัช้ืนสลบักบัฟ้าหลวัแหง้ มีฝนตกปานกลางและสลบัฤดูแลง้บริเวณภาคกลาง

ตอนล่าง อากาศจะชุ่มช้ืนเน่ืองจากตั้งอยูใ่กลท้ะเลอ่าวไทยเป็นปัจจยัท่ีควบคุมอุณหภูมิไดรั้บอิทธิพล

จากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้นาํความชุ่มช้ืนมาสู่จงัหวดั แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู 
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 - ฤดูหนาว ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.-ก.พ. อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉล่ีย 

ประมาณ 22 องศาเซลเซียส 

- ฤดูร้อน ช่วงระหวา่งเดือน มี.ค.-เม.ย. อุณหภูมิเฉล่ีย 35 องศาเซลเซียส 

- ฤดูฝน  ช่วงระหวา่งเดือน พ.ค.-ต.ค. ปริมาณเฉล่ีย 1200 มม./ต่อปี 

 

2.6.6  การแบ่งเขตการปกครองและข้อมูลประชากร 

ในปัจจุบนั จงัหวดัปทุมธานีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 7 อาํเภอ 53 ตาํบล460 

หมู่บา้น การปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบไปดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั1แห่ง เทศบาลนคร 1 

แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่งเทศบาลตาํบล 17 แห่งและองค์การบริการส่วนตาํบล 37 แห่งอาํเภอ

ประกอบไปดว้ย อาํเภอเมืองปทุมธานีอาํเภอธญับุรีอาํเภอคลองหลวงอาํเภอลาํลูกกาอาํเภอลาดหลุม

แก้วอาํเภอสามโคกและอาํเภอหนองเสือ โดยจงัหวดัปทุมธานีมีประชากร ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 

2556 ทั้งส้ิน 1,048,665 คนเพิ่มข้ึนจาก ปี 2555 (ขอ้มูล ณ 30 ธนัวาคม 2555) จาํนวน 14,828 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.43 จาํแนกเป็นชาย 498,262 คนหญิง 550,403 คนจาํนวนประชากรชาย คิดเป็นร้อยละ 

47.5 ประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.5 ของประชากรทั้งหมดมีจาํนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 502,637 

ครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 12,8584 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.62 

 

ตารางที ่2.1  จาํนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของจงัหวดัปทุมธานี 

 

อาํเภอ ชาย (คน) หญงิ (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

เมืองปทุมธานี 88,666 79,229 185,895 89,484 

ธญับุรี 91,867 103,234 195,101 92,901 

คลองหลวง 116,458 133,721 250,179 130,808 

ลาํลูกกา 120,049 131,472 251,521 1,254,006 

ลาดหลุมแกว้ 29,938 31,481 61,419 29,001 

สามโคก 25,893 27,431 53,325 20,224 

หนองเสือ 25,391 25,835 51,226 15,213 

รวม 498,262 550,403 1,048,665 502,637 

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานจงัหวดัปทุมธานี, 2557. 
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2.6.7  สภาพเศรษฐกจิและสังคม 

 2.6.7.1  ดา้นการศึกษา 

 จงัหวดัปทุมธานีแบ่งพื้นท่ีการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็น 2 เขตประกอบด้วย

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 ครอบคลุมพื้นท่ี 2 อาํเภอคืออาํเภอเมือง

ปทุมธานี คลองหลวงสามโคกและอาํเภอลาดหลุมแกว้สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานีเขต 2 ครอบคลุมพื้นท่ี 3 อาํเภอได้แก่อาํเภอธัญบุรีลาํลูกกาและอาํเภอหนองเสือและ

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 ครอบคลุมพื้นท่ี 7 อาํเภอไดแ้ก่อาํเภอเมืองปทุมธานี

คลองหลวงสามโคก อาํเภอลาดหลุมแกว้อาํเภอธญับุรีลาํลูกกาและอาํเภอหนองเสือในปีการศึกษา 

2556 มีสถานศึกษาในสังกดัสํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและอ่ืนๆรวม 191 แห่งและ

สํานกังานบริหารงานการศึกษาเอกชน 83 แห่งรวม 274 แห่งจาํนวนห้องเรียน 4,835 ห้องเรียนครู 

6,780 คน นกัเรียนจาํนวน 150,908 คน 

 2.6.7.2  สาธารณสุข 

 จังหวัดปทุมธานีมีสถานพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่งโรงพยาบาลเฉพาะทาง 2 แห่งโรงพยาบาลเอกชน 6 แห่งสถานพยาบาล

เอกชนท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้้างคืน 1 แห่งโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอ่ืน 1 แห่งโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบล 78 แห่งศูนยบ์ริการสาธารณสุขเทศบาล 21 แห่งคลินิก (ทุกประเภท) 439 

แห่งจาํนวนเตียง 2,916 เตียง สําหรับบุคลากรดา้นสาธารณสุขประกอบด้วยแพทย ์214 คนทนัต

แพทย ์60 คน เภสัชกร 106 คนอตัราส่วนแพทยต่์อจาํนวนประชากรจงัหวดัปทุมธานีเม่ือปี 2556 

เท่ากบั 1: 4,831 คนสูงกวา่มาตรฐาน (แพทยม์าตรฐาน 1: 6,000 คน) 

 2.6.7.3  ศาสนาและวฒันธรรม 

 ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมาคือศาสนา

อิสลามและศาสนาคริสต์ตามลาํดบัสําหรับจาํนวนศาสนสถานในจงัหวดัโดยจาํแนกไดด้งัน้ีวดัใน

พุทธศาสนา 186 แห่งมสัยดิ 30 แห่งโบสถ ์(คริสต)์ 39 แห่ง 

 2.6.7.4  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 จงัหวดัปทุมธานีมีคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพยสู์งข้ึนเป็นระยะมีสาเหตุจาก

การท่ีมีจาํนวนประชากรในพื้นท่ีเพิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากประชาชนต่างทอ้งถ่ินต่างเขา้มาทาํงานตาม

สถานประกอบการต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหมู่บา้นจดัสรรและห้างสรรพสินคา้รวมทั้งเด็ก

และเยาวชนท่ีเขา้มาศึกษาในสถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัโดยท่ีปัญหา

อาชญากรรมท่ีประกอบโดยเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพนัธ์มัว่สุมยาเสพติดทะเลาะ

วิวาทลกัทรัพยว์ิ่งราวทรัพยห์รืออาชญากรรมรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทั้งในแง่ความรุนแรงและ
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ปริมาณซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีนาํไปสู่อาชญากรรมเพิ่มข้ึน

ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมท่ีมีการเผยแพร่ทางส่ือท่ีไร้พรมแดนและจากการท่ีค่า

ครองชีพสูงข้ึนการใชจ่้ายจนเกินตวันั้นเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อบุคคลบางกลุ่มจึงทาํให้มีการ

ก่ออาชญากรรมในคดีความผิดเก่ียวกบัทรัพยส์ําหรับปัญหาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมืองจะ

เกิดปัญหาในชุมชนแออดัเพราะสถานท่ีดงักล่าวมีบุคคลหลายประเภทซ่ึงบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้

ออกชุมชนไดต้ลอดเวลาเป็นแหล่งรวมบุคคลประเภทติดยาเสพติดคนจรจดัท่ียากต่อการควบคุม 

 2.6.7.5  ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัปทุมธานี 

 ผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัปทุมธานีแบบ Bottom Up ประจาํปี พ.ศ. 2555 การผลิต

ของจงัหวดัปทุมธานีในปี 2555 ขยายตวั ร้อยละ 1.3 จากท่ีหดตวัร้อยละ 1.6 ในปีท่ีผา่นมาโดยภาค

เกษตรขยายตวัร้อยละ 5.8 จากการหดตวัร้อยละ 13.9 ในปีท่ีแลว้เน่ืองจากการผลิตในภาคเกษตร

ขยายตวัทั้งในหมวดพืชผลประมงปศุสัตวแ์ละหมวดบริการทางการเกษตรภาคนอกเกษตรขยายตวั

ร้อยละ 1.2 จากท่ีหดตวั ร้อยละ 1.3 ในปีท่ีแล้วเน่ืองมาจากการขยายตวัของสาขาโรงแรมและ

ภตัตาคารการขนส่งสถานท่ีเก็บสินค้าและการคมนาคมสาขาการศึกษาสาขาการให้บริการด้าน

ชุมชน สังคมและบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆและสาขาลูกจา้งในครัวเรือนส่วนบุคคลท่ีขยายตวัร้อยละ 

51.0, 18.8, 7.6,40.5 และ 78.2 ตามลาํดบัส่วนสาขาการผลิตท่ีหดตวัจากปีท่ีแลว้ไดแ้ก่สาขาการขาย

ส่งการขายปลีกการซ่อมแซมยานยนต์ฯสาขาการบริหารราชการและการป้องกนัประเทศฯ และ

สาขาการบริการดา้นสุขภาพและสังคมท่ีหดตวัร้อยละ 2.1, 5.6 และ 5.9 ตามลาํดบัผลิตภณัฑ์มวล

รวมจงัหวดั ณ ราคาประจาํปี มีมูลค่ารวมเท่ากบั 270,998 ลา้นบาทลดลงจากปีท่ีผา่นมา 4,770 ลา้น

บาทคิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหัว (GPP per Capita) ในปี 2555 

เท่ากบั 262,128 บาท ลดลงจาก 272,795 บาท ในปี 2554 หรือลดลงร้อยละ 3.9 

 2.6.7.6  การประกอบอาชีพ 

  1)  ดา้นการคา้ 

  สํานักงานพาณิชย์จงัหวดัปทุมธานีร่วมกับสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กระทรวงพาณิชยข์อรายงานความเคล่ือนไหวดชันีราคาผูบ้ริโภคของจงัหวดัปทุมธานีเดือนธนัวาคม 

2556 โดยสรุปปี 2556 กระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินการปรับปรุงนํ้ าหนักและปีฐานดัชนีราคา

ผูบ้ริโภคจากปีฐาน 2550 เป็นปีฐาน 2554 มีรายการสินค้าและบริการท่ีใช้คาํนวณ 450 รายการ 

สําหรับจงัหวดัปทุมธานีมีจาํนวน 259 รายการครอบคลุมสินคา้หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มี 

แอลกอฮอล์เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้เคหสถานการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลยานพาหนะ 

การขนส่งและการส่ือสารการบนัเทิงการอ่านการศึกษาและการศาสนายาสูบและเคร่ืองด่ืมมี

แอลกอฮอลเ์พื่อนาํมาคาํนวณดชันีราคาผูบ้ริโภคของจงัหวดัปทุมธานี การลงทุนในจงัหวดัปทุมธานี
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ในปี 2556 นั้นหากเปรียบเทียบความหนาแน่นของธุรกิจเฉพาะในกลุ่มภาคกลางนั้นพบวา่จงัหวดั

ปทุมธานีไดเ้ป็นอนัดบัท่ีสามของภาคซ่ึงเป็นรองเพียงแค่จงัหวดันนทบุรีและสมุทรปราการเท่านั้น

โดยในปี 2556 นั้นจงัหวดัปทุมธานีไดมี้มูลค่าการลงทุนของนิติบุคคล (บริษทัและห้างหุ้นส่วน) ถึง 

7,621 ลา้นบาทและมีผูป้ระกอบกิจการใหม่ของจงัหวดัถึง 3,329 ราย 

 

ตารางที ่2.2  จาํนวนการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน/บริษทัและจาํนวนทุนจดทะเบียน 

  

นิตบุิคคล ปี 2555 ปี 2556 

ห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท 

จาํนวน (ราย) 1,988 1,231 2,297 1,032 

รวม 3,219 3,329 

ทุนจดทะเบียน 709,420,500 7,356,955,000 697,127,667 6,924,160,000 

รวม (ล้าน) 8,066,375,500 7,621,287,667 

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัปทุมธานี, 2557. 

 

  ซ่ึงธุรกิจโดดเด่นของจงัหวดัหรือท่ีผูป้ระกอบธุรกิจให้ความสนใจลงทุน

ในปีน้ีจาํนวนมากเช่น การผลิตเพื่อจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าการขนส่งสินค้าและวสัดุภัณฑ์การ

ผลิตภณัฑ์คอนกรีต/วสัดุก่อสร้าง/การตกแต่งภายในการรับซ้ือขยะ/ของเสีย (การรีไซเคิล) การร้าน

จาํหน่ายเวชภณัฑก์ารผลิตจาํหน่ายเคร่ืองสาํอางหรือเคร่ืองหอมต่างๆการรับช่วงการผลิตหรือขายส่ง

สินคา้และอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือช้ินส่วนอิเล็กโทรนิกส์ให้กบัภาคอุตสาหกรรม(OEM) การ

จาํหน่ายอุปกรณ์การส่ือสาร/โทรศพัท์และธุรกิจการจาํหน่ายสลากกินแบ่ง หากจาํแนกการกระจุก

ตวัธุรกิจในพื้นท่ีของแต่ละอาํเภอท่ีผูป้ระกอบกิจการให้ความสนใจลงทุนในปี 2556 นั้นพบว่า

อนัดบัท่ีหน่ึงของจงัหวดัคืออาํเภอลาํลูกกามี 1,020 รายและอาํเภอคลองหลวงมี 977 รายเป็นอนัดบั

ท่ีสองส่วนอนัดบัสามคือเมืองปทุมธานี 517 รายและธัญบุรี 512 รายซ่ึงมีธุรกิจท่ีจดัตั้งใหม่ในปี 

2556 ใกล้เคียงกัน ทั้ งน้ีหากพิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศภายในจังหวดัก็จะพบได้ว่า 

ผูป้ระกอบการจากต่างประเทศสัญชาติญ่ีปุ่นจะเป็นนกัลงทุนรายใหญ่ท่ีสุดโดยจะมีถึง 614 รายและ

มีมูลค่าการลงทุน 44,517 ล้านบาทและรองลงมาจะเป็นผูป้ระกอบการจากต่างประเทศสัญชาติ

สิงคโปร์ท่ี 8,192 ลา้นบาทและอนัดบัท่ีสามจะเป็นสัญชาติดชัช์ มีมูลค่าการลงทุนท่ี 2,161 ลา้นบาท

อนัดบัท่ีส่ีคือ มาเลเซียท่ี 1,474 ลา้นบาทและสัญชาติจีน ฮ่องกงปานามาอเมริกนัองักฤษอยูใ่นระดบั
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ใกล้เคียงกนัท่ีระดบัพนัล้านตน้ ๆ ข้ึนไปซ่ึงจะเป็นผูข้บัเคล่ือนเศรษฐกิจและผลติภณัฑ์มวลรวม

ภายในจงัหวดั (GDP) ของจงัหวดัต่อไป 

  2)  ดา้นการเกษตร 

  จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีทาํการเกษตร 496,652.00 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 

49.78 ของพื้นท่ีทั้งหมดดว้ยลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัเป็นท่ีราบลุ่มท่ีเอ้ือแก่การเพาะปลูกจึงทาํ

ให้จงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีทาํการเกษตรอยูใ่นทุกอาํเภอโดยอาํเภอหนองเสือเป็นอาํเภอท่ีมีพื้นท่ีทาํ

การเกษตรมากท่ีสุดรองลงมาคืออาํเภอลาดหลุมแกว้อาํเภอลาํลูกกาและอาํเภอคลองหลวงตามลาํดบั

ส่วนใหญ่เป็นการปลูกขา้วรองลงมาไดแ้ก่ไมผ้ล-ไมย้ืนตน้พืชผกัไมด้อกไมป้ระดบัและพืชพลงังาน

โดยการใช้ ท่ี ดินเพื่ อการเกษตรกรรมมีแนวโน้มลดลงเ น่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์จากกรุงเทพมหานครจนเกิดการขยายตัวของเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม

แนวโน้มการเกษตรในจงัหวดัปทุมธานีจะเป็นการผลิตเพื่อสุขภาพและรักษาส่ิงแวดล้อมมากข้ึน

เน้น Green Agricultural และ Zero Waste เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาํนาจต่อรองเพิ่ม

รายได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตของตนและสร้างความเขม้แข็งตลอดจนความมัน่คงและความ

ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรโดยแบ่งกลุ่มการเกษตรออกเป็น 6 กลุ่มตามลกัษณะของกิจกรรมไดแ้ก่

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 29 กลุ่มจาํนวนเกษตรกร 515 รายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 36 กลุ่มจาํนวน

เกษตรกร 710 รายกลุ่มยุวเกษตรกร 42 กลุ่มจาํนวนเกษตรกร 1328 รายกลุ่มสายใยรักฯ 37 กลุ่ม

จาํนวนเกษตรกร 524 รายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนยข์า้วชุมชน 405 กลุ่มจาํนวนเกษตรกร 4,713 

รายรวมทั้งส้ิน 591 กลุ่มจาํนวนเกษตรกร 8,610 ราย 

  3)  ดา้นปศุสัตว ์

  การผลิตดา้นปศุสัตวเ์ศรษฐกิจท่ีสําคญัในจงัหวดัปทุมธานีปีพ.ศ. 2556 มี

ยอดการผลิตลดลงจากปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากเกษตรกรหันมาปลูกขา้วมากข้ึนเพราะขายได้ราคาดี

ประกอบกบัจงัหวดัปทุมธานีมีพื้นท่ีติดกบักรุงเทพมหานครทาํให้มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

บา้นพกัอาศยัมากข้ึนพื้นท่ีทาํปศุสัตวล์ดลงแต่มีการเล้ียงปศุสัตวเ์พิ่มข้ึนยู ่2 ชนิดสัตวคื์อเป็ดไข่และ

ไก่พื้นบา้นเน่ืองจากการเล้ียงใชพ้ื้นท่ีไม่มากการเล้ียงเป็ดไข่มีการเล้ียงแบบไล่ทุ่งซ่ึงอาหารของเป็ด

ไล่ทุ่งมาจากของเหลือจากการเกษตรส่วนไก่พื้นเมืองการเล้ียงจะเล้ียงในบริเวณรอบบา้นเท่านั้นและ

ประชาชนนิยมบริโภคไก่พื้นเมืองมากข้ึน โดยสรุปการผลิตดา้นปศุสัตวเ์ศรษฐกิจปี 2556 มีการเล้ียง

เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาอยู่ 3 ชนิดสัตวคื์อกระบือเป็ดไข่และไก่พื้นบา้นเน่ืองจาก

ผลผลิตได้ราคาดีส่วนท่ีมีการเล้ียงลดลงได้แก่โคและสุกรเน่ืองจากพื้นท่ีในการเล้ียงลดลงการ

ประสบภยัพิบติัจากนํ้าท่วมและจากปัจจยัทางการตลาดมีความผนัผวนของราคาข้ึนลงอยา่งรวดเร็ว 
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4)  ดา้นการประมง 

สัตวน์ํ้าท่ีมีปริมาณผลิตจากการเพาะเล้ียงมากในจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่ 

ปลาดุกปลานิลปลาสวายและปลาตะเพียนตามลาํดบัมีการเพาะเล้ียงกระจายทุกอาํเภออาํเภอท่ีมี

ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงมากท่ีสุดไดแ้ก่อาํเภอลาํลูกกาอาํเภอหนองเสืออาํเภอคลองหลวงอาํเภอ

เมืองปทุมธานีอาํเภอสามโคกอาํเภอลาดหลุมแกว้และอาํเภอธัญบุรีตามลาํดบัในปี 2555 มีผลผลิต

จากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าจาํนวน 22,020,669 กิโลกรัมเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 15.12เน่ืองมาจาก

สถานการณ์ท่ีเขา้สู่สภาวะปกติอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติปี 2554 ท่ีทาํใหผ้ลผลิตในปีนั้นมีปริมาณ

ลดลงและมูลค่าเพิ่มจากการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า ปี 2555 มีมูลค่า 261,021,512 บาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน

ร้อยละ 20.65 เน่ืองมาจากปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและราคาท่ีสูงข้ึน 

  5)  ดา้นแรงงาน 

  จงัหวดัปทุมธานีมีประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปีข้ึนไปรวม 669,064 คนซ่ึงผูท่ี้อยู่

ในกาํลงัแรงงานจาํนวน 461,720 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 69.00 และเป็นผูไ้ม่ยู่ในกาํลงัแรงงาน

จาํนวน 207,344 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.00 สําหรับกลุ่มผูท่ี้อยู่ในกาํลงัแรงงาน 461,720 คนนั้น

แยกไดเ้ป็นผูมี้งานทาํจาํนวน 458,782 คนคิดเป็นร้อยละ 99.4 ของผูอ้ยู่ในกาํลงัแรงงานผูว้่างงาน

จาํนวน 2,643 คนหรือคิดเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ 0.6 ผูท่ี้รองานตามฤดูการจาํนวน 295 คน 

ภาวการณ์ทาํงานของประชากรในจงัหวดัปทุมธานีแยกออกไดเ้ป็นผูมี้งานทาํในภาคเกษตรกรรม 

40,207 คนหรือร้อยละ 8.8 และผูมี้งานทาํนอกภาคเกษตรกรรมจาํนวน 418,575 คนหรือร้อยละ 

91.2 โดยกลุ่มผูท้าํงานนอกภาคเกษตรกรรมจะทาํงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุดมี

จาํนวน 154,072 คนคิดเป็นร้อยละ 33.6 ของผูมี้งานทาํทั้งหมดรองลงมาคือการขายส่ง-ขายปลีก 

73,521 คนคิดเป็นร้อยละ 16.0การก่อสร้าง 34,260 คนคิดเป็นร้อยละ 7.5 การขนส่งท่ีเก็บสินคา้ 

33,921 คนคิดเป็นร้อยละ 7.4 กิจกรรมโรงแรมและอาหาร24,640 คนคิดเป็นร้อยละ 5.4 ส่วนใน

ภาค/กิจกรรมต่างๆนอกเหนือจาก 6 ภาค/กิจกรรมขา้งตน้อีก 16 ภาค/กิจกรรมมีกาํลงัแรงงานเฉล่ีย

ในแต่ละภาค/กิจกรรมตํ่ากวา่ร้อยละ 5 

  6)  ดา้นการท่องเท่ียว 

  จงัหวดัปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กลก้รุงเทพมหานครซ่ึงมีจุดเด่น

ในเร่ืองอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมนํ้ าวิถีชีวิตวฒันธรรมชาวไทยเช้ือสายมอญท่ี

น่าสนใจรวมทั้ งย ังรักษาเอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความเจริญทางด้าน

อุตสาหกรรมและการบริการไวไ้ด้จงัหวดัปทุมธานีมีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนโดยเฉพาะถึงการท่องเท่ียวภายในจงัหวดัปทุมธานีมีแม่นํ้ าเจา้พระยา

ไหลผ่านและ 2 ฝ่ังแม่นํ้ าเจา้พระยาเป็นวดัต่าง ๆมากมายเช่นวดัหงส์ปทุมมาวาสวดัศาลเจา้วดัไผ่
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ลอ้ม ฯลฯซ่ึงมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียวในจงัหวดัปทุมธานีอีกทั้งความเจริญ

ทางดา้นอุตสาหกรรมทาํใหก้ารท่องเท่ียวและเศรษฐกิจเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเพราะในจงัหวดั

ปทุมธานีเป็นท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทาํให้มีการเขา้มาทาํงานในจงัหวดัปทุมธานี

เป็นจาํนวนมาก แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของจงัหวดัปทุมธานีไดแ้ก่วดัเจดียท์องวดั ศาลเจา้วดัไผ่

ลอ้มรวมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นการท่องเท่ียวแบบเรียนรู้เช่นพิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลิมพระ

เ กี ย ร ติ สั ง กัด ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ สั ง กัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติและหออคัรศิลปิน

สังกดักระทรวงวฒันธรรมรวมถึงศูนยว์ิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

สาํหรับภาพลกัษณ์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัของจงัหวดัปทุมธานีนอกจากดอกบวัแลว้คือ “ตุ่มสามโคก” ซ่ึงเป็น

เอกลกัษณ์เคร่ืองป้ันดินเผาของชาวมอญของสามโคก 

  

2.6.8  สถานการณ์และปัญหาการจัดการขยะของจังหวดัปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานีเป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีเกิดปัญหาขยะจากการลกัลอบทิ้ง ขยะตกคา้ง และ

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนใหม่ซ่ึงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี จากการสาํรวจปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง 77 

จงัหวดั (ณ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2558) ของกรมควบคุมมลพิษ (2558ข) พบว่าจงัหวดัปทุมธานีมี

ปริมาณขยะตกค้างถึง 1.24 แสนตนั เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีต่อเน่ืองกับ

กรุงเทพมหานครและจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและการขยายตวัของภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึง

ชุมชนเมืองปทุมธานีย ัง มีบทบาทในการเป็นแหล่งงานท่ีสําคัญของประชากรจากพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานครและพื้นท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงปัญหาขยะดงักล่าวก่อให้เกิดผลกระทบดา้นต่าง ๆ ตามมา เช่น 

ปัญหากล่ินเหม็น ปัญหานํ้ าเสีย ปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน และก่อให้เกิดทศันียภาพท่ีไม่

สวยงามของจงัหวดั เป็นตน้ และพบว่าปัญหาสําคญัท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะของจงัหวดั

ปทุมธานี คือความไม่เขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้เกิดการต่อตา้นและร้องเรียนการสร้างศูนย์

กาํจดัขยะข้ึนบ่อยคร้ัง ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนและทาํให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะของ

จงัหวดัได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการขยะของ

จงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งยิง่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.6.8.1  ขยะมูลฝอยชุมชน 

  1)  อตัราการผลิต ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 

  ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี มีปริมาณมากและมี

แนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี จากการสํารวจขอ้มูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ในปี 2548 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวน 866 ตนัต่อวนั ในปี 2552 ปริมาณ
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ขยะมูลฝอย มีจาํนวน 1,285 ตนัต่อวนั และในปี 2556 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวน 1,501 ตนัต่อวนั 

ขอ้มูลจากสํานกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานีในปี 2557 ปริมาณขยะมูลฝอยมี

จาํนวน 1,829 ตนัต่อวนั เม่ือพิจารณาถึงความชนัของเส้นแนวโนม้จะเห็นว่าแนวโน้มการเพิ่มของ

ปริมาณขยะต่อวนัมีความชนักว่าแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของประชากรนัน่คือการเพิ่มข้ึนของปริมาณ

ขยะต่อวนัในจงัหวดัปทุมธานีมีอตัราเพิ่มท่ีสูงกวา่อตัราการเพิ่มของประชากรของจงัหวดั ซ่ึงหาก

ปล่อยให้สถานการณ์เช่นน้ีดําเนินต่อไปโดยไม่มีมาตรการใด ๆ เข้ามาบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึนช่องว่างระหว่างเส้นแนวโนม้ทั้งสองก็จะห่างออกจากกนัเร่ือยๆนัน่หมายถึง

ตน้ทุนต่อหน่วยของการบริหารจดัการเร่ืองขยะต่อประชากรหน่ึงคนก็จะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอาจนาํไปสู่

การมีปริมาณขยะตกคา้งจาํนวนมากและหากไม่มีการวางแผนในการกาํจดัท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของอากาศและแหล่งนํ้าธรรมชาติตามมาในท่ีสุด (สํานกังานสถิติ

จงัหวดัปทุมธานี, 2556) 

 

  
 

ภาพที ่2.3  ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีมีแนวโนม้ตามกนัระหวา่งปริมาณขยะต่อวนัและจาํนวน 

    ประชากรจงัหวดัปทุมธานี ปี พ.ศ. 2548-2556 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานสถิติจงัหวดัปทุมธานี. 2556. 

 

  ปัจจุบันการเติบโตของชุมชนและท่ีอยู่อาศัยทุกประเภทเพิ่มข้ึนอย่าง

รวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของภาคธุรกิจการคา้พาณิชย ์การคมนาคม การศึกษา แหล่งงานต่างๆ จึง

คาดวา่จงัหวดัปทุมธานีจะมีจาํนวนประชากร รวมถึงประชากรแฝงเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงจะทาํให้ปริมาณ
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ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ขอ้มูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เขต

เทศบาลนครมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตเทศบาลเมืองมีอตัรา

การผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตเทศบาลตาํบลมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอย

เฉล่ีย 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 

0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากประชากรแต่ละอาํเภอในแต่ละวนั

ของจงัหวดัปทุมธานีในปี 2556 มีรายละเอียดดงัภาพท่ี 2.3 

 

ตารางที ่2.3  จาํนวนประชากรและปริมาณขยะของจงัหวดัปทุมธานีจาํแนกรายอาํเภอ ปี พ.ศ.            

                     2556 

 

อาํเภอ จํานวนประชากร (คน) ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกดิขึน้ 

(ตัน/วัน) 

เมืองปทุมธานี 186,717 334 

คลองหลวง 251,190 391 

ธญับุรี 195,663 248 

หนองเสือ 51,318 30 

ลาดหลุมแกว้ 61,693 83 

ลาํลูกกา 253,075 355 

สามโคก 53,502 60 

รวม 1,053,158 1,501 

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานสถิติจงัหวดัปทุมธานี, 2556. 

    

2)  การคดัแยกและนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

  จากขอ้มูลการสํารวจขยะมูลฝอย 77 จงัหวดั ปี 2557 พบวา่ปริมาณขยะท่ี

ถูกนาํไปใชป้ระโยชน์ของจงัหวดัปทุมธานีมีปริมาณเฉล่ีย 36,626.49 ตนัต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 

2558ข) โดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัปทุมธานี ได้รับงบประมาณ

สนบัสนุนจากจงัหวดัปทุมธานี ดาํเนินโครงการส่งเสริมวาระจงัหวดัในการจดัการขยะและวสัดุรี

ไซเคิลแบบครบวงจรในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และโครงการส่งเสริมการจดัการขยะโดย

ชุมชนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนมีการลด คดัแยก และนาํขยะมา

ใช้ประโยชน์ โดยสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ เช่น ตะแกรงคดัแยกขยะ ถงัหมกั ตาชั่ง เป็นตน้ ให้แก่

ชุมชน 130 แห่ง และโรงเรียน 130 แห่ง ท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินกิจกรรม 3Rs ในพื้นท่ี ภายใตโ้ครงการสนบัสนุนและเสริมสร้าง

สมรรถนะใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

จากชุมชน และโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พร้อมทั้งการจดัทาํคู่มือการจดัการขยะมูลฝอยและ

วสัดุรีไซเคิล จงัหวดัปทุมธานีข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย 

 3) การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 

จากการสาํรวจขอ้มูลปริมาณและวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ร 

ปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เม่ือเดือนมกราคม 2556 จาํนวน 64 แห่งพบว่า 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหบ้ริการเก็บขนขยะมูลฝอยจากชุมชน จาํนวน 62 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

96.88 ไม่ใหบ้ริหารเก็บขยะมูลฝอยจากชุมชน จาํนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.12  

 4) การกาํจดัขยะมูลฝอยในปัจจุบนั 

จากการสาํรวจขอ้มูลปริมาณและวธีิการกาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เม่ือเดือนมกราคม 2556 จาํนวน 64 แห่งพบวา่ การ

กาํจดัขยะมูลฝอยขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีของเอกชนในการกาํจดั จาํนวน 

55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.94 ซ่ึงพื้นท่ีของเอกชนท่ีนาํขยะมูลฝอยไปกาํจดัส่วนใหญ่อยูใ่นจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชพ้ื้นท่ีของตนเองในการกาํจดั จาํนวน 4 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 6.25 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใชพ้ื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการ

กาํจดั จาํนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.69 มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่จดัเก็บขยะมูลฝอยโดยให้

ประชาชนกาํจดัเองตามบา้นเรือน จาํนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.12 ดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพที ่2.4  ร้อยละของพื้นท่ีกาํจดัขยะขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จาํแนกตามพื้นท่ี 

     กาํจดัขยะ ปี พ.ศ. 2556 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี, ม.ป.ป. อา้งถึงใน สาํนกังานจงัหวดัปทุมธานี,  

 2557. 

 

 5) การจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม 

  สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีการก่อสร้างระบบ

ฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล มีอยู่ 2 แห่ง คือ แห่งท่ี 1 เป็นบ่อขยะแบบฝังกลบมูลฝอย

อยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองคูคต ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 14 ตาํบลบึงทองหลาง อาํเภอลาํลูกกา 

จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีประมาณ 230 ไร่ ดาํเนินการสร้างศูนยก์าํจดัขยะมูลฝอยรวมแห่งท่ี 1 แลว้

เส ร็จใ นปี  พ . ศ .  2 5 4 1  โด ย ง บ ป ระ ม า ณข อง สํ า นัก ง า น นโย บ า ย แล ะ แผ นส่ิ ง แวดล้อ ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม (เดิม) โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นท่ี

ฝ่ังตะวนัออกของแม่นํ้าเจา้พระยา โดยคาดวา่จะสามารถรองรับขยะมูลฝอยจากองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลตาํบลธญับุรี เทศบาลตาํบลลาํลูกกา เทศบาล

เมืองสนัน่รักษ ์เทศบาลตาํบลลาํไทร เทศบาลตาํบลบางกระดี เทศบาลตาํบลบางพนู เทศบาลตาํบล

บา้นใหม่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงรากนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเชียงรากใหญ่ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลคลองสาม เทศบาลตาํบลบึงยี่โถ เทศบาลเมืองคูคต องค์การบริหารส่วนตาํบล

นพรัตน์ องค์การบริหารส่วนตาํบลบึงกาสาม องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงชาํออ้  องค์การบริหาร

ส่วนตาํบลคลองเจ็ด องค์การบริหารส่วนตาํบลคลองห้า องค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 



50 

องค์การบริหารส่วนตาํบลลาํลูกกา และองค์การบริหารส่วนตาํบลพืชอุดม แต่ไม่สามารถเปิดใช้

พื้นท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยได ้เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ีต่อตา้น แห่งท่ี 2 คือ บ่อขยะแบบฝังกลบมูล

ฝอยอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล ของเทศบาลเมืองปทุมธานี ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ตาํบลบ่อเงิน อาํเภอลาด

หลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือท่ีในขณะนั้นประมาณ 118 ไร่ (เทศบาลเมืองปทุมธานี ไดจ้ดัซ้ือ

ข้ึนอีกประมาณ 120 ไร่ ปัจจุบนัจึงมีเน้ือท่ีประมาณ 238 ไร่) ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการเม่ือปี พ.ศ. 2541 

โดยวางแผนรองรับขยะมูลฝอยจากพื้นท่ีฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ าเจา้พระยา เน่ืองจากเป็นบ่อขยะแบบ

ฝังกลบท่ีมีการดาํเนินการอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล เพียงแห่งเดียวในขณะนั้น ทาํให้องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจาํนวนมากนาํขยะมากาํจดัร่วม จนเกินขีดความสามารถท่ีจะให้บริการฝังกลบต่อวนัได ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีนาํขยะมูลฝอยมากาํจดัร่วม ประกอบดว้ย เทศบาลเมืองปทุม เทศบาล

ตาํบลระแหง เทศบาลตาํบลบางหลวง เทศบาลตาํบลบางเตย องค์การบริหารส่วนตาํบลบา้นฉาง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นกระแชง องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางหลวง เทศบาลตาํบลบางเด่ือ 

เทศบาลตาํบลบางคูวดั องค์การบริหารส่วนตาํบลบางขะแยง องค์การบริหารส่วนตาํบลบ่อเงิน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนา้ไม ้เทศบาลตาํบลระแหง เทศบาลตาํบลคูขวาง องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลคูบางหลวง องค์การบริหารส่วนตาํบลลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนคลองพระอุดม 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยเกาะ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองควาย องคก์ารบริหารส่วนตาํบล

บางกระบือ เทศบาลตาํบลสามโคก องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางโพธ์ิเหนือ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลกระแชง และเทศบาลตาํบลบา้นกลาง และถูกร้องเรียนคดัคา้นจากประชาชนในพื้นท่ี ทาํให้

ตอ้งปิดดาํเนินการในท่ีสุดจากปัญหาดงักล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาตกคา้งสะสมจาํนวนมากภายใน

จงัหวดัปทุมธานี จากการจดัทาํโรดแมพการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัความ

เห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ทาํให้ปัญหาดงักล่าวตอ้งมี

การดาํเนินการจดัการอยา่งเร่งด่วน โดยจงัหวดัปทุมธานีเป็นหน่ึงใน 6 จงัหวดัวิกฤติท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจาก คสช. ในการจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการแกไ้ขปัญหากาํจดัขยะมูลฝอยไม่ถูกตอ้งและ

ตกคา้งสะสม โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  ปริมาณขยะมลูฝอยตกคา้งสะสมท่ีไดรั้บการกาํจดัในพื้นท่ี 6 จงัหวดัเร่งด่วน 

  

จังหวัด ปริมาณขยะตามแผนปฏิบัติการฯ 

(ตัน) 

ปริมาณขยะท่ีได้รับการกาํจัด 

(ตัน) 

วิธีการจัดการ 

สถานท่ีกาํจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระนครศรีอยธุยา 324,000 223,865 ขนยา้ยไปฝังกลบท่ีสถานท่ี

กาํจดัขยะมลูฝอยแบบฝัง

กลบอยา่งถูกสุขาภิบาล 

พ้ืนท่ีตาํบลมหาพราหมณ์ 

 

สระบุรี 

 

140,000 

 

127,400 

 

จะนาํไปฝังกลบในพ้ืนท่ีบ่อ

ฝังกลบขยะของเทศบาล

เมืองพระพุธบาท 

 

ลพบุรี 

 

153,000 

 

31,576 

 

คดัแยกเป็น RDF ส่ง

โรงงานปูนซีเมนต ์จงัหวดั

สระบุรี 

 

นครปฐม 

 

290,000 

 

- 

 

จะปรับแผนการขนยา้ยไป

กาํจดัในพ้ืนท่ีของเอกชน

เป็นปรับปรุงสถานท่ีกาํจดั

ขยะมลูฝอยเดิมของเทศบาล

นครปฐม 

สถานท่ีกาํจัดขยะมูลฝอยของเอกชน 

สมุทรปราการ 10,090,000 8,791,000 ร้ือร่อนและคดัแยกขยะมลู

ฝอย บดอดัและใชดิ้นกลบ

ทบัและมีบางส่วนถูกเผา

จากเหตุการณ์ไฟไหมบ่้อ

ขยะ 

 

ปทุมธานี 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้ือร่อนและส่งโรงงาน

ปูนซีเมนตแ์ละปิดทบัดว้ย

ดิน 

รวม  11,047,000 9,223,841  

 

แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2558ก.  
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2.6.8.2  ของเสียอนัตราย 

 1) อตัราการผลิต ปริมาณ และองค์ประกอบของเสียอนัตรายชุมชน จาก

การประเมินปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนพิจารณาจากอตัราการเกิดของเสียอนัตรายชุมชน พบวา่

มีปริมาณของเสียอนัตรายในระดบัเทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ระดบัเทศบาลเมือง 

3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ระดบัเทศบาลตาํบล 3.217 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ระดบัองค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) และปริมาณของเสียอนัตราย

ชุมชนของจงัหวดัปทุมธานีมีปริมาณประมาณ 3,257 ตนัต่อปี โดยกรมควบคุมมลพิษไดค้าดการณ์

ปริมาณของเสียอนัตรายจากชุมชนในปีพ.ศ. 2557 ดงัภาพท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.5  แผนท่ีแสดงปริมาณของเสียอนัตรายชุมชนและสถานท่ีรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชน  

     11 แห่ง ปี พ.ศ. 2557 

แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2558ก. 

    

 2) การรวบรวม การกาํจดั และการจดัการของเสียอนัตรายแบบ 

ศูนยร์วมของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากบา้นเรือนส่วนใหญ่จะทิ้งปนไปกบัขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น 

แบตเตอร่ี ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า เป็นตน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีหลาย
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แห่งมีการรณรงค์ให้ชุมชนคดัแยกของเสียอนัตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน การดาํเนินการ

รวบรวมของเสียอนัตรายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีสถานท่ีรวบรวมของเสีย

อนัตราย อีกทั้งการดาํเนินการนาํไปกาํจดัยงัไม่มีความชดัเจน เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีศูนย์

รวบรวมของเสียอนัตราย และไม่มีการจดัการของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม 

 2.6.8.3  มูลฝอยติดเช้ือ 

  1)  อตัราการผลิต ปริมาณ และองคป์ระกอบของมูลฝอยติดเช้ือ  

ขอ้มูลรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2557 ของกรมควบคุมมลพิษ (2558) พบว่า

ปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจากโรงพยาบาลรัฐ 29,614 ตนั (ร้อยละ 57) โรงพยาบาลเอกชน 

8,890 ตนั (ร้อยละ 17) คลินิก 10,018 ตนั (ร้อยละ 19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหรือสถานี

อนามัย (รพ.สต.) 3,321 ตัน (ร้อยละ 6) สถานพยาบาลสัตว์ 301 ตัน (ร้อยละ 0.6) และ

หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตราย 3 ตนัต่อปี (ร้อยละ 0.006) ทั้งน้ีแหล่งกาํเนิดมูลฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่มา

จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนซ่ึงรวมห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายท่ีตั้ งรวมอยู่กับสถานบริการ

สาธารณสุขขนาดใหญ่จากรายงานการตรวจราชการของจงัหวดัปทุมธานี เร่ืองระบบคุ้มครอง

ผูบ้ริโภคด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ปี 2558 พบว่าปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีมีขยะติดเช้ือจาก

โรงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 78 แห่ง 

โรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 7 แห่ง รวมทั้งคลินิกเอกชนอีก 427 แห่ง ปัญหาท่ีพบคือ สถานพยาบาล

เอกชน โดยเฉพาะคลินิกขนาดเล็กท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี ยงัคงมีการทิ้งขยะมูล

ฝอยติดเช้ือดงักล่าวปนเป้ือนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป (สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี, 2558) 

ปริมาณขยะติดเช้ือแสดงดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพที ่2.6  ปริมาณขยะติดเช้ือของจงัหวดัปทุมธานีจากโรงพยาบาลและคลินิกต่อวนั 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี, 2558. 

 

2.7  ข้อมูลโครงการส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชน จังหวดัปทุมธานี 

 

โครงการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในจงัหวดัปทุมธานีเป็นโครงการท่ีจดัทาํ

ข้ึนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะท่ีมีอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีให้มีปริมาณท่ีลดน้อยลงโดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะนําไปสู่การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 

รวมทั้งมีการทาํเพื่อศึกษาหารูปแบบหรือเทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงไม่มี

หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในระดบัตํ่า เหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี ได้

อย่างมีประโยชน์สูงสุด โดยชุมชนไม่ต่อต้านคดัค้าน สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ และยงัเป็น

การศึกษาหาพื้นท่ี ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสมในการรองรับระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง ซ่ึงมีตวัช้ีวดัจะประกอบไปดว้ย 

 1)  มีแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานี 

2)  มีรูปแบบหรือเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง  

เหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี โดยชุมชนไม่ต่อตา้นคดัคา้น สามารถอยู่ร่วมกบั

ชุมชนได ้
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3)  สามารถจดัลาํดบัพื้นท่ี ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม ในการรองรับระบบ 

กาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงได ้

4)  ชุมชน โรงเรียน ระดบัประถมศึกษาหรือมธัยมศึกษา อยา่งนอ้ยตาํบลละ 1  

ชุมชน และ 1 โรงเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของโครงการ 

นอกจากน้ีแลว้โครงการมีระยะเวลาในการดาํเนินงาน 240 วนั โดยนบัจากวนัลงนามตาม

สัญญาวา่จา้ง โดยมีขอบเขตการดาํเนินการดงัน้ี 

1)  จดัทาํแนวคิด กรอบ แผนและขั้นตอน การดาํเนินงานโครงการ  

2)  สาํรวจขอ้มูลและศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการขยะในพื้นท่ีจงัหวดั 

ปทุมธานี และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบการจัดทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดั

ปทุมธานี 

3)  ศึกษาหารูปแบบและเทคโนโลยกีารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูง ไม่ 

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน เนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือมีผลประโยชน์หรือผลพลอยไดต่้อ

ประชาชนสูง และมีความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี สามารถนาํมาใช้ได้ในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี 

โดยประชาชนไม่ต่อตา้นคดัคา้น สามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งนอ้ย 2 เทคโนโลย ี

4)  ศึกษาหาพื้นท่ีและจดัลาํดบัพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ท่ีจะใชเ้พื่อรองรับการ 

ก่อสร้างและดําเนินการกําจัดขยะด้วยระบบหรือเทคโนโลยีทีมีประสิทธิภาพสูง และดําเนิน

กระบวนการสร้างการยอมรับในพื้นท่ีดังกล่าวรวมทั้งจดัให้มีการศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีประสบ

ความสาํเร็จในการจดัการขยะดว้ย 

5)  จดัทาํแผนแม่บทและประสานติดต่อภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งหรือบริษทัเอกชนท่ี 

สนใจ ให้มายื่นข้อเสนอ เพื่อลงทุนสร้างระบบกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีมีความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี ตามผลการศึกษา หรือร่วมดาํเนินการในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง  

6)  ดาํเนินการส่งเสริมการจดัการขยะโดยชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ตน้ทาง  

คือตั้งแต่ระดบัครัวเรือนและโรงเรียนดงัน้ี 

 (1)  สาํรวจศึกษาจดัลาํดบัและคดัเลือกชุมชนท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินโครงการ  

                     ก. สํารวจศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนหรือหมู่บา้น เก่ียวกบั

รูปแบบหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีชุมชนใหก้ารยอมรับ 

                      ข.  จดัลาํดบัความสําคญัของปัญหาการจดัการขยะของแต่ละพื้นท่ี จนถึง

ระดบัชุมชน/หมู่บา้น ตามระดบัความรุนแรงของปัญหาหรือผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหรือหลกัเกณฑ์

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งฯลฯ โดยแสดงรายช่ือชุมชน/หมู่บา้นใหช้ดัเจน 
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ค. คัดเลือกและเชิญชวนชุมชนหรือหมู่บ้านท่ีจะเข้าร่วมดําเนินการ

โครงการ อย่างน้อย 65 ชุมชนหรือหมู่บา้น ให้ครอบคลุมพื้นท่ีเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง กรณีเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ไม่มีปัญหาดา้นการจดัการขยะมูล

ฝอยหรือชุมชนไม่พร้อมหรือไม่มีความต้องการ ให้เพิ่มพื้นดาํเนินโครงการในเขตขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนแทนมากกวา่ 1 ชุมชนหรือหมู่บา้นได ้

ง.  จดัประชุมช้ีแจงแก่ผูแ้ทนของชุมชน อยา่งนอ้ยชุมชนละ 2 คน  

จ. พิจารณาส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบของการจัดการขยะในชุมชน/

หมู่บา้น ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละชุมชน/หมู่บา้นและตรงกบัความตอ้งการของชุมชน 

พร้อมสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์การจดัการขยะให้กบัชุมชน/หมู่บา้น ท่ีเขา้ร่วมโครงการให้ตรงกบั

ความตอ้งการ ดงัน้ี 

ฉ. ติดตามประเมินผลการดํา เ นินงานของชุมชนท่ีดํา เ นินการใน

ปีงบประมาณ    2554-2555 

ช. จดักิจกรรมประกวดผลการดาํเนินงานของชุมชนปีงบประมาณ 2554-

2555 

 (2)  สาํรวจศึกษาจดัลาํดบัและคดัเลือกโรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินโครงการ  

                       ก. ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากโรงเรียน เก่ียวกบัรูปแบบหรือแนว

ทางแกไ้ขปัญหาท่ีโรงเรียนใหก้ารยอมรับ 

                      ข. จดัลาํดบัความสาํคญัของปัญหาการจดัการขยะของแต่ละโรงเรียน ตาม

ระดบัความรุนแรงของปัญหาหรือหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ โดยแสดงรายช่ือโรงเรียนใหช้ดัเจน 

                         ค. คดัเลือกและเชิญชวนโรงเรียนท่ีจะเขา้ร่วมดาํเนินโครงการ อยา่งน้อย 

65 โรงเรียน ให้ครอบคลุมในทุกเขตพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง กรณีเขตพื้นท่ี

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ไม่มีโรงเรียนท่ีมีความตอ้งการ หรือไม่มีความพร้อมท่ีจะดาํเนิน

โครงการ ใหเ้พิ่มจาํนวนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนมากกวา่ 1 โรงเรียนได ้ 

       ง. จดัประชุมช้ีแจงสาํหรับโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ โรงเรียนละ 2 คน  

       จ. พิจารณาส่งเสริมสนบัสนุนรูปแบบของการจดัการขยะในโรงเรียน ท่ีมี

ความเหมาะสมกบัสภาพของแต่ละโรงเรียนและตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน พร้อมสนบัสนุน

วสัดุอุปกรณ์การจดัการขยะให้กบัโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการให้ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน 

หรือตามความเหมาะสมและจาํเป็น  

                         ฉ. ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2554-

2555 
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      ช. จดักิจกรรมประกวดผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2554-2555 

โดยออกพื้นท่ีให้คะแนนตัดสินคัดเลือกชุมชนและโรงเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ งจัดเวที

แลกเปล่ียนประสบการณ์และมอบรางวลั 

 

2.8  แผนยุทธศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

  

เม่ือกล่าวถึงเร่ืองของยุทธศาสตร์ในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายนั้น เราถือ

วา่เป็นทิศทางในการดาํเนินการเพื่อให้การจดัการขยะนั้นเป็นไปอย่างย ัง่ยืน สามารถแกปั้ญหาได้

ตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงยุทธศาสตร์นั้นจะรวมไปถึงเป้าหมายในการดาํเนินงาน โดยจะ

กาํหนดในรูปแบบของระยะเวลาทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว จะมีการกาํหนดของเขตของงานไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อจะนาํไปสู่การใชเ้ป็นตวัช้ีวดัคุณภาพในการดาํเนินการของการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2.8.1  เป้าประสงค์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวดัปทุมธานี 

 2.8.1.1  มิติดา้นประสิทธิผล 

 1) จดัการขยะมูลฝอยตกคา้งให้หมดไปและจดัการขยะมูลฝอยให้เป็นแบบ

วนัต่อวนั 

 2) ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ทาง ระหวา่งทาง และปลายทาง

ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

 3) เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมูลฝอยทุกประเภทโดยใช้เทคโนโลยี

แบบผสมผสานอยา่งเหมาะสมท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 4) จดัเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทและปริมาณขยะ 

 2.8.1.2  มิติดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะและรับผิดชอบขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึน 

 2) ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย.   

 3) ความขดัแยง้ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูล 

ฝอยลดลง 
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 2.8.1.3  มิติดา้นกระบวนการ 

 1) มีกระบวนการในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและมี

ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานมากยิง่ข้ึนโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

 2) มีการนาํเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมมาใช้ในการบริหาร

จดัการขยะมูลฝอย 

 3) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งและใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีช่องทางในการส่ือสารและเขา้ถึง

ขอ้มูลต่าง ๆ ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

 2.8.1.4  มิติการเรียนรู้และพฒันา 

 1) ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะมูลฝอย มีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยและตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาขยะมูลฝอย 

 2) บุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารจดัการและปฏิบติังานเก่ียวกบัขยะมูล

ฝอย 

 3) มีองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการจดัการขยะมูลฝอย 

 4) มีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจดัการขยะท่ีถูกต้องและเหมาะสม

ใหแ้ก่ประชาชน 

 

 2.8.2  เป้าหมายในการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย 4 ปี (2559-2562) 

ในการดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีไดมี้การกาํหนดเป้าหมาย

ของการจดัการขยะ โดยมีระยะเวลา 4 ปี ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2562 โดยมีการแบ่งเป็น

ประเภทต่างๆ  ของขยะเช่น ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายจากชุมชน มูลฝอยติดเช้ือ โดยแต่ละ

ประเภทมีรายละเอียดต่างๆ ดงัน้ี 

 2.8.2.1  ขยะมูลฝอยชุมชน 

 1) ปรับปรุงสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวิชาการ (แบบเทกอง) 

จาํนวน 12 แห่ง 

 2) ประกาศเขตห้ามเทกองขยะมลฝอย (No More pen Dump) ครอบคลุม 7 

อาํเภอ 

 3) ปริมาณขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการไม่ 

นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของปริมาณขยะสะสมท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 
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 4) ปริมาณขยะมูลฝอยได้รับการจดัการอย่างถูกหลกัวิชาการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

 5) มีพื้นท่ีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินครบทุกแห่ง (64 อปท.) 

 6) มีศูนยบ์ริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรอยา่งนอ้ย 1 แห่ง 

 2.8.2.2  ของเสียอนัตรายจากชุมชน 

 1) มีสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอย่างเป็นระบบและมีการ

จดัการอยา่งถูกหลกัวิชาการ เป็นรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 4 องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 2) จงัหวดัปทุมธานี มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบ

และถูกหลกัวชิาการ 1 แห่ง 

 2.8.2.3  มูลฝอยติดเช้ือ 

 จงัหวดัปทุมธานี มีระบบการติดตามการจดัการมูลฝอยติดเช้ือเพื่อนาํไปกาํจดัอย่าง

ถูกหลกัวชิาการ 

   

2.8.3  แผนการดําเนินงานด้านขยะมูลฝอย 

 แผนในการดาํเนินการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายไดถู้กทาํการกาํหนด

โดยแบ่งออกเป็นแผนงานในระยะสั้น ซ่ึงมีเวลาในการดาํเนินการ 1 ปีโดยเร่ิมในปีพ.ศ. 2558 และ

แผนระยะยาวท่ีมีการดาํเนินงานภายใน 4 ปีโดยอยูใ่นระหวา่งปี พ.ศ. 2559 – 2562 ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี   

 2.8.3.1  แผนการดาํเนินงานระยะสั้น 1 ปี 

 1) ปริมาณขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 25 ของปริมาณขยะสะสมท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 

 2) ปริมาณขยะมูลฝอยเขา้สู่ระบบการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการไม่นอ้ย 

กวา่ร้อยละ 60 เม่ือเทียบกบัปี 2557  

 3) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นราย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 15 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 4) ปรับปรุงสถานท่ีกดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ (พื้นท่ีเทกอง) ให ้

ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 1 แห่ง 

 5) มีเทศบาลเป็นพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอย 27 เทศบาล 
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 6) มีสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบและมีการ 

จดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ เป็นรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 1 องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 2.8.3.2  แผนระยะยาว 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

 1) ปริมาณขยะสะสมไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 90 ของปริมาณขยะสะสมท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 

 2) ปริมาณขยะมูลฝอยเขา้สู่ระบบการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการไม่นอ้ย 

กวา่ร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัปี 2557  

 3) ประกาศเขตหา้มเทกองขยะมูลฝอย (No More Open Dump) เป็นราย 

อาํเภอ 7 อาํเภอ 

 4) ปรับปรุงสถานท่ีกดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ (พื้นท่ีเทกอง) ให ้

ไดรั้บการจดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ 12 แห่ง 

 5) มีพื้นท่ีตน้แบบการจดัการขยะมูลฝอย 64 อปท. (รวม อบต.และ 

เทศบาล) 

 6) มีสถานท่ีเก็บรวบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบและมีการ 

จดัการอยา่งถูกหลกัวชิาการ เป็นรายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งนอ้ย 4 องคก์รปกกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 7) มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรายชุมชนอยา่งเป็นระบบและถูกหลกัวชิา- 

การ 1 แห่ง 

 8) มีระบบการติดตามการจดัการมูลฝอยติดเช้ืออยา่งถูกหลกัวชิาการ 

 9) มีองคก์รกลางในการพิจารณาประเด็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการ 

ขยะ 

 10) มีกองทุนช่วยเหลือเยียวยา/ชดเชยผลประโยชน์ตอบแทนแก่ประชาชน

ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการจดัการ/กาํจดัขยะ 

 

2.8.4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 ในดา้นการดาํเนินงานการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายไดท้าํการกาํหนดออกมา

เป็นยทุธศาสตร์ในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายโดยมีทั้งหมด 8 ยุทธศาสตร์ ซ่ึงมีการ

ดาํเนินในออกไปในหลายรูปแบบ เพื่อนาํไปสู่การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอย่าง

ย ัง่ยนื โดยยทุธศาสตร์ทั้ง 8 ประเภทน้ีจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.8.4.1  ยทุธศาสตร์ท่ี 1  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอย 

             และของเสียอนัตราย  

มุ่งเนน้ในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยตกคา้งใหห้มดไป และเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการคดัแยก เก็บขน และกาํจดัขยะมูลฝอยทุกประเภทให้ทนักบัปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มข้ึน โดย

การส่งเสริมให้ลดและคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอยจากตน้ทางดว้ยการนาํหลกัการ 3Rs มาใช้

เพื่อใหมี้ขยะมลูฝอยเหลือนอ้ยท่ีสุดในการนาํไปกาํจดันอกจากน้ียงัมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการ

นาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และเหมาะสมกบัประเภท องคป์ระกอบของขยะมูล

ฝอย และบริบทของพื้นท่ี มาใชใ้นการคดัแยก เก็บขนกาํจดั และเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะมูลฝอย รวมถึง

การนําพลังงานต่างๆ ท่ีได้จากการกําจัดขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอยส่งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ   และผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งในทุกภาคส่วน 

2.8.4.2  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวนิยัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

            ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

  ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ซ่ึงปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกนัในการแก้ไข เพื่อขจดั

ปัญหาการเพิ่มข้ึนของขยะมูลฝอย อนัจะส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายดงันั้น 

ภาครัฐจึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้

สามารถบริหารจดัการขยะมูลฝอยทุกประเภทไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลและย ัง่ยืนต่อไป

ดว้ยการดาํเนินการให้ทุกคนตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหาขยะมูลฝอย เร่ิมจากการสร้างวินยั

และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงวยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ และวยัชรา ท่ีตอ้งเป็น

แบบอยา่งท่ีดีทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน รวมถึงการกาํหนดมาตรการและโครงการต่างๆ ท่ีให้

ทุกภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เช่นการกาํหนดให้ภาคเอกชนเขา้

มาร่วมในการลงทุน ในลกัษณะของการจา้งเหมา  สัมปทาน หรือลงทุนร่วมกบัภาครัฐการให้ทุก

ภาคส่วนจากหลากหลายสาขาอาชีพไดเ้ขา้มาร่วมเป็นกรรมการในการตรวจสอบการทาํงานของ

ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งการสร้างวินยัในการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง การรณรงค์สร้าง

จิตสํานึกและให้ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยการส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ

อุปโภคและบริโภค การสร้างเครือข่ายในชุมชนในการเฝ้าระวงัแจง้ข่าวสารแก่ภาครัฐหากพบเห็น 

หรือสงสยัวา่มีผูก้ระทาํความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยทุกประเภท เป็นตน้ 
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2.8.4.3  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการท่ีเป็นมิตรกบั 

ส่ิงแวดลอ้ม 

เนน้การส่งเสริมใหภ้าคเอกชน ไดแ้ก่ โรงงานอุตสาหกรรมหนัมาปรับเปล่ียน 

กระบวนการผลิตและบริการด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลด

ปริมาณและหมุนเวยีนของเสียกลบัมาใชใ้หม่ การใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในการลดและป้องกนัปัญหา

มลพิษ รวมถึงการผลิตสินคา้ท่ีใชว้สัดุรีไซเคิล บรรจุภณัฑท่ี์กาํจดัไดง่้ายและไม่เกิดมลพิษสนบัสนุน

ธุรกิจท่ีใชว้ตัถุดิบจากวสัดุเหลือใชต่้าง ๆ ในการผลิตสินคา้   

2.8.4.4  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างกระบวนการแกไ้ขและลดปัญหาความขดัแยง้ 

             ของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

  ให้ความสําคญักบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ของทุกภาคส่วนใน

การดาํเนินการตามมาตรการหรือโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอยโดย

การจดัตั้งองค์กรกลาง ท่ีมาจากตวัแทนของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ซ่ึงสามารถเขา้

ร่วมในการรับทราบขอ้มูลและพิจารณาโครงการต่าง ๆ ท่ีภาครัฐจะดาํเนินการ รวมถึงสามารถ

ตรวจสอบการดาํเนินการของภาครัฐเม่ือมีขอ้สงสัย หรือเป็นตวัแทนในการแจง้ขอ้มูลให้แก่ภาครัฐ

รับทราบและดาํเนินการแกไ้ขเม่ือเกิดผลกระทบกบัประชาชนบริเวณโดยรอบ นอกจากน้ี ควรจดัให้

มีกองทุนสํารองเพื่อสําหรับชดเชยและเยียวยาผูท่ี้ได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย 

ตลอดจนการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พื้นท่ีท่ีใชใ้นการดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย 

2.8.4.5  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่ง 

             เหมาะสม 

  มุ่งเนน้ในการบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้ครบวงจร ตั้งแต่ 

การจัดทําแผน  การนําแผนไปปฏิบัติโดยการกําหนดผูรั้บผิดชอบ ตลอดจนการสนับสนุน

งบประมาณและองคค์วามรู้  เม่ือปฏิบติัแลว้ตอ้งมีการติดตามกาํกบัดูแลตรวจสอบให้การดาํเนินงาน

เป็นไปตามแผนและบรรลุวตัถุประสงค์  ไม่เพียงเท่านั้ น เม่ือดําเนินการตามแผนแล้วหากมี

ขอ้บกพร่องหรือพบปัญหาใด ๆ จะตอ้งมีการนาํขอ้บกพร่องหรือปัญหานั้น ๆ มาทาํการวิเคราะห์  

ปรับปรุง  แก้ไข ไปเร่ือย ๆ จนกว่างานท่ีปฏิบติัจะบรรลุวตัถุประสงค์  และเพื่อให้งานท่ีปฏิบติั

สัมฤทธ์ิผล  ซ่ึงการดาํเนินการบริหารจดัการขยะมูลฝอยนั้น มิได้มีเพียงหน่วยงานท่ีข้ึนตรงกับ

จงัหวดัปทุมธานีเท่านั้น  แต่ยงัมีหน่วยงานท่ีสังกดักรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งมีภารกิจในการดาํเนินงานตาม

นโยบายและแผนของตน้สังกดัดว้ย ดงันั้น จึงตอ้งบรูณาการในการดาํเนินการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอย ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหผู้ป้ฏิบติัดาํเนินการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไม่เกิดการซํ้ าซอ้น 
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2.8.4.6  ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ   

             จงัหวดัปทุมธานีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาผูบ้ริหารของภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ให้มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักในความสําคญัของปัญหาขยะมูลฝอย การเพิ่มศกัยภาพแก่

บุคลากรให้มีความรู้ ทกัษะต่าง ๆ โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัประชาชน

อย่างทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความเช่ือถือและได้รับความไวว้างใจ ตลอดจนพฤติกรรมและทศันคติให้

เป็นไปในทางสร้างสรรค์ท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เช่น  การจดัให้มีการอบรม หรือจดักิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้

ความสามารถในการปฏิบติังาน รวมทั้งการสนบัสนุนให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไปศึกษาดูงานในพื้นท่ี

ท่ีมีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีดี เพื่อนาํความรู้ใหม่ๆ และแนวทางการดาํเนินงานท่ีไดรั้บ มาปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบัจงัหวดัปทุมธานี เป็นตน้  นอกจากน้ียงัเนน้ในเร่ืองเทคนิคต่าง ๆ ในการใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยดั

ค่าใชจ่้าย 

2.8.4.7  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 กาํหนดและใชม้าตรการทางกฎหมายและมาตรการทาง 

             เศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

ใหค้วามสาํคญักบัการนาํกฎหมายมาบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงัแก่ผูก้ระทาํความผดิหรือ 

การเพิ่มมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆให้ทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในลกัษณะ

ของการบงัคบัใชแ้ทนการขอความร่วมมือ เพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีชดัเจนเช่น มาตรการในการสร้างแรงจูงใจ

ให้เกิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการนาํหลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผู ้

จ่าย” (Polluters Pay Principle: PPP) มาใช ้โดยทาํการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการกาํหนดให้ผูผ้ลิต

สินคา้ตอ้งมีส่วนรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอยจากปริมาณสินคา้ท่ีขาย มาตรการใน

การเพิ่ม/ลดภาษีแก่ผูผ้ลิตในกรณีต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัเก็บค่าธรรมเนียม

ท่ีเหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายในการจดัการขยะมูลฝอย การจ่ายค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะมูลฝอยท่ี

เก็บขน รวมถึง การเพิ่มโทษแก่ผูก้ระทาํความผิดให้รุนแรงมากข้ึน เพื่อมิให้ทาํผิดซํ้ าอีก ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีส่วนช่วยใหง้านท่ีปฏิบติัสาํเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน 

  2.8.4.8 ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนการ 

            จดัการขยะมูลฝอย 

  ใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยทั้งในและ

ต่างประเทศ ซ่ึงจะทาํใหท้ราบขอ้มูลและมุมมองในทุกมิติอยา่งกวา้งขวาง และทาํการศึกษาวจิยั

รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยตามลกัษณะของชุมชนใน
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พื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี เพื่อนาํผลการศึกษาวจิยัไปประกอบการนาํองคค์วามรู้ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

มาประยกุตแ์ละเลือกใชใ้นการกาํหนดรูปแบบวธีิดาํเนินการ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาและขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งตรงประเด็นและเหมาะสม 
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ตารางที ่2.5  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการ

ลดและคดัแยกขยะมูล

ฝอยและใชป้ระโยชน์

จากขยะท่ีแหล่งกาํเนิด

ตามหลกั 3Rs 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยจากท่ีพกัอาศยั 

ชุมชน และสถานประกอบการ ท่ี

จดัเก็บไดล้ดลง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 

เม่ือเทียบกบัปี 2557 

2. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้ง (ใหม่) 

ลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 เม่ือ

เทียบกบัปี 2557 

3. ค่าใชจ่้ายต่อหน่วยของกาจดัการ 

ขยะมูลฝอยลดลงไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ7 

4. ปริมาณของเสียอนัตราย  

(ขยะอนัตรายชุมชน และขยะติด 

เช้ือ)จดัเก็บไดเ้พ่ิมข้ึน ไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

 

1. โครงการรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ์ และส่งเสริม 

การลดและคดัแยกประเภทขยะ 

มูลฝอย ในสถานท่ีพกัอาศยั  

ชุมชนสถานประกอบการ และ 

สถานบริการพยาบาลทุกประเภท 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

สถาน    

พยาบาล 

ทุกประเภท 

ทสจ./ 

สถจ./ 

ปชส./ 

สสจ./ 

อกจ/ 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 

2.โครงการหมู่บา้นจดัสรรปลอดถงั

ขยะ 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ 

ปทุมธานี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

3. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

4. โครงการส่งเสริมลดการใช ้

โฟมและถุงพลาสติก 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

พณ.จ. 

ปทุมธานี 

0.4 0.4 0.4 0.4 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 (ต่อ)  5. โครงการส่งเสริมการคดัแยกและ

แปรรูปเศษอาหารไปใชป้ระโยชน์ 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ/ 

อบจ./ 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

6. โครงการส่งเสริมการใชซ้ํ้ า อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ 

ปทุมธานี 

0.2 0.2 - - 

7.โครงการส่งเสริมการคดัแยกของ

เสียอนัตราย(ขยะอนัตรายชุมชนและ

ขยะติดเช้ือ)ออกจากขยะมูลฝอย

ทัว่ไป 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

สถาน     

พยาบาลทุกแห่ง 

ทสจ./ 

สถจ./ 

สสจ./ 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 

8. โครงการกาํหนดจุดท้ิงของเสีย

อนัตรายชุมชน 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ 

ปทุมธานี 

0.2 0.2 - - 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 (ต่อ)  9. โครงการนดัวนั นดัเวลาท้ิง นดัเวลา

เก็บขนขยะมูลฝอยทุกประเภทเก็บขน

ขยะมูลฝอยแยกแต่ละประเภทในทุก

เสน้ทาง 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ 

ปทุมธานี 
0.2 0.2 0.2 - 

กลยุทธ์ที ่2 ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการพฒันา

กระบวนการและ

เสน้ทางเก็บขนขยะมูล

ฝอยใหมี้ประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกบั

เทคโนโลยกีาํจดัขยะ

มูลฝอย 

1. ร้อยละของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการเก็บขนขยะมูล

ฝอยและวสัดุรองรับขยะมูลฝอย

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

2. ค่าใชจ่้ายในการเก็บขนขยะมูล

ฝอยลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 

3. ร้อยละ 100 ของสถานบริการ

พยาบาลท่ีแสดงขอ้มูลแหล่ง

บริการเก็บขนและกาํจดัขยะติด

เช้ือของตนเองภายในปี 2562 

1. โครงการทาํความสะอาดถงัรองรับ

ขยะมูลฝอยในชุมชน 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี 

 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

2. โครงการนาํเทคโนโลยรีะบบ

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการศึกษา

เสน้ทาง และช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเก็บ

ขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมและ

ประหยดั 

ทสจ. 

ปทุมธานี/ 

สถาน    

พยาบาล 

สสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี 3 3 3 3 

3. โครงการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศ

เขา้มาใชใ้นการควบคุมขอ้มูลในการ

เก็บขนและกาํจดัขยะติดเช้ือของสถาน

บริการพยาบาลทุกประเภท 

ทสจ. 

ปทุมธานี/ 

สถานพยาบาล 

ทุกประเภท 

สสจ. 

ปทุมธานี 

 

 

0.3 0.3 0.3 0.3 
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ตารางที ่2.5  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงานรับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

  4. โครงการจดัหาสถานท่ีรวบรวม

ของเสียอนัตรายชุมชน 

ทสจ. 

ปทุมธานี 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. ในแต่ละพ้ืนท่ี 

2 2 2 2 

กลยุทธ์ที ่3 ใช้

เทคโนโลยกีาํจดัขยะ

มูลฝอยท่ีเหมาะสมกบั

ประเภทและ

องคป์ระกอบของขยะ

มูลฝอย และสามารถ

นาํมาแปรรูปเป็น

พลงังานเพ่ือใหไ้ด้

ประโยชน์สูงสุด 

1. ร้อยละของขยะมูลฝอยท่ีถูก

นาํไปใชใ้นการผลิตพลงังาน

ทดแทน/พลงังานสะอาด ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 20 ของขยะมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนทั้งจงัหวดั 

 

 

1.  โครงการส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารผลิตพลงังาน

ทดแทนบนศกัยภาพของชุมชนเพ่ือ

ประโยชน์ภายในชุมชนสูงสุดและ

ครบวงจรจงัหวดัปทุมธานี 

พนจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. ในแต่ละพ้ืนท่ี 

5.5 5.5 5.5 5.5 

2.  โครงการส่งเสริมการผลิต

พลงังานสะอาดจากขยะหรือของเสีย

ในชุมชนจงัหวดัปทุมธานี 

พนจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. ในแต่ละพ้ืนท่ี 

3.3 3.3 3.3 3.3 

3.  โครงการผลิตนํ้ าร้อนลา้งตลาด

ดว้ยก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียใ์น

ตลาดชุมชน ในจงัหวดัปทุมธานี 

พนจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. ในแต่ละพ้ืนท่ี 

1 1 1 1 
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ตารางที ่2.6  ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างวนิยัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างความรู้และ

วนิยัในการจดัการขยะมูลฝอย

ตั้งแต่ตน้ทางใหแ้ก่ เยาวชน 

ประชาชน และสถาน

ประกอบการ 

 

1. จาํนวนโครงการท่ีเสริมสร้างความรู้

ในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง

ไม่นอ้ยกวา่ 2 โครงการ/ปี/หน่วยงาน 

2. จาํนวน โรงเรียน/ชุมชนสถาน/

ประกอบการท่ีเขา้ร่วมโครงการ

เสริมสร้างความรู้ในการจดัการขยะมูล

ฝอย ไม่นอ้ยกวา่ 20 องคก์ร/ปี 

1. โครงการรณรงค ์

ประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้แก่

นกัเรียน นกัศึกษา แลt

ประชาชนทัว่ไป ดว้ยส่ือต่าง ๆ 

ในระดบัชุมชน 

อปท.  

ในแต่ละ 

พ้ืนท่ี 

 

 

ทสจ./ 

สถจ./ 

ปชส./ 

อบจ. 

ปทุมธานี/  

สถานศึกษา 

ในพ้ืนท่ี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

2. โครงการส่งเสริมการจดัการ

ขยะในครัวเรือน 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 

3. โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้

ใหป้ระชาชนจดัทาํปุ๋ยชีวภาพ

โดยใชข้ยะเปียก 

อปท.  

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

อบจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1  (ต่อ)  

 

 4. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตรและ

ครัวเรือน 

ทสจ. 

ปทุมธานี 

 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

3 3 3 3 

5. โครงการส่งเสริมการสร้าง

วนิยัการจดัการขยะมูลฝอยใน

โรงเรียน โดยจดัเป็นกิจกรรม

ต่าง ๆ เสริมหลกัสูตรให้

นกัเรียนปฏิบติั 

อปท.  

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

สถานศึกษา 

ในพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

 

- - - - 

6. โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่

เจา้ของสถานประกอบการ 

ชุมชน และประชาชนท่ีสนใจ

ดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอย

ภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ตนเอง 

อปท.  

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

 

 

ทสจ./ 

อบจ./ 

อกจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี/ 

สถานศึกษา 

ปทุมธานี 

0.35 0.35 0.35 0.35 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 (ต่อ)  

 

 7. โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหวา่งชุมชน 

ทสจ. 

ปทุมธานี 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

8. โครงการจงัหวดั

สญัจรพบปะชุมชน 

ทสจ./ 

สถจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ.ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

กลยุทธ์ 2 สร้างความร่วมมือกบั

ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืน

ในการจดัการขยะมูลฝอย 

1. จาํนวนองคก์รทั้งจากภาคเอกชนและชุมชน 

ท่ีเขา้ร่วมในโครงการส่งเสริมการจดัการขยะ

มูลฝอยกบัหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจงัหวดั

ปทุมธานีไม่นอ้ยกวา่ 10 องคก์ร/โครงการ/

หน่วยงาน 

2. จาํนวนศูนยก์ารเรียนรู้/พ้ืนท่ีตน้แบบในดา้น

การจดัการขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 แห่ง

ต่อ 1 ตาํบล 

1.โครงการจดัทาํโรงคดั

แยกขยะรีไซเคิลเพ่ือ

เป็นธุรกิจใหก้บัชุมชน 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

พณจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

2.โครงการจดัการมูล

ฝอยในชุมชนสู่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

1 1 1 1 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 (ต่อ)   3.โครงการศูนยก์ารเรียนรู้การ

จดัการขยะมูลฝอยและการผลิต

ขยะเช้ือเพลิง(RDF) 

พนจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

สถจ./ 

อบจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 

4. โครงการสร้างความร่วมมือกบั 

หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้ในการลด

ใชโ้ฟมและถุงพลาสติก 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

อบจ./ 

พณจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 

5. โครงการพฒันา ชุมชน/สถาน

ประกอบการ/โรงงาน ใหเ้ป็น

ตน้แบบในการจดัการขยะมูลฝอย 

ทสจ./ 

อกจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี/ 

อบจ./ 

สถจ.ปทุมธานี 

1 1 1 1 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 (ต่อ)   6. โครงการประกวด ชุมชน/

สถานประกอบการ/โรงงาน 

ปลอดขยะ 

ทสจ./ 

อกจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี 

สถจ./ 

อบจ. 

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละพ้ืนท่ี   

1 1 1 1 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การดาํเนินการเก็บขนและกาํจดั

มูลฝอย 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งในแต่ละ

พ้ืนท่ีลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80   

2. ร้อยละ 80 ของขยะมูลฝอยท่ีจดัเก็บ

ไดส้ามารถนาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งถูกหลกั

วชิาการเม่ือเทียบกบัปี 2557 

1. โครงการจา้งเหมา/สมัปทาน 

ใหภ้าคเอกชนดาํเนินการเก็บขน

และกาํจดัขยะมูลฝอยแยกตาม

ประเภทในแต่ละพ้ืนท่ี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ. 

ปทุมธานี 

 - - - - 

กลยุทธ์ 4 สร้างการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและภาคีเครือข่าย

ต่าง ๆ ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

และแกไ้ขปัญหาจากการจดัการ

ขยะมูลฝอย 

มีจาํนวนภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวงั 

ป้องกนั และแกไ้ขปัญห  าขยะมูลฝอย 

1.  โครงการพฒันาศกัยภาพ 

เครือข่ายภาคประชาชนในการ 

ควบคุมเฝ้าระวงัตรวจสอบ

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็น

ผลกระทบจากการจดัการขยะ

มูลฝอย 

ทสจ. 

ปทุมธานี 

 

 

 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/อบจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

0.5 0.5 0.5 0.5 
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ตารางที ่2.6  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 4 (ต่อ)  2. โครงการสร้างภาคีเครือขา่ย

ในการจดัการขยะมูลฝอยในแต่

ละพ้ืนท่ีและชุมชน 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

1.5 1.5 1.5 1.5 
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ตารางที ่2.7  ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมใหภ้าคเอกชน

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต 

1. ปริมาณขยะมูลฝอยใน

ภาคอุตสาหกรรมลดลงไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 5 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

 

 

1. โครงการส่งเสริมให้

โรงงานนาํวสัดุเหลือใชจ้าก

ผูผ้ลิตไปเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ใน

การผลิตสินคา้ของผูผ้ลิตอ่ืน 

อกจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

0.05 0.05 0.05 0.05 

2. โครงการพฒันาสร้างสรรค์

นวตักรรมใหม่จากวสัดุท่ีไม่

ใชแ้ลว้ โดยเทคโนโลยกีาร

ผลิตท่ีสะอาด 3R(Re-

Innovation) 

อกจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

กลยุทธ์ 2 สนบัสนุนภาคธุรกิจท่ี

ผลิตสินคา้ประเภทท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม และลดปริมาณขยะมูล

ฝอย 

1. จาํนวนองคก์รธุรกิจ/บริการท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 

องคก์รธุรกิจต่อปี 

1. ปรับเปล่ียนแนวทางในการ 

ผลิตสินคา้สาํเร็จรูปท่ีมีอายุ

การใชง้านสั้น มาเป็นการผลิต

สินคา้ท่ีสามารถซ่อมแซมและ

เปล่ียนอะไหล่/ช้ินส่วนได ้

อกจ./ 

สถจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

- - - - 

 



 

77 

ตารางที ่2.7  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 (ต่อ) 1. จาํนวนองคก์รธุรกิจ/บริการท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 

องคก์รธุรกิจต่อปี 

2. โครงการส่งเสริมและ 

สนบัสนุนผูผ้ลิตสินคา้บรรจุ

ภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายไดง่้าย 

อกจ./ 

สถจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ. 

ปทุมธานี 

0.3 0.3 0.3 0.3 
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ตารางที ่2.8  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างกระบวนการแกไ้ขและลดปัญหาความขดัแยง้ของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 จดัตั้งใหมี้องคก์รกลาง

ในการพิจารณาประเด็นขดัแยง้

ดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

1. มีองคก์รกลางท่ีมาจากทุกภาคส่วน

สาํหรับพิจารณาประเด็นขอ้ขดัแยง้

ดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

1. โครงการจดัตั้งองคก์ร

กลางท่ีประกอบดว้ยภาค

ประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนเพ่ือพิจารณา

ประเด็นขดัแยง้และ

ทางออกท่ีเหมาะสมดา้น

การบริหารจดัการขยะมูล

ฝอย 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ./ 

อกจ./ 

พณจ. 

ปทุมธานี 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมใหมี้การจดัตั้ง

กองทุนสาํรองในการชดเชย 

เยยีวยา และผลประโยชน์ตอบ

แทน แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบจาก

ปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

โดยรอบ 

1. มีกองทุนสาํรองในการเยยีวยาผู ้

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาขยะมูล

ฝอย 

2. มีกองทุนสาํรองสาํหรับดาํเนินการ

ต่าง ๆ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดีแก่

ประชาชนบริเวณโดยรอบสถานท่ี

กาํจดัขยะมูลฝอย 

1. โครงการจดัตั้งกองทุน

ช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบจากปัญหาการ

จดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ./ 

อกจ./ 

พณจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 1 
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ตารางที ่2.8  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2558 2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 (ต่อ)  2. โครงการจดัตั้งกองทุน

ชดเชยและผลประโยชน์

ต่างตอบแทนแก่พ้ืนท่ีท่ีใช้

เป็นสถานท่ีกาํจดัขยะมูล

ฝอยทุกประเภท (กรณีรับ

กาํจดัขยะมูลฝอยของพ้ืนท่ี

อ่ืนดว้ย) 

ทสจ./ 

สถจ. 

ปทุมธานี 

 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี/ 

อบจ./ 

อกจ./ 

พณจ./ 

ปชส. 

ปทุมธานี 

1 1 1 1 1 
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ตารางที ่2.9  ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหมี้การจดัทาํแผนจดัการขยะมูล

ฝอยท่ีมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ี

มีส่วนไดส่้วนเสีย 

1.บรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดัของแผนการ

จดัการขยะมูลฝอยของชุมชนใน

จงัหวดัปทุมธานี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

80 

2. บรรลุเป้าหมายตวัช้ีวดัของแผนการ

จดัการขยะมูลฝอยของหน่วยงานใน

จงัหวดัปทุมธานี ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

80 

1. โครงการส่งเสริมการจดัทาํ

แผนการจดัการขยะมูลฝอย

ของชุมชน 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

ทสจ.

ปทุมธานี - - - - 

2.  โครงการจดัทาํแผนการ

จดัการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงาน 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

ทสจ.

ปทุมธานี 

- - - - 

กลยุทธ์ที ่2 บูรณาการร่วมกบั

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

จดัทาํแผนจดัการขยะมูลฝอย 

1. มีการบูรณาการแผนการจดัการขยะ

มูลฝอยร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของแผนการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 

1. โครงการบูรณาการ

แผนการจดัการขยะมูลฝอย

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะ

มูลฝอยทุกประเภท และทุก

รูปแบบ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.2 0.2 0.2 0.2 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที ่3 สร้างความเป็น

ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบ

ไดใ้นการบริหารจดัการทั้ง

จากภายในและภายนอก 

1. จาํนวนเร่ืองร้องเรียนต่อการดาํเนินการ

ตามแผนจดัการขยะมูลฝอยและการ

ดาํเนินการจดัซ้ือ จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการ

ดาํเนินการจดัการขยะมูลฝอยลดลงไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 10 ต่อปี 

1. โครงการจดัตั้ง

คณะกรรมการในการ

พิจารณาแผนการจดัการ

ขยะมูลฝอยจากทุกภาค

ส่วน 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.1 0.1 0.1 0.1 

2. โครงการจดัตั้งคณะ

กรรมตรวจสอบการ

ดาํเนินงานและติดตาม

ประเมินผลการปฏิบติังาน

จากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.1    0.1   0.1         0.1 

กลยุทธ์ที ่4 นาํเทคโนโลยี

สารสนเทศเขา้มาใชใ้นการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย 

1.ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 90 เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารการ

ดาํเนินการบริหารจดัการขยะ 

2. มีการนาํระบบสารสนเทศมาใชเ้พ่ือการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งมี

ประสิทธิภาพภายในปี 2560 

1. โครงการเผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสารในการดาํเนินการ

บริหารจดัการขยะมูลฝอย

ของจงัหวดัผา่นส่ือ

สาธารณะ และ Social 

media 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.15 0.15 0.15 0.15 
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ตารางที ่2.9  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ที ่4 (ต่อ)  2. โครงการ รับ/ตอบ คาํถาม 

ปัญหา และขอ้ร้องเรียนใน

ช่องทางส่ือสารทาง

สารสนเทศทุกสปัดาห์ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

- - - - 

3. โครงการเพ่ิมช่องทางในการ

ชาํระค่าธรรมเนียมการจดัการ

ขยะมูลฝอย 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.05 0.05 - - 
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ตารางที ่2.10  ยทุธศาสตร์ท่ี 6  การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของจงัหวดัปทุมธานีและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 การพฒันาความรู้และ

ทกัษะของผูบ้ริหารและบุคลากร

เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอย 

 

1. ผูบ้ริหารอปท.ผา่นการอบรม

หลกัสูตรเก่ียวกบัการจดัการขยะ

มูลฝอยอยา่งนอ้ยคนละ 1 

หลกัสูตรต่อปี 

2. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของจงัหวดั

และ อปท.ผา่นการอบรมหลกัสูตร

เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งนอ้ยคนละ 1 หลกัสูตรต่อปี 

1. โครงการพฒันาศกัยภาพ

ผูบ้ริหารในการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอย 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

2. โครงการอบรมเทคนิค และ

ทกัษะในการติดต่อส่ือสารกบั

ประชาชน 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

3. โครงการพฒันาทกัษะใน

การบริหารความขดัแยง้ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

 

0.3 0.3 0.3 0.3 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 สร้างทศันคติท่ีดีและ

พฒันาพฤติกรรมของบุคลากรใน

การปฏิบติังานดา้นขยะมูลฝอย

และการเขา้ถึงประชาชน 

 

1. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งผา่นการอบรม

หลกัสูตรเก่ียวกบัการพฒันาทศันคติ

ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและการ

เขา้ถึงประชาชนอยา่งนอ้ยคนละ 1 

หลกัสูตรต่อปี 

1. โครงการอบรมสมัมนา

บุคลากรเพ่ือพฒันาการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท.    

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

2.  โครงการพฒันาศกัยภาพ

ลูกจา้งในการปฏิบติังานดา้น

การจดัการขยะมูลฝอย 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.5 0.5 0.5 0.5 

3.  โครงการลดและคดัแยก

ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

หน่วยงาน

ตน้สงักดั 

ทสจ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

- - - - 

 



 

85 

ตารางที ่2.10  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 3 พฒันาบุคลากรให้

พร้อมรับกบัการใชเ้ทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั 

1. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของจงัหวดัและ อปท. 

ผา่นการอบรมเร่ืองเทคโนโลยใีนการจดัการ

ขยะมูลฝอยอยา่งนอ้ยคนละ 1 หลกัสูตรต่อปี 

1. โครงการอบรมการใช้

เทคโนโลยใีนการ

ปฏิบติังาน 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.2 0.2 0.2 0.2 

2.  โครงการอบรมการใช้

เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ใน

การปฏิบติังาน 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.2 0.2 0.2 0.2 

กลยุทธ์ 4 การแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ

มูลฝอยระหวา่งชุมชน/จงัหวดั 

แก่ผูบ้ริหารและบุคลากร 

1. จาํนวนชุมชนท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

จดัการขยะมูลฝอยอยา่งนอ้ย 2 ชุมชนต่อปี 

2.จาํนวนจงัหวดัท่ีร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

จดัการขยะมูลฝอยอยา่งนอ้ย 1 จงัหวดัต่อปี 

1. โครงการแลกเปล่ียน

เรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการ

ขยะมูลฝอยระหวา่ง

ชุมชน/จงัหวดั  

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.2 0.2 0.2 0.2 
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ตารางที ่2.10  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 4 (ต่อ)   2.  โครงการความร่วมมือใน

การส่งเสริมองคค์วามรู้ใหม่ๆ 

ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐท่ีมี

ความชาํนาญงาน 

ทสจ.

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 
0.1 0.1 0.1 0.1 

 

ตารางที ่2.11  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 กาํหนดและใชม้าตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 การใชม้าตรการทาง

กฎหมาย 

1.จาํนวนผูก้ระทาํผิดเก่ียวกบัการ

จดัการขยะมูลฝอยลดลงไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2557 

 

1. โครงการจบั – ปรับ ผูท้ิ้ง

ขยะมูลฝอยทุกประเภทในท่ี

สาธารณะและท่ีรกร้าง 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

ทสจ.

ปทุมธานี/ 

อปท. 

แต่ละพ้ืนท่ี 

- - - - 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 การใชม้าตรการทาง

เศรษฐศาสตร์ 

 

1.จาํนวนผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเขา้

ร่วมโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

เม่ือเทียบกบัปี 2557 

1. โครงการลดภาษีใหก้บั

ธุรกิจท่ีไม่ก่อใหเ้กิดปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ียอ่ยสลายยาก 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี - - - - 

2. โครงการคิดค่าธรรมเนียม

กาํจดัขยะมูลฝอยจากผลิตภณัฑ์

ท่ีก่อใหเ้กิดขยะมูลฝอยจาก

ผูผ้ลิต โดยสามารถขอคืนเม่ือ

ส้ินปีและยืน่หลกัฐานแสดงการ

เรียกเก็บขยะมูลฝอยจาก

ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิต(ไม่ให้

นาํไปรวมเป็นตน้ทุนการผลิต) 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

- - - - 

กลยุทธ์ 3 ปรับแกก้ฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริหารจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตรายใหมี้

ความชดัเจนและเพ่ิมบทลงโทษ 

 

1. กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย

ไดรั้บการปรับปรุงใหมี้ความ

เหมาะสมและเพ่ิมบทลงโทษแก่

ผูก้ระทาํผิดภายในปี 2560 

1. ปรับปรุงกฎหมายในการ

เพ่ิมบทลงโทษแก่ผูก้ระทาํ

ความผิด 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

ทสจ.

ปทุมธานี 

0.05 0.05 - - 
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ตารางที ่2.11  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 3 (ต่อ)  

 

 

 3.  กาํหนดเป็นกฎระเบียบให้

สถานพยาบาลทุกประเภท

ตอ้งนาํเอกสารท่ีแสดงถึง

แหล่งกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือ

ของสถานพยาบาลนั้นๆ ทุก

คร้ังท่ีต่อใบอนุญาต

ประกอบการ หรือขออนุญาต

จดัตั้งสถานพยาบาล 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

ทสจ.

ปทุมธานี 

- - - - 

กลยุทธ์ 4 จดัเก็บค่าธรรมเนียม

แยกตามประเภทขยะมูลฝอยหรือ

ตามปริมาณขยะมูลฝอย 

1. กฎหมาย/กฎระเบียบในการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียมแยกตามประเภทหรือ

ปริมาณของขยะมูลฝอยท่ีไดรั้บการ

ปรับปรุงใหเ้กิดความเหมาะสมและ

เป็นธรรมภายในปี 2560 

1.ปรับปรุงกฎหมายในการ

จดัเก็บค่าธรรมเนียมในการ

จดัการขยะมูลฝอย 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

ทสจ.

ปทุมธานี - - - - 

2. แกไ้ขระบบการจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา

ค่าธรรมเนียมตามปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีท้ิง 

สนง.จ.

ปทุมธานี 

ทสจ.

ปทุมธานี 
0.05 0.05 - - 
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ตารางที ่2.12  ยทุธศาสตร์ท่ี 8 การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมูลฝอย 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหมี้การศึกษาวจิยังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

 

1. มีผลงานวจิยัองคค์วามรู้/ตน้แบบท่ี

เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะมูล

ฝอยอยา่งนอ้ย 1 เร่ืองต่อปี 

2. มีผลการศึกษาผลกระทบทาง

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพจากการ

ดาํเนินงานเก่ียวกบัการจดัการขยะ

มูลฝอยภายในปี 2560 

1. โครงการศึกษาและพฒันา

ระบบการจดัการมูลฝอยเป็น

การจดัการทรัพยากรท่ีเป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ. 

ปทุมธานี/

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.5 0.5 0.3 0.3 

2. โครงการวจิยัการบงัคบัใช้

กฎหมายใหมี้ประสิทธิภาพ

ตามหลกั PPP   

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ. 

ปทุมธานี/

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.3 0.3 0.2 0.2 

3. โครงการศึกษาผลกระทบ

ทางสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม

จากการดาํเนินงานเก่ียวกบั

การจดัการขยะมูลฝอย 

ทสจ.

ปทุมธานี 

สนง.จ. 

ปทุมธานี 
- 0.5 - - 
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ตารางที ่2.12  (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ตวัช้ีวดักลยุทธ์ โครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

หน่วยงาน

สนับสนุน 

งบประมาณ (ล้านบาท) * 

2559 2560 2561 2562 

กลยุทธ์ 2 สนบัสนุนใหมี้การ

พฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจดัการขยะมูลฝอย 

1.ชุมชนตน้แบบการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยเพ่ิมข้ึนไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 

แห่ง 

1) โครงการศึกษาและ

เผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ๆ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 

0.3 0.3 0.3 0.3 

2) โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้และถอดบทเรียนจาก

การวจิยัแก่ชุมชนท่ีมี

ศกัยภาพ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 
0.3 0.3 0.3 0.3 

3) โครงการนาํร่องและขยาย

ผลการดาํเนินงานดา้นการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีประสบ

ความสาํเร็จ 

ทสจ.

ปทุมธานี 

อปท. 

ในแต่ละ

พ้ืนท่ี 
0.2 0.2 0.2 0.2 

 

หมายเหตุ:  * เป็นงบประมาณท่ีจงัหวดัจดัสรร อปท.แต่ละแห่งพิจารณาจดังบประมาณในการดาํเนินงานตามความเหมาะสม 
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ตารางที ่2.13  งบประมาณรวมของแผนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัปทุมธานี 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

2559 2560 2561 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่1  การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 32.90 42.90 42.50 42.30 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การสร้างวนิยัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการขยะ   

                          มูลฝอย 
13.65 13.65 13.65 13.65 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การส่งเสริมกระบวนการผลิตและบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 0.85 0.85 0.85 0.85 

ยุทธศาสตร์ที ่4  เสริมสร้างกระบวนการแกไ้ขและลดปัญหาความขดัแยง้ของทุกภาคส่วนในการ 

                          บริหารจดัการขยะมูลฝอย 
2.20 2.20 2.20 2.20 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การบูรณาการกระบวนการบริหารจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเหมาะสม 0.60 0.60 0.55 0.55 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของจงัหวดัปทุมธานีและองคก์ร 

                          ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2.40 2.40 2.40 2.40 

ยุทธศาสตร์ที ่7  การใชม้าตรการทางกฎหมายและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัการบริหาร 

                          จดัการขยะมูลฝอย 
0.15 0.15 - - 

ยุทธศาสตร์ที ่8  การวจิยัและพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีนการจดัการขยะมูลฝอย 1.60 2.10 1.60 1.60 

งบประมาณรวม 54.35 64.85 63.75 63.55 
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2.9  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

  

ชาญณรงค์ โพธ์ิสุขเกษม (2550) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชนท่ีมีต่อจุด

ปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน ตาํบลพระประโทน อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม ซ่ึง

ผลการวิจยัพบวา่กระบวนการท่ีทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดมาจากการท่ีชุมชนปฐม

อโศกไดมี้การสร้างส่ือชุมชนในลกัษณะหอกระจายข่าวไร้สาย ต่อมาไดมี้การรวมตวัของแกนนาํ

ชุมชนท่ีไดรั้บความรู้ในเร่ืองส่ือชุมชนจากองค์กรภายนอก ทาํให้เร่ิมเขา้ใจสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. 2540 จึงได้มีการรวมตวักนักับแกนนาํชุมชนในเขตตาํบลพระประโทน และจากภายนอก

ชุมชนตั้งคณะกรรมการและดาํเนินกิจการวิทยุชุมชน โดยเปิดโอกาสให้คนในชุมชนท่ีสนใจเขา้

มาร่วมเป็นนกัจดัรายการและคณะกรรมการบริหารโดยการดาํเนินงานจะอยูใ่นกรอบของธรรมนูญ

วิทยุชุมชนเพื่อชุมชน งบประมาณส่วนใหญ่มาจากทางชุมชนปฐมอโศก มีบางส่วนท่ีมาจากอบต.

พระประโทนช่วยเหลือ และบางส่วนมาจากการบริจาคของคนในชุมชน นอกเหนือจากนั้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อจุดปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชนในฐานะผูฟั้ง (Audience) 

อยูใ่นระดบันอ้ย การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อจุดปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชนใน

ฐานะผูผ้ลิต (Producer) และการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อจุดปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุชุมชน

เพื่อนชุมชนในฐานะผูก้าํหนดนโยบาย (Policy Planner) อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ในด้านปัญหาและอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีมีต่อจุดปฏิบติัการเรียนรู้

วิทยุชุมชนเพื่อนชุมชน ประกอบไปดว้ยปัญหาและอุปสรรคในดา้นนโยบายของรัฐ คือ รัฐยงัไม่มี

กฎหมายและนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัวิทยุชุมชนมารองรับการดาํเนินงานของวิทยุชุมชนท่ีเกิดข้ึน

อย่างมากมาย ทาํให้ผูป้ฏิบติัการวิทยุชุมชนไม่สามารถดาํเนินการได้ตามท่ีรัฐธรรมนูญกาํหนด 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากสถานีคือ รูปแบบของรายการทางสถานีไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

ในทุกกลุ่มอายุ มีรายการธรรมะค่อนข้างมากขณะเดียวกันพบว่าประชาชนบางส่วนท่ีเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความเห็นวา่ทางสถานียงัไม่ค่อยเปิดรับบุคคลภายนอก โดยให้โอกาสเฉพาะคนท่ีมีความรู้

เก่ียวขอ้งกบัชุมชนปฐมอโศก และอุปสรรคเกิดจากประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการเขา้ไปมี

ส่วนร่วมกบัสถานีวิทยุชุมชนเน่ืองจากวา่ตนเองไม่ทราบวา่จะไดรั้บประโยชน์อะไรจากการมีส่วน

ร่วม 

 พิเชษฐ์ โสภณแพทย ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการประเมินการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหิน

ซ้อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยผลการศึกษาพบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัคงเป็น

เร่ืองท่ีใหม่โดยจะตอ้งใหเ้วลาในการเรียนรู้แก่ประชาชน พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
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ส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 ควรได้รับการแก้ไขให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างมากมาย ส่วนในด้านปัจจยันําเข้าพบว่างบประมาณและ

บุคลากรท่ีใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเหมาะสมเพียงพอ แต่ในส่วนของ

ประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในด้านกระบวนการพบว่าผูด้าํเนินโครงการได้ดาํเนินการดา้นมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม แต่ยงัมีผูมี้ส่วนได้

เสียบางส่วนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกระบวนการ ส่งผลให้ขาดความครอบคลุมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ใน

ดา้นผลผลิตพบว่ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชน

รับรู้ได ้ไม่สามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ในดา้นผลกระทบพบวา่ การใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตั้งแต่กระบวนการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการจะช่วยป้องกนัและลดความขดัแยง้ได ้รวมไปถึงผูด้าํเนินโครงการตอ้งจดักิจกรรมให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 ปัจจยัในดา้นความสําเร็จไดแ้ก่ การสร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่ทุกภาคส่วน ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค

ในการดาํเนินการพบว่า ผูน้าํชุมชนขาดความตระหนกัและความกระตือรือร้นในการประสานงาน

ระหวา่งประชาชนและผูด้าํเนินโครงการ 

 ในดา้นขอ้เสนอแนะในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคือภาครัฐ

ควรมีหน่วยงานฝึกอบรมและให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีการจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนการศึกษาและจดัทาํรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงทาํให้ผูศึ้กษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นอิสระจากเจ้าของ

โครงการ ปรับปรุงระเบียบต่างๆท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในรายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีการเปิดโอกาสในการเพิ่มเติมดา้นขอ้มูลต่อผูพ้ิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มได ้และควรมีหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศณุ พูนเพชรพนัธ์ุ (2547) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองวิวฒันาการของ

รัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่าการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญในแต่ละฉบบัตั้งแต่ฉบบัแรกจนถึงปัจจุบนัจะมีวิวฒันาการท่ีไม่

มีความแน่นอน โดยเกิดมาจากเจตนารมณ์ของผูท่ี้เขา้มามีอาํนาจการปกครองประเทศในขณะนั้น 

และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่ ในดา้นรัฐธรรมนูญในฉบบัต่างๆท่ีไดม้าจากการ

ยึดอาํนาจรัฐประหารนั้นพบว่าไม่ได้มีบทบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
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แทจ้ริง แต่เป็นเพียงการบญัญติัถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มเท่านั้น ส่วนรัฐธรรมนูญ

ท่ีไดม้าจากการยกร่างข้ึนมาของคณะกรรมการท่ีมีประชาชนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการยกร่าง ไม่

ว่าทั้ งทางตรงหรือทางอ้อมพบว่า รัฐธรรมนูญฉบบันั้นๆ ได้มีบทบญัญติัในการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ปรากฏอยู่ทั้ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางตรงและ

ทางออ้ม 

 นางสาวชุติมา ตุ๊นาราง (2553) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ โดยใชเ้คร่ืองมือในการศึกษา

คือแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ในพื้นท่ีท่ีทาํการศึกษา และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงมีกลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใช้ในการศึกษาทัง่หมด 400 คน โดยมีการใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ร้อยลาํ ความถ่ี 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-Test F-Test, Welch-Test และ Pearson’s Correlation ซ่ึง

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษานั้นมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบั

ปานกลาง โดยมีปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีระดับ

นยัสําคญัท่ี 0.05 คือ สถานภาพในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน จาํนวนปีท่ีอยู่

อาศยั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมูลฝอย ทศันคติ และความยินดีเขา้ร่วมในการจดัการมูลฝอยชุมชน 

โดยมีขอ้เสนอแนะใหมี้การเพิ่มความรู้และสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่ประชาชนในการจดัการมูลฝอย โดย

เร่ิมตน้จากตวัผูน้าํตอ้งมีความชัดเจนและตั้งใจในการมุ่งแก้ปัญหาขยะอย่างย ัง่ยืน มีการกาํหนด

ค่าธรรมเนียมในการกาํจดัมูลฝอยเป็นแบบอตัรากา้วหนา้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความตระหนกัใน

การลดปริมาณมูลฝอยท่ีดียิง่ข้ึน 

 กิตติศกัด์ิ ปลาทอง, วภิาว ีกฤษณะภูติ, วิไลวจัส์ กฤษณะภูติ และสุรศกัด์ิ แหล่งหลา้ (2555) 

ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยั

พบวา่สาเหตุใหญ่ของความขดัแยง้ในชุมชนประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบดา้นบุคคล องคป์ระกอบ

ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กนั และองคป์ระกอบดา้นสภาพองคก์ร โดยมีวิธีการจดัการความขดัแยง้คือการ

แบ่งหนา้ท่ีในการรับผดิชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆท่ีดาํเนินการเก่ียวกบัการออกแบบตลาดพาหุรัด โดย

จะทาํหน้าท่ีในการออกแบบอาคารเท่านั้นและทาํหน้าท่ีเจรจาในการต่อรองกบัผูเ้ช่าซ้ือแผงตลาด 

โดยอาศยัหลกัการในการจดัการความขดัแยง้โดยมีวิธีท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการไกล่เกล่ียขอ้

พิพาท การใช้กระบวนการยุติธรรม ซ่ึงปัญหาจากความขดัแยง้นั้ นเกิดจากความไม่พร้อมของ

บุคลากรในการทาํงาน การออกแบบอาคารให้เหมาะสมและถูกตอ้งตามกฎหมาย การขาดขอ้มูลท่ี

สําคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการพฒันาตลาด นอกจากนั้นแลว้ปัจจยัความสําเร็จของการจดัการความ

ขดัแยง้ของชุมชนตลาดพาหุรัด กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารทั้งดา้น

ความศรัทธาท่ีมีต่อพุทธศาสนาและความเล่ือมใสต่อเจา้อาวาส การมีผูน้าํท่ีมีความโปร่งใสและ
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มุ่งมัน่ในการจดัการความขดัแยง้ รวมไปถึงการวางแผนงานอย่างมีระบบ มีการใช้ความสัมพนัธ์

ส่วนบุคคล และการใชแ้นวคิดในการไกล่เกล่ียดว้ยกระบวนการยติุธรรม 

 พระครูวนิยัธรสุทธินนัท ์กนฺตวิโร (2556) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนคลอง 5 อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ทาํการวิจยัเชิงสํารวจค วาม

คิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถามจากประชากรจาํนวน 317 คน  ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการนํ้ าเสียอยูใ่นระดบัมากโดยประชาชนท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น

ต่อการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติระดบั 0.05 และประชาชนท่ีมีอายุ วยัวุฒิ 

อาชีพ รวมทั้งระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณชุมชนท่ีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการนํ้าเสียไม่แตกต่างกนั 

 จาํลอง โพธ์ิบุญ (2550) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัทางภาครัฐท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลและรับผดิชอบในการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม

จะตอ้งทาํหน้าท่ีในการติดตาม เฝ้าระวงั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของความเส่ือมโทรมทางด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมีกาควบคุมให้มีการใชท้รัพยากรในอตัราท่ีเหมาะสม ไม่ไปก่อให้เกิด

ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ แต่การจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดก็ไม่ใช่

หน้าท่ีของทางราชการเท่านั้น เพราะปัญหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีลดลงมีหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและ

สุดทา้ยผลกระทบทุกอยา่งก็ตกอยูท่ี่ประชาชน ดงันั้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

รับรู้การเปล่ียนแปลง สาเหตุของปัญหาตลอดจนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและป้องกนัปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มน่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 อนุศิษฎ์ รัตน์ชวิชัย (2552) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํ

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลธญัญา อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยทาํการศึกษากบัประชาชนผู้

มีสิทธ์ิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาํบลธัญญา อาํเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาํนวน 369 คน ซ่ึง

ผลการวิจยัพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลตาํบลดงักล่าวอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือจาํแนกเป็นดา้นต่างๆ พบวา่มีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากทั้งหมด 3 ดา้น คือการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการกาํหนดปัญหาความตอ้งการ การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนงานโครงการ 

และการมีส่วนร่วมปฏิบติั ติดตาม ประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือการมีส่วนร่วมใน

การตรวจสอบเน้ือหาของแผนพฒันา และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบวา่มีการนาํแผนพฒันาไป

จดัทาํเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 

 ลกัษมี เกตุสกุล (2558) ได้ทาํการวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษาชุมชนบา้นทุ่งศรี อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ทาํการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บ
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รวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงพบว่า ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณชุมชนบา้นทุ่งศรีส่วน

ใหญ่มีการใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตรและมีการเผาหลงัจากการเก็บเก่ียว โดยส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนเป็นอยา่งมาก ทาํให้ประชาชนมีการร่วมดาํเนินการในการแกไ้ข

ปัญหา มีการจดักิจกรรมลดใช้สารเคมี ชุมชนปลอดการเผา การคดัแยกขยะในครัวเรือน ทาํให้

ชุมชนบา้นทุ่งศรีประสบความสําเร็จและเป็นชุมชนตน้แบบดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นแนวทางสาํคญัท่ีจะสามารถขบัเคล่ือนให้ชุมชนสามารถแกไ้ขปัญหา

และพฒันาชุมชนใหเ้ป็นสังคมท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
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บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 

 

การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไดท้าํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แผนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยนาํมาประยุกต์เป็นแนวคิดในการวิจยัและวิธีการวิจยัโดยทาํการศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ เพื่อให้ไดข้อ้มูลทั้งในรายละเอียดเชิงลึกและในดา้นปริมาณท่ีทัว่ถึง โดยมีส่วนประกอบ

รายละเอียดดงัน้ี 

 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 3.2  วธีิการดาํเนินการศึกษา 

 3.3  แหล่งขอ้มูลในการศึกษา 

 3.4  วธีิการเก็บขอ้มูล 

 3.5  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีสาํคญั 

 3.6  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

 จากการรวบรวมทางวชิาการ ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถกาํหนด

กรอบแนวคิดในงานวจิยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชน

ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตราย (SWOT) 

 
ปัจจัยภายนอก 

- นโยบาย คสช. 

- การดําเนินงานของ

ทอ้งถ่ิน และในจงัหวดั

ปทุมธานี 

- กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ปัจจัยภายใน 

- ความรู้ความเขา้ใจของ

คนในชุมชน 

- การตอบสนองนโยบาย

ของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การให้ความร่วมมือ   

  ของประชาชน  

- ปัญหาการจดัการขยะในเขตจงัหวดัปทุมธาน ี

- ปัญหาด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

รูปแบบของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย 

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและ

แนวทางการ   

   แกไ้ข (Opinions and Solutions) 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) 

- การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 

- การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะและ

ของเสียอนัตราย 

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและ
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3.2  วธีิการดําเนินการศึกษา 

  

งานวิจยัช้ินน้ีไดท้าํการศึกษาในเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในจงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาใน

เร่ืองของสถานการณ์และปัญหาในการจดัการขยะของปทุมธานีท่ีผา่นมาและปัญหาการมีส่วนร่วม

ของประชาชน รวมถึงศึกษาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี และศึกษาในดา้นปัจจยัความสําเร็จและอุปสรรค

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการส่งเสริมการจดัการขยะชุมชน อีกทั้งยงันาํเสนอ

แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวดัปทุมธานี ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้ศึกษาในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research)  โดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูมี้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบไปด้วย 

ประชาชน ผูน้าํชุมชน นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม เจา้หนา้ท่ีสํานกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัปทุมธานี นกัการเมืองทอ้งถ่ิน โดยร่วมกบัการศึกษากบัเอกสารโดยทาํการเรียบเรียงขอ้มูล

แลว้วเิคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุป 

 

3.3  แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

  

การศึกษาในคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่งประกอบไปดว้ย 

 

 3.3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร โดยไดจ้ากการรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการ ไม่ว่าจะ

เป็น วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารจากแผนแม่บทในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย

ในจงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งนโยบายท่ีทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อนาํมาเป็น

แนวทางในการจดัการขยะ รายละเอียดจากโครงการด้านการจดัการขยะในจังหวดัปทุมธานี 

นอกจากนั้นแลว้ยงัรวมถึงงานสัมมนาในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายในจงัหวดัปทุมธานี 

  

3.3.2  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 สัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ โดยใช้ประเด็นในการสัมภาษณ์ ทาํ

การรวบรวมข้อเสนอแนะ ปัญหาจากผู ้ท่ีให้สัมภาษณ์ โดยทําการสัมภาษณ์ผู ้นําชุมชนและ
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ประชาชนท่ีไดเ้ขา้ร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นท่ีจดัข้ึนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี รวมทั้งสัมภาษณ์เจา้หน้าท่ีสํานกัทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.4  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

  

การเก็บขอ้มูลในการทาํงานวิจยัช้ินน้ีจะทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัซ่ึงประกอบไปดว้ย ผูน้าํชุมชนและ

ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีสํานกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี นกัการเมือง

ทอ้งถ่ิน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะทาํการสัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-Ended 

Questions) ร่วมกบัคาํถามปลายปิด (Close-Ended) โดยออกแบบสัมภาษณ์จากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงกาํหนดคาํถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาน้ี จากนั้ นผูว้ิจ ัยจึงนําแบบสัมภาษณ์ไปทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 

Validity) เพือ่ใหเ้น้ือหาของแบบสมัภาษณ์มีความเหมาะสม สอดคลอ้ง ตรงประเด็น และครอบคลุม

กบัส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองท่ีศึกษาเป็นผูป้ระเมินตรวจสอบและให้ความเห็นใน

แบบสัมภาษณ์ดงักล่าว แล้วจึงนําแบบสัมภาษณ์นั้นมาดาํเนินการเก็บขอ้มูลต่อไป ซ่ึงในแบบ

สัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ประกอบไปดว้ย 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาขยะ 

 ส่วนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

 ส่วนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บท 

 ส่วนท่ี 5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

 ส่วนท่ี 6  ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

ส่วนท่ี 7  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

  

3.4.1  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ

รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
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 3.4.1.1  แบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประกอบไปดว้ย 

   1)  แบบสัมภาษณ์สาํหรับผูน้าํชุมชนและประชาชน 

   2)  แบบสัมภาษณ์สาํหรับเจา้หนา้ท่ีรัฐและนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

   3)  แบบสัมภาษณ์สาํหรับนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

  3.4.1.2  เคร่ืองบนัทึกเสียง เพื่อใชบ้นัทึกการสัมภาษณ์ การสนทนาท่ีเป็นประเด็น

สาํคญัของผูใ้หข้อ้มูล โดยก่อนการสัมภาษณ์แต่ละคร้ัง ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ก่อน 

ซ่ึงช่วยใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลครบถว้นตรงตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและสามารถตรวจสอบกบัท่ี

บนัทึกได ้

3.4.1.3  กลอ้งถ่ายภาพ เพื่อใชบ้นัทึกภาพสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 

 

3.5  กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีสํ่าคญั 

  

การศึกษาในคร้ังน้ีกลุ่มผูท่ี้ให้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและมีส่วน

ร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี จะ

ประกอบไปดว้ย ประชาชนและผูน้าํชุมชน เจา้หน้าท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั

ปทุมธานี นกัการเมืองทอ้งถ่ิน และนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีเป็นประชาชนท่ีเขา้

ร่วมการประชุมรับฟังความเห็นในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

จงัหวดัปทุมธานี มีจะใช้เทคนิคในการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Technique) ส่วน

เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี และนกัการเมืองทอ้งถ่ินกลุ่มน้ีจะใช้

เทคนิคการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Selection) ในการศึกษาในคร้ังน้ีมีจาํนวน 16 ท่าน 

ซ่ึงจะแจกแจงรายละเอียดออกเป็นดงัต่อไปน้ี 

  1)  ผูน้าํชุมชนและประชาชน จาํนวน 8 คน 

2)  เจา้หนา้ท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 1 คน 

  3)  นกัวชิาการดา้นส่ิงแวดลอ้ม จาํนวน 5 คน 

  4)  นกัการเมืองทอ้งถ่ิน จาํนวน 2 คน 
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ตารางที ่3.1  รหสัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที ่ ตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ 

             1                               

             2 

            3 

            4 

            5 

             6  

            7 

            8 

            9 

           10 

           11 

            12 

            13 

            14 

            15 

            16 

ผูน้าํชุมชน 

ประชาชน  

ประชาชน 

ผูน้าํชุมชน 

ประชาชน 

ผูน้าํชุมชน 

ประชาชน 

ผูน้าํชุมชน 

เจา้หนา้ท่ีสาํนกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี 

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การศึกษาขอ้มูลในคร้ังน้ี หลงัจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้

จึงไดส้ร้างแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi Structured Interviews) ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและนาํแบบสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

ซ่ึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ละคร้ังไดท้าํการจดบนัทึกเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

โดยนาํวธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) ความคิดเห็น และขอ้มูลท่ีไดม้าเสนอตามคาํถาม

วจิยัท่ีไดร้ะบุไว ้โดยจะประกอบไปดว้ย 
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1)  ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดั 

ปทุมธานี 

  2)  รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน (Pattern of Public Participation) ใน

การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี โดยทาํการ

วิเคราะห์ประเด็นทางดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน (SWOT) กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ผูว้จิยัไดท้าํการวิเคราะห์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทจน

ไปถึงปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย ตลอดจนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการมีส่วนร่วมของผูใ้ห้

สัมภาษณ์ เพื่อนาํไปสู่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายในจงัหวดัปทุมธานี โดยสรุปประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง อีกทั้งมีการนาํขอ้มูล

อ่ืนๆ นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ไม่วา่จะเป็นการสังเกตการณ์ การเขา้ร่วมกิจกรรม การนาํเอกสาร

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์และนาํไปสู่การสรุปผลการวจิยั 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

การวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย จังหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้ทาํการรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นท่ีทาํการ

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัประชาชน ผูน้าํชุมชน เจา้หน้าท่ีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั

ปทุมธานี นักการเมืองทอ้งถ่ิน นักวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม รวมทั้งขอ้มูลจากแบบสอบถามจาก

ประชาชนท่ีพกัอาศยัอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงนาํมาเป็นขอ้มูลในการสนบัสนุนในงานวิจยั ในส่วน

ผูว้จิยันาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 

 4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

4.2  ปัญหาในการจัดการขยะของปทุมธานีท่ีผ่านมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

4.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

4.4  ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

4.5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

4.6  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 
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4.1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 

การสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย จงัหวดัปทุมธานีประกอบด้วย 1) ประชาชนจาํนวน 8 คน ท่ีเขา้ร่วมรับฟังในเวทีรับฟัง

ความคิดเห็น 2) ผูน้าํชุมชนจาํนวน 4 คน ท่ีเขา้ร่วมรับฟังในเวทีรับฟังความคิดเห็น 3) เจา้หน้าท่ี

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัปทุมธานีจาํนวน 1 คน 4) นักวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้มจาํนวน 5 คน 5) นกัการเมืองทอ้งถ่ินจาํนวน 2 คน 

 กลุ่มท่ีเป็นประชาชนและผูน้าํชุมชนแบ่งเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50 และเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 50 โดยมีระดบัการศึกษา 

 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนและผูน้าํชุมชน 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

4 

4 

 

50.0 

50.0 

รวม 8 100.0 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา่ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวา่ปริญญาโท 

อ่ืน ๆ  (ไม่ไดเ้ขา้ศึกษา) 

 

- 

1 

2 

3 

- 

1 

1 

- 

- 

 

- 

12.5 

25.0 

37.5 

- 

12.5 

12.5 

- 

- 

รวม 8 100.0 
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ตารางที ่4. 1  (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

อาชีพ 

ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

รับจา้ง/แรงงาน 

ทาํไร่/ทาํสวน/ทาํนา 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

ขา้ราชการ 

พนกังานหน่วยงานเอกชน 

อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

2 

- 

1 

- 

- 

 

25.0 

37.5 

25.0 

- 

12.5 

- 

- 

                         รวม 8 100.0 

 

4.2  ปัญหาในการจดัการขยะของจังหวดัปทุมธานีทีผ่่านมาและปัญหาการมส่ีวนร่วม   

        ของประชาชน  

 

ปัญหาในการจัดการขยะของจังหวดัปทุมธานีท่ีผ่านมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนสามารถแบ่งออกได ้2 ประเด็นคือ 1) ปัญหาการจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานี 2) ปัญหา

ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผูว้จิยันาํเสนอผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

  

4.2.1  ปัญหาการจัดการขยะในจังหวดัปทุมธานี 

ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานี มีปริมาณมากและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี 

จากการสํารวจข้อมูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดัปทุมธานี จาก

การศึกษาจากเอกสารพบว่า ในปี 2548 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวน 866 ตนัต่อวนั ในปี 2552 

ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวน 1,285 ตนัต่อวนั และในปี 2556 ปริมาณขยะมูลฝอยมีจาํนวน 1,501 ตนั

ต่อวนั ขอ้มูลจากสาํนกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัปทุมธานี ในปี 2557 ปริมาณขยะมูล

ฝอยมีจาํนวน 1,829 ตนัต่อวนั และจากการเติบโตของชุมชนและท่ีอยูอ่าศยัทุกประเภทเพิ่มข้ึนอยา่ง

รวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของภาคธุรกิจการคา้พาณิชย ์การคมนาคม การศึกษา แหล่งงานต่างๆ จึง

คาดวา่จงัหวดัปทุมธานีจะมีจาํนวนประชากร รวมถึงประชากรแฝงเพิ่มมากข้ึน โดยจงัหวดัปทุมธานี

มีจาํนวนประชากรแฝงท่ีเขา้มาอาศยัอยู่เป็นจาํนวน 2.98 แสนคน และเป็นประชากรแฝงท่ีเขา้มา
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ทาํงานในจงัหวดัปทุมธานีโดยไม่พกัอาศยัในพื้นท่ีจงัหวดัปทุมธานีอยูท่ี่ 1.10 แสนคน ซ่ึงจะทาํให้

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ 

พบว่า เขตเทศบาลนครมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.89 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตเทศบาล

เมืองมีอตัราการผลิตขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตเทศบาลตาํบลมีอตัราการผลิต

ขยะมูลฝอยเฉล่ีย 1.02 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลมีอตัราการผลิตขยะมูล

ฝอยเฉล่ีย 0.91 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั 

ในส่วนปริมาณของเสียอนัตรายชุมชน (พิจารณาจากอตัราการเกิดของเสียอนัตรายชุมชน: 

เทศบาลนคร 3.885 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลเมือง 3.374 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เทศบาลตาํบล 

3.217 กิโลกรัมต่อคนต่อปี องค์การบริหารส่วนตาํบล 2.306 กิโลกรัมต่อคนต่อปี (กรมควบคุม

มลพิษ, 2555) พบวา่ จงัหวดัปทุมธานีมีปริมาณของเสียอนัตรายชุมชน ประมาณ 3,257 ตนัต่อปี 

ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากบา้นเรือนส่วนใหญ่จะทิ้งปนไปกบัขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น แบตเตอร่ี 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า เป็นตน้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัปทุมธานีหลายแห่งมีการ

รณรงคใ์หชุ้มชนคดัแยกของเสียอนัตรายออกจากขยะมูลฝอยชุมชน การดาํเนินการรวบรวมของเสีย

อนัตรายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไม่มีสถานท่ีรวบรวมของเสียอนัตราย อีกทั้งการ

ดาํเนินการนาํไปกาํจดัยงัไม่มีความชดัเจน เน่ืองจากจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีศูนยร์วบรวมของเสีย

อนัตราย และไม่มีการจดัการของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม 

อตัราการเกิดมูลฝอยติดเช้ือ โรงพยาบาลทัว่ไป 0.54 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั โรงพยาบาล

ชุมชน 0.77 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั โรงพยาบาลอ่ืนสังกดักระทรวงสาธารณสุข 0.47 กิโลกรัมต่อ

เตียงต่อวนั โรงพยาบาลสังกดักระทรวงอ่ืน ๆ 0.71 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั โรงพยาบาลเอกชน 0.70 

กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั คลินิก/โพลีคลินิกเอกชน 1.32 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั สถานีอนามยั/

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 0.90 กิโลกรัมต่อเตียงต่อวนั  

ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ (2558ข) พบว่าปริมาณการเกิดมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดจาก

โรงพยาบาลรัฐ 29,614 ตนั (ร้อยละ 57) โรงพยาบาลเอกชน 8,890 ตนั (ร้อยละ 17) คลินิก 10,018 

ตนั (ร้อยละ 19) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลหรือสถานีอนามยั (รพ.สต.) 3,321 ตนั (ร้อยละ 

6) สถานพยาบาลสัตว ์301 ตนั (ร้อยละ 0.6) และห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย 3 ตนัต่อปี (ร้อยละ 

0.006) ทั้ ง น้ีแหล่งกําเนิดมูลฝอยติดเช้ือส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชนซ่ึงรวม

ห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายท่ีตั้งรวมอยู่กบัสถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ จากรายงานการ

ตรวจราชการ สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัปทุมธานี (2558)  เร่ืองระบบคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น

ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ ปี 2558 พบวา่ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีมีขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาลทัว่ไป

และโรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล จาํนวน 78 แห่ง โรงพยาบาล
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เอกชนจาํนวน 7 แห่ง รวมทั้งคลินิกเอกชนอีก 427 แห่ง ปัญหาท่ีพบคือ สถานพยาบาลเอกชน 

โดยเฉพาะคลินิกขนาดเล็กท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี ยงัคงมีการทิ้งขยะมูลฝอยติด

เช้ือดงักล่าวปนเป้ือนกบัขยะมูลฝอยทัว่ไป  

ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนในบางส่วนมีการกาํจัดแบบไม่ถูกสุขลักษณะเป็น

ลกัษณะเทกองและเผาเป็นคร้ังคราว ส่งผลกระทบต่อประชนและสภาพแวดลอ้มรวมทั้งการขาด

แคลนท่ีดินสําหรับใชเ้ป็นสถานท่ีกาํจดั  เน่ืองจากตอ้งใชพ้ื้นท่ีค่อนขา้งมากและตอ้งมีสภาพพื้นท่ี

และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ประกอบกบัเกิดปัญหาการต่อตา้นจากประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงไม่เห็น

ด้วยให้มีสถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยอยู่ในพื้นท่ีของตนเอง ส่งผลให้สถานท่ีกาํจดัก่อสร้างแล้วไม่

สามารถเปิดเดินระบบได ้หรือคดัคา้นไม่ใหก่้อสร้างท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยใหม่ 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์พบวา่ปัญหาในดา้นการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานีนั้น

เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากไม่มีการวางแผนท่ีเหมาะสมในดา้นการจดัการขยะ รวมไปถึงระบบใน

การจดัการขยะไม่มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สถานการณ์ปัญหาในดา้นการจดัการขยะนั้นมี

สาเหตุหลกัมาจากประชากรท่ีมีการเพิ่มจาํนวนมากข้ึนในทุกๆ ปี เพราะจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดั

ท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรม ทาํใหมี้ประชากรแฝงอยูจ่าํนวนมาก นอกจากนั้นแลว้ยงัมีตลาดขนาดใหญ่

อยู่ 2 แห่งคือตลาดส่ีมุมเมืองและตลาดไทย ซ่ึงขยะเหล่าน้ีเป็นขยะจากการเกษตร ไม่ค่อยมีการ

จดัการขยะในดา้นน้ี ส่งผลให้ปริมาณขยะในจงัหวดัปทุมธานีมีมากถึง 1,800 ตนัต่อวนั และยงัมี

หลุมฝังกลบท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ โดยเจา้หน้าท่ีสํานกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัปทุมธานี ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 9 ไดใ้หส้ัมภาษณ์วา่ 

  

ปริมาณขยะตอนน้ีมี 1800 กว่าตนั สถานท่ีกาํจดัขยะส่วนใหญ่จะเป็นขยะส่งออก

ไปต่างจงัหวดั  ยงัไม่มีการกาํจดัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ปริมาณขยะจะเพิ่มข้ึน

ตามจาํนวนประชากร ซ่ึงประชากรเติบโตข้ึนเน่ืองจากเมืองมีการขยายทาํให้

ประชากรแผงมีเยอะขยะเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

 

 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ในเร่ืองดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนักการเมืองท้องถ่ิน ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 โดยกล่าวไวว้า่ 

  

ปัญหาขยะถือว่าหนัก ประชากรเยอะ มีประชากรแฝง เน่ืองจากเป็นเมือง

อุตสาหกรรม เป็นเมืองพาณิชย ์เป็นเมืองท่ีอยู่อาศยั ทาํให้เป็นปัญหาท่ีหนักมา 

ปริมาณขยะเยอะมากในแต่ละวนั รวมถึงมีตลาดใหญ่ๆ 2 ตลาดคือตลาดส่ีมุมเมือง 
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ตลาดไท ทาํให้มีขยะจากการเกษตรเยอะ รวมทั้ งสถานบริการร้านอาหารอีก

จาํนวนมาก ทาํใหมี้ขยะจากเศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดนํ้าด่ืม 

 

จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้ง 2 ท่านท่ีผา่นมา ไดมี้ขอ้มูลจากประชาชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5 ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกนัดงัน้ี 

 

ปัญหาขยะในปัจจุบนัถือว่าแย่ มีการทาํอยู่บา้นเดียว พยายามกาํจดัให้เหลือน้อย 

ส่วนขยะเปียกมีการแยกต่างหาก แกไ้ขดว้ยการนาํไปทิ้งไวต้ามโคนตน้ไม ้คนส่วน

ใหญ่มกัง่าย คนทิ้งไม่เห็นใจ คนไทยไม่ค่อยมีระเบียบ ส่วนนึงผูน้าํของชุมชนไม่มี

ตน้ทุนในการช้ีแนะลูกบา้นให้มีการจดัการท่ีเหมาะสม ซ่ึงถา้มีงบประมาณก็ช่วย

ไดส่้วนนึง ส่วนใหญ่ขวดจะมีการเก็บ แต่พลาสติกไม่มีการทาํ 

 

 จึงสรุปไดว้า่ปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานีเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วง

อยา่งยิง่ เน่ืองจากวา่มีประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกปีจากประชากรในพื้นท่ีรวมทั้งประชากรแฝงซ่ึง

จังหวดัปทุมธานีมีจาํนวนประชากรแฝงท่ีเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจาํนวน 2.98 แสนคน และเป็น

ประชากรแฝงท่ีเขา้มาทาํงานในจงัหวดัปทุมธานีโดยไม่พกัอาศยัอยู่ท่ี 1.10 แสนคน ถือว่าอยู่ใน

อนัดบัตน้ ๆ ของจาํนวนประชากรแฝงในประเทศไทย อีกทั้งปัญหาด้านขยะเป็นส่ิงท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัเท่าท่ีควร มีการทิ้งไม่เป็นท่ี ขยะท่ีมาจากการเกษตรมีปริมาณสูง ไม่

สามารถนาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ รวมทั้งยงัขาดงบประมาณในการนาํไปพฒันาให้มีการ

รณรงคก์บัชาวบา้นในหมู่บา้นเพื่อให้เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีท่ีสําคญัในการจดัการท่ีเหมาะสม 

นอกจากนั้นแลว้ยงัขาดการสร้างความตระหนกัให้ประชาชนเล็งเห็นคุณค่าของการจดัการขยะ ซ่ึง

ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นสาํคญั 

 

4.2.2  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ประชาชนมกัจะไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมกบัในโครงการต่างๆ เท่าท่ีควร โดยปัญหาท่ี

เกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีทางหน่วยงานของรัฐมีนโยบายในการจดัการขยะ โดยให้แต่ละจงัหวดัดูแลและ

แกไ้ขในแต่ละจงัหวดันั้นๆ ซ่ึงในจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัท่ีมีปัญหาของปริมาณขยะเป็นจาํนวน

มาก ทาํใหต้อ้งมีการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยเป็นการสนอง

นโยบายของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยในแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี นั้นมีเน้ือหาท่ีจะทาํการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ โดยโครงการท่ี
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จะดาํเนินการนั้นไดมี้การดาํเนินการไปล่วงหนา้ แลว้จึงจดักิจกรรมดา้นการรับฟังความคิดเห็นใน

ภายหลงั ทาํให้ประชาชนกลายเป็นกลไกของทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งประชาชนเกิดการ

ต่อต้านจนนาํไปสู่ความขดัแยง้อย่างรุนแรง จนนําไปสู่การไม่ยอมรับในตวัโครงการท่ีกาํลังจะ

เกิดข้ึน ซ่ึงในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็น

โครงการหน่ึงท่ีนาํไปสู่การสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึงตั้งอยูใ่นบริเวณเชียงรากใหญ่ โดยเป็นพื้นท่ีท่ีใกล้

แหล่งท่ีพกัอาศยั ชาวบา้นจึงเกิดความไม่มัน่ใจในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนและมีความตอ้งการให้

โรงไฟฟ้าขยะ ออกไปจากพื้นท่ีบริเวณนั้น โดยทางประชาชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 ไดก้ล่าววา่ 

 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการใช้กลวิธีแฝงมาเพื่อช้ีวา่จะใชพ้ื้นท่ี

เชียงรากใหญ่ในการจดัตั้งโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึงในตวัเป้าหมายและตวัช้ีวดัของแผน

แม่บทไดก้ล่าวไวว้่าให้หาพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสม ดงันั้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเตม็ท่ีเราก็แค่รับฟัง เราไม่สามารถไปคดัคา้นไดส้ําเร็จเน่ืองจากโดน

วางเป้ามาจากทางยทุธศาสตร์จงัหวดั คือรู้แลว้วา่จะใชพ้ื้นท่ีตรงไหน ซ่ึงมีพื้นท่ีทาง

ตะวนัตกคือบริเวณพื้นท่ีตาํบลลาดหลุมแกว้และตะวนัออกคือตาํบลลาํลูกกา ซ่ึง 2 

พื้นท่ีน้ีเป็นพื้นท่ีของราชการท่ีสามารถซ้ือมาไดแ้ลว้ แต่ประชาชนร้องเรียนจึงแจง้

ประชาชนว่าจะหาพื้นท่ีใหม่ แต่ในความเป็นจริงพื้นท่ีทั้ ง 2 แห่งน้ีคือพื้นท่ี

เป้าหมายในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ นั่นคือส่ิงท่ีทางหน่วยงานได้มดัมือชก

ประชาชน 

 

  นอกจากขอ้มูลของผูส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ ยงัมีขอ้มูลจาก นกัวชิาการ

ส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดมี้ความเห็นสอดคลอ้งวา่ 

 

 ถ้าดูจากแนวโน้มแล้วรัฐบาลในปัจจุบนัท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สามารถใช้

มาตรการในมาตรา 44 ซ่ึงสามารถจดัการทุกส่ิงทุกอย่างไดท้ั้งหมด นอกจากนั้น

อาจจะเป็นแนวคิดของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพราะถา้เป็นรัฐบาลท่ีมาจาก

การเลือกตั้ง การดาํเนินการจะมีความยากหน่อย เพราะอยา่งนอ้ยอาจจะเสียคะแนน

เสียงในพื้นท่ีน้ี แต่ถา้เป็นรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งก็จะไม่มีส่วนไดเ้สียกบั

ตรงน้ีทาํไมจะทาํไม่ได ้
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เม่ือกล่าวถึงในด้านปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้ นยงัมีข้อมูลท่ีเพิ่มเติมโดย

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

ทุกอยา่งไดถู้กกาํหนดโดยเจา้ของโครงการหมดแลว้ ประชาชนไม่มีสิทธ์ิรับรู้อะไร

เลย ยงัไงรัฐบาลก็มดัมือชกไวอ้ยูแ่ลว้ ชาวบา้นจะไปรู้เร่ืองอะไรกบันโยบายนัน่น่ี 

ทั้งสถานท่ีตั้งโครงการ หน่วยงานของรัฐเคา้ก็เตรียมการไวห้มดแลว้ 

 

จึงสรุปได้ว่าปัญหาในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความรุนแรงจนสามารถ

นาํไปสู่ความขดัแยง้เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการต่างๆ นั้นไม่ให้ความสําคญักบั

การมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนั้นประชาชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆ

ท่ีรัฐจะดาํเนินการ รวมทั้งในกรณีท่ีรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งนั้นจะมีการใชต้วักฎหมายซ่ึง

ประชาชนไม่สามารถมีสิทธิในการคัดค้านใดๆ เป็นการเอ้ือต่อการดาํเนินโครงการให้สําเร็จ 

โดยเฉพาะโครงการท่ีจะดาํเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในจงัหวดัปทุมธานี  

จากผลการศึกษาขา้งตน้กล่าวได้ว่า ปัญหาการในเร่ืองของขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขอย่างเร่งด่วน ในพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีเป็นรอยต่อระหว่าง

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นเขตท่ีถือว่าเป็นจุดศูนยก์ลางของจงัหวดั

ดงักล่าว โดยประชากรส่วนใหญ่นั้นจะเป็นประชากรแฝงท่ีมาจากจงัหวดัอ่ืนมาทาํงานในจงัหวดั

ปทุมธานี ทาํใหป้ระชาชนเหล่าน้ีมีการผลิตขยะต่อคนออกมาเป็นจาํนวนมาก เม่ือรวมกบัขยะท่ีเกิด

จากครัวเรือนของคนในจงัหวดัปทุมธานีแล้วยิ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ซ่ึงปัญหาขยะทาํให้

หน่วยงานของรัฐตอ้งดาํเนินการแก้ไขปัญหาขยะ ซ่ึงได้มีโครงการในการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปท่ี

ปริมาณขยะท่ีจะตอ้งลดลง 
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ภาพที ่4.1  พื้นท่ีท่ีเป็นประเด็นปัญหาในการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะของจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึง 

     ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเชียงรากใหญ่ 

 

 
 

ภาพที ่4.2  ประชาชนประทว้งการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในท่ีประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น   

                 การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 
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ภาพที ่4.3  แกนนาํต่อตา้นโรงไฟฟ้าขยะไดเ้รียกร้องในท่ีประชุมเก่ียวกบัการก่อสร้างโรง-

     ไฟฟ้าขยะในพื้นท่ีเชียงรากใหญ่ 
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ตารางที ่4.2  ปัญหาในการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานีท่ีผา่นมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ปัญหาการจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

- ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยในจงัหวดัปทุมธานีเป็นปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 

เน่ืองจากวา่มีประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกปี 

- ปัญหาดา้นขยะเป็นส่ิงท่ีประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัเท่าท่ีควร มีการทิ้งไม่เป็นท่ี 

ขยะท่ีมาจากการเกษตรมีปริมาณสูง ไม่สามารถนาํไปกาํจดัไดอ้ยา่งถูกสุขลกัษณะ 

- ขาดงบประมาณในการนาํไปพฒันาให้มีการรณรงคก์บัชาวบา้นในหมู่บา้นเพื่อให้เห็นว่าส่ิง

เหล่าน้ีเป็นหนา้ท่ีท่ีสาํคญัในการจดัการท่ีเหมาะสม 

- ขาดการสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนเล็งเห็นคุณค่าของการจดัการขยะ 

- ปัญหาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นมีความรุนแรงจนสามารถนาํไปสู่ความขดัแยง้

เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการต่างๆนั้นไม่ใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ซ่ึงประชาชนถูกจาํกดัสิทธิในการแสดงความคิดเห็นในตวัของโครงการต่างๆ ส่งผล

ใหป้ระชาชนเกิดความไม่พอใจต่อผูด้าํเนินโครงการ 
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4.3  การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย 

       และของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย จงัหวดัปทุมธานี สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเด็น ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การมีส่วนร่วม

ในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ข (Opinions and Solutions) 2) การมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 3) การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 4) 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 
   

4.3.1  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแก้ไข (Opinions 

and Solutions) 

 ในเร่ืองของการเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ขของ

แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ไดมี้การจดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็นทั้งหมด 3 คร้ังท่ีโรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงในคร้ังท่ี 1 

เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งช้ีแจงเก่ียวกบัแผนการดาํเนินงานให้กบั

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีการนาํเสนอขอ้มูลให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยในเน้ือหาจะประกอบไปดว้ย 1) 

การสร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหแ้ก่ประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา 2) ลดการใช ้มีการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงใช้

หลกั 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 3) ให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง 4) มี

การนาํขยะมาแปรสภาพเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตเป็นพลงังาน 5) มีมาตรการทางภาษีแก่

ผูผ้ลิตขยะ เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียมจดัเก็บขยะมีพิษท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 6) ให้การ

สนบัสนุนด้านงบประมาณการจดัการขยะ แก่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  โดยในการประชุมใน

คร้ังน้ีไดมี้การคดัคา้นการประชุมแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จากแกน

นาํและประชาชนตาํบลเชียงรากใหญ่ เน่ืองจากว่าทางแกนนาํและประชาชนตาํบลเชียงรากใหญ่มี

ความกงัวลวา่การจดัการประชุมแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในคร้ังน้ี คือ

การสนับสนุนและผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นท่ีตําบลเชียงรากใหญ่ 

โดยเฉพาะในเน้ือหาของโครงการท่ีพูดถึงการหาพื้นท่ีและจัดลําดับพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและ

เหมาะสมในการรองรับระบบการกาํจดัมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงได้ ถ้าหากมีการก่อสร้างใน

บริเวณนั้นซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนและเกษตรกรรมอาจจะส่งผลกระทบท่ีร้ายแรงตามมา สําหรับการ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นในคร้ังท่ี 2 มีผูเ้ขา้ร่วมการประชุมจาํนวน 225 คน มีการแบ่งออกเป็นกลุ่ม
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ยอ่ยจาํนวน 10 กลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างวิสัยทศัน์ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

ขอ้จาํกัด และกลยุทธ์ในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ซ่ึงในแต่ละกลุ่มจะแบ่ง

ออกเป็นยทุธศาสตร์ต่างๆ ทั้ง 10 ยทุธศาสตร์ ประชาชนท่ีอยูใ่นกลุ่มสามารถแสดงความคิดเห็นตาม

ยทุธศาสตร์นั้นๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

 ในส่วนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์พบวา่ในกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในโครงการ

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายนั้นเป็นโครงการท่ีไดด้าํเนินเร่ืองไป

ก่อนหนา้นั้นแลว้ ในกิจกรรมรับฟังความเห็นทั้ง 3 คร้ังเป็นเพียงการเพิ่มเติมเขา้มาทีหลงั ผูน้าํชุมชน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 4 ไดก้ล่าววา่ 

 

 ตอนนั้นเน่ียแผนแม่บทฯท่ีส่งไปนั่นเมคข้ึนไปนะ อนัน้ีมนัทาํทีหลงัเหมือนเป็น

โครงการแลว้สอดแทรกตรงน้ีเขา้มา 

   

นอกจากนั้นแลว้ทางดา้นประชาชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 ไดใ้หส้ัมภาษณ์เพิ่มเติมไวว้า่  

 

การท่ีเมคข้ึนไปเน่ียก็คือกระบวนการท่ีอยู่ในแผนแม่บทแห่งชาติมนัข้ึนไปแล้ว 

ดงันั้นประชาชนจึงไม่มีสิทธ์ิเป็นผูเ้ลือกหรือออกความเห็นใดๆ คนท่ีเลือกก็คือ

นกัการเมือง ผูว้า่ เอาง่ายๆคือมนัไปแลว้ โครงการมนัดาํเนินไปก่อนหนา้นั้นแลว้จึง

ได้มีการรับฟังความเห็นตามไปทีหลงั ซ่ึงกระบวนการท่ีเราเห็นในเวทีประมาณ

เดือนมี.ค.กบัเม่ือกลางๆปีเน่ียเป็นช่วงท่ีทางจงัหวดัเพิ่งมาทาํ ผมว่าการทาํงานท่ีมี

เอกสารเพียงแผ่นเดียวรายงานว่า อบต.เห็นดว้ยกบัการใช้พื้นท่ีในการดาํเนินงาน

โครงการกําจัดขยะโดยใช้พื้นท่ีเชียงรากใหญ่โดยท่ีผู ้ว่า รับรู้ อุตสาหกรรม

ส่ิงแวดลอ้มรับรู้ โยธารับรู้ แต่ประชาชนไม่ทราบ การไล่โครงการน่ีคือไล่ตามมาที

หลงั 

 

 ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในเร่ืองการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอยา่งมาก อีกทั้ง

มีการแบ่งกลุ่มในการแสดงความคิดเห็นออกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ อย่างครอบคลุม แต่เน่ืองจาก

กิจกรรมรับฟังความเห็นนั้นมีเวลาท่ีค่อนขา้งจาํกดัจึงทาํให้การแสดงความคิดเห็นยงัไม่ไดข้อ้มูลท่ี

เป็นขอ้สรุปในการรวบรวมความคิดเห็นของผูท่ี้มาร่วมงานทั้งหมด นอกจากนั้นแลว้ประชาชนยงั

ไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะมีเพียงกลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่น
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พื้นท่ีพิพาทท่ีจะทาํการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่ถา้อยู่ในสถานการณ์ท่ีปกติ ประชาชนคงไม่ค่อย

ใหค้วามสาํคญัในการแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางการจดัการขยะ นอกจากวา่จะออกมาเพื่อ

ต่อสู้เรียกร้องในส่ิงท่ีประชาชนจะไดรั้บผลกระทบในพื้นท่ีของตนเอง โดย นกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

 

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความเห็นในลกัษณะกลุ่มย่อย แต่ประเด็นยงั

เป็นกรอบท่ีกวา้งๆ และมีระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็นท่ีค่อนขา้งจาํกดั และ

ไม่ได้มีการสรุปรวบยอดความเห็นจากการประชุมกลุ่มย่อยของทุกกลุ่ม เป็นให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมดทราบ 

 

 นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 ไดแ้สดงความเห็นเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

เวทีน้ีมีการเปิดโอกาสในการแสดงความเห็นมากถึงมากท่ีสุด มีประชาชนเขา้ร่วม

มาก แต่จะมีประเด็นตรงประชาชนท่ีเขา้มายงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ประชาชนท่ีมา

ส่วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีพิพาท จะมาเป็นประเด็นส่วนตวั เขาจะมาต่อสู้ในส่ิงท่ีเขา

เจอมา มนัไม่ใช่สถานการณ์ท่ีวา่คนเขาจะมาแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการ

จดัการขยะร่วมกนั แต่จะมาต่อสู้ในเฉพาะประเด็นนั้นๆ ในพื้นท่ีตนเอง 

 

 จึงสรุปไดว้่าในการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ข 

(Opinions and Solutions) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัหน่ึง โดยมีการแบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้งหมด 8 กลุ่มย่อย เพื่อให้

ประชาชนสามารถแสดงออกไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากนั้นยงัมีการระดมความคิดในการเสนอแนว

ทางการแกไ้ขดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพื่อท่ีจะนาํแนวทางไปจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดจากความคิดเห็นของประชาชนท่ี

เขา้มาร่วมกนัจดัทาํดว้ยกนั แต่กระนั้นก็มีประชาชนบางกลุ่มท่ีอยูใ่นพื้นท่ีพิพาทในประเด็นเร่ืองการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ไดอ้อกมาแสดงจุดยืนเพื่อต่อตา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดงักล่าว ซ่ึงการ

ประชุมในคร้ังน้ีทางประชาชนกลุ่มท่ีออกมาเรียกร้องนั้นไดม้องวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้นลว้นเป็นส่ิงท่ีทาํแบบไม่โปร่งใส 

เน่ืองจากประชาชนกลุ่มน้ีมองว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะไดมี้การอนุมติัโครงการไปก่อน

หนา้นั้นแลว้ จึงมีการจดัประชุมรับฟังความเห็นตามมาทีหลงั เพื่อให้เห็นวา่โครงการน้ีมีการจดัเวที
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รับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยมีแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวดั

ปทุมธานี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการอนุมติัโครงการใหง่้ายยิง่ข้ึน โดยทางกลุ่มท่ีออกมาต่อตา้นนั้นไม่

มีเจตนาท่ีปฏิเสธแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี แต่เพียง

ตอ้งการให้ทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นท่ีเชียงรากใหญ่

เพียงเท่านั้น 

 

 
 

 

ภาพที ่4.4  กิจกรรมรับฟังความเห็นการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ 

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ท่ีโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต 
 

 4.3.2  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision Making) 

 ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตรายนั้นมีการดาํเนินงานในลกัษณะ Top Down Policy ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจจาก

ประชาชนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นถือวา่มีผลค่อนขา้งมาก เน่ืองจากทางประชาชนไดมี้การร้องเรียน

ในเร่ืองการแก้ไขแผนแม่บทฯบางขอ้ในเร่ืองของการนาํเทคโนโลยีมาใช้ ซ่ึงเม่ือประชาชนร้อง

ขอใหต้ดัขอ้ความเหล่าน้ี ทางผูมี้อาํนาจก็ไดท้าํการตดัใจความเหล่านั้นออกเพื่อคลายความกงัวลของ

ประชาชน และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในบางกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยใน

พื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานีนั้นมีพื้นท่ีอ่อนไหวซ่ึงจะอยูใ่นบริเวณตาํบลเชียงรากใหญ่ ท่ีมีประเด็นใน

เร่ืองของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ในเสียงสะทอ้นของประชาชนจะมีผลต่อกระบวนการในการ

ตดัสินใจให้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อาจจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

หรือการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ให้มีความเหมาะสมและลดผลกระทบให้นอ้ยท่ีสุด ซ่ึงนกัวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดก้ล่าวไวว้า่    
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 คิดวา่มีในบางส่วน เน่ืองจากในการตดัสินใจในเชิงนโยบายเป็นท่ีเขา้ใจกนัอยูแ่ลว้

วา่ เป็นลกัษณะ Top Down Policy แมว้่าจะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นไป

แล้วก็ตามก็อาจไม่เปล่ียนแปลงในเชิงหลักใหญ่ๆ หรือสาระสําคัญหลักของ

แผนงาน แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะช่วยให้มีการเปล่ียนแปลงใน

เชิงรายละเอียดของการดาํเนินแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม เช่น กรณีท่ีมีแผนจะ

ผลิตไฟฟ้าจากขยะ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะช่วยให้มีอํานาจ

ตดัสินใจรายละเอียดบางประเด็นอย่างรอบด้านมากข้ึน เช่น ประเด็นสถานท่ีตั้ง 

ประเด็นเทคโนโลยีท่ีนาํมาใช้ ประเด็นการชดเชยผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบจากการ

ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า เป็นตน้ 

 

 ทางดา้น เจา้หน้าท่ีสํานกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านท่ี 9 

ไดมี้ความคิดเห็นเพิ่มเติมไวว้า่ 

  

 ข้ึนอยู่กบัขอ้เท็จจริง เราไม่ไดไ้ปช้ีเลยวา่ตอ้งออกมาเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี ข้ึนอยูก่บั

การท่ีประชาชนเข้ามาเน่ีย ผลเป็นยงัไงก็ออกมาเป็นอย่างนั้ น ให้เค้าได้แสดง

ความเห็นอย่างเต็มท่ี แต่ท่ีน้ีแผนแม่บทฯ เน่ียมนัจะทาํไดห้รือไม่มนัอีกเร่ืองหน่ึง 

แผนก็คือแผน แต่โรงไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไม่ได้อยู่ท่ีแผนเสมอไป แผนไม่ได้เป็นตวั

ตัดสินว่าจะทําได้หรือไม่  ข้ึนอยู่กับว่าเอกชนจะมาลงทุนรึเปล่า เพราะทาง

หน่วยงานของเราหรือรัฐก็ไม่มีกาํลงัท่ีจะสร้างแหล่งกาํจดัขยะขนาดใหญ่ได ้

 

 นอกจากนั้นแลว้ในมุมมองอีกด้านหน่ึงได้กล่าวถึงกระบวนการในการตดัสินใจนั้นทาง

ประชาชนไม่ไดมี้ปัญหาต่อการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดั

ปทุมธานี แต่อยา่งใด เพียงแต่ประชาชนไม่ตอ้งการท่ีจะให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในบริเวณ

พื้นท่ีตาํบลเชียงรากใหญ่เท่านั้น ซ่ึงทางประชาชนไดมี้การร้องเรียนโดยทาํหนงัสือให้กบัทางผูว้่า

ราชการจงัหวดัปทุมธานีให้รับทราบถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่

กลบัไม่ไดมี้การตอบสนองใดๆ ในขณะเดียวกนัทางประชาชนไดมี้การร้องเรียนไปยงัหน่วยงาน

ภายนอกหลายๆหน่วยงาน จนมีหน่วยงานดา้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมาธิการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทั้ง 3 หน่วยงานน้ีไดมี้การศึกษา

ขอ้มูลและสรุปวา่พื้นท่ีในตาํบลเชียงรากใหญ่ไม่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึง

ขอ้มูลเหล่าน้ีคืออาํนาจในการต่อรองและตดัสินใจกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตดัสินใจไม่ค่อยไดรั้บการตอบสนองจาก

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัโครงการ โดยความเห็นจากประชาชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 8 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

เรามีการทาํหนงัสือถึงผูว้่าราชการจงัหวดัไปตั้งแต่วนัท่ี 25 ธ.ค. 57 ตั้งแต่สมยัผูว้่า

ราชการจงัหวดัคนเก่า เราไดท้าํการร้องเรียนไปกบัสํานกัส่ิงแวดลอ้มโยธาในการ

ให้ความรู้หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ตลอดเวลา 1 ปี จนถึง 25 ธ.ค. 58 ผูว้่าฯ

ไม่เคยทว้งติง หรือตอบคาํถามใดๆ แต่มีการเคล่ือนไหวในการผลกัดันให้มีการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า คือผูว้่ามีการรับรู้มาโดยตลอด นัน่คือเป็นการลิดรอนสิทธิของ

ประชาชน ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจจากประชาชนนั้ นไม่มีผลเลย เราเลยต้อง

ร้องเรียนต่อหน่วยงานอ่ืนโดยมองขา้มหน่วยงานจงัหวดัเพื่อให้หน่วยงานภายนอก

มารับรู้ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนลงมาช่วยเหลือ นอกจากคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์โดย 3 หน่วยงานได้ทาํการเก็บขอ้มูลแล้วสรุปว่าพื้นท่ี

เชียงรากใหญ่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ นัน่คือเคร่ืองมือท่ีจะตอ้ง

ต่อสู้แลว้รัฐจะตอ้งกลบัมาฟัง แต่กลบักลายเป็นน่ิงเฉย 

 

 จึงสรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) จะออกมาในรูปแบบของ 

Top Down Policy ซ่ึงท่ีผา่นมาเสียงของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจจะมีค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก

อาํนาจในการตดัสินใจจะข้ึนอยู่กบัผูมี้อาํนาจหรือรัฐจะเป็นฝ่ายกาํหนด โดยท่ีประชาชนจะเป็น

กลไกหน่ึงในการสนับสนุน โดยท่ีทางผูมี้อาํนาจหรือรัฐจะดาํเนินการตามท่ีประชาชนตอ้งการ

หรือไม่ก็ได ้ถึงแมผ้ลของกระบวนการตดัสินใจจะออกมาเป็นอยา่งไร สุดทา้ยผูท่ี้จะตดัสินก็คือผูมี้

อาํนาจหรือรัฐเป็นผูค้วบคุม โดยจะส่งผลให้ประชาชนมีอาํนาจในการตดัสินใจน้อยลง อย่างไรก็

ตามในกรณีของการจดัทาํแผนแม่บทฯ ขอ้เรียกร้องท่ีประชาชนมีต่อแผนแม่บทฯ ในเร่ืองของการ

นาํเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพสูงมาใชใ้นการจดัการขยะซ่ึงมีระบุในร่างแผนนั้น ทางประชาชนได้

ร้องขอให้ตดัคาํเหล่านั้นออก เพื่อป้องกนัการนาํขอ้มูลนั้นมาอา้งอิงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

ซ่ึงอาํนาจการต่อรองของประชาชนมีผลทาํให้ผูจ้ดัทาํแผนแม่บทฯ ตดัสินใจแกไ้ขเน้ือหาดงักล่าว

และไม่มีการระบุใจความเหล่านั้นลงในแผน ซ่ึงถือว่าเสียงของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจใน

การดาํเนินการทาํแผนแม่บทฯ เป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเน้ือหาของแผนแม่บทฯ มีความไม่

เหมาะสมแลว้ประชาชนไม่เห็นดว้ย แผนท่ีทาํนั้นก็จะไม่ผา่นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
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ภาพที ่4.5  การแบ่งกลุ่มในกิจกรรมระดมความคิดเห็นในการจดัทาํแผนแม่บทการ 

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ท่ีโรงแรมเอเชีย 

แอร์พอร์ต 
  

 4.3.3  การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ (Implementation) 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาในส่วนของการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่ไดน้าํมาใชจ้ริง แต่จากการสังเกตการณ์ในการดาํเนินการ

จดัทาํแผนแม่บทฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ขอ้จาํกดั และกลยุทธ์ในการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายซ่ึงการดําเนินการอยู่ในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อระดม

ความคิดเพื่อท่ีได้มาซ่ึงแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

อย่างสมบูรณ์แบบ ในการดาํเนินการดงักล่าวทางคณะกรรมการในการจดักิจกรรมรับฟังความ

คิดเห็นจะนาํขอ้มูลท่ีผูเ้ข้าร่วมงานได้ร่วมกนัระดมความคิดมาประมวลผลโดยรวบรวมจากการ

แบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม โดยพบวา่ประชาชนท่ีเขา้ร่วมงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร่้วมกนัดาํเนินการ

วิเคราะห์ถึงประเด็นต่างๆ อย่างเต็มท่ี แต่อาจมีประชาชนเพียงบางกลุ่มท่ีมาในวตัถุประสงคอ่ื์นใน

เร่ืองเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าขยะ อาจไม่ไดร่้วมมือในการดาํเนินกิจกรรมน้ีเท่าท่ีควร เพราะคิดวา่เป็นส่ิงท่ี

ไม่มีความจาํเป็นต่อวถีิชีวติ ซ่ึงโดยภาพรวมกิจกรรมน้ีถือวา่ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นอยา่งดี  

 จึงสรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเพียง

กระบวนการเบ้ืองตน้ในการจดัทาํแผนแม่บทฯ เน่ืองจากวา่แผนแม่บทฯ ท่ีไดม้านั้นยงัไม่ไดมี้การ

นาํไปใช้จริงหลงัจากท่ีได้จดัทาํข้ึนมา ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเพียงในส่วนของการจดัทาํ ซ่ึงพบว่า 

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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จงัหวดัปทุมธานีมีการใหค้วามร่วมมือและตั้งใจท่ีจะดาํเนินการวเิคราะห์ประเด็นต่างๆ รวมทั้งเสนอ

แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้มาซ่ึงแผนแม่บทในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกับส่ิงท่ี

ประชาชนตอ้งการ ในส่วนของประชาชนบางกลุ่มท่ีเขา้มาเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อตา้นโรงไฟฟ้า

ขยะนั้นก็มีการแสดงความเห็นท่ีแตกต่าง โดยอาจจะไม่ไดมี้การเสนอแนวทางในการจดัการขยะแต่

ก็ได้มีการแสดงออกเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องได้รับทราบถึงส่ิงท่ีประชาชนกลุ่มนั้นตอ้งการ โดยใช้

หลกัการและเหตุผลมาแสดงออกเพื่อหาแนวทางร่วมกนัอยา่งสันติวธีิ    

 

4.3.4  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

 จากการกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นประโยชน์ท่ีประชาชนจะ

ไดรั้บโดยตรงเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดเ้ก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ รวมถึงความ

คืบหน้าของโครงการต่างๆ ท่ีทางหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดําเนินงาน นอกจากนั้ นแล้วทาง

ประชาชนยงัได้มีการแสดงออกในด้านการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการหรือข้อกังวลใจถึง

ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความกงัวลในเร่ืองของโรงไฟฟ้าขยะมากท่ีสุด ซ่ึง

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

   

ประชาชนได้ความรู้เก่ียวกับการจัดการขยะ ประชาชนรู้ถึงความคืบหน้าของ

โครงการและประชาชนไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นหรือกงัวลในการไม่เห็นดว้ย

กบัการทาํโรงไฟฟ้า 

 

 จากขอ้มูลดงักล่าวนอกจากจะได้รับประโยชน์จากความรู้ท่ีได้รับแล้วยงัสามารถนาํไป

ถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในชุมชนท่ีอาศยัอยู่และดาํเนินการเพื่อสร้างความต่อเน่ืองให้เป็นไปอย่าง

ย ัง่ยนื โดยประชาชน ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 2 ไดใ้หข้อ้มูลเพิ่มเติมไวว้า่ 

 

อยา่งนอ้ยก็ไดป้ระโยชน์นะ ชุมชนอ่ืนพี่ไม่รู้ แต่วา่ชุมชนของเราไดมี้การมาบอกเล่า

ให้ฟังเก่ียวกับการจัดการขยะว่าเป็นย ังไง อันไหนท่ีมันดีเราก็มาเจาะให้มัน

ต่อเน่ืองกนัไปอีก แลว้เราก็มาแยกยอ่ยกนัอีกวา่มนัสมควรกบัชุมชนเรามากนอ้ยแค่

ไหน โดยอาศยัความเขม้แขง็และความร่วมมือของคนในชุมชน 

 

 นอกจากนั้นแลว้ยงัมีขอ้ขดัแยง้บางอยา่งเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
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จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงอีกแง่มุมหน่ึงถือว่ายงัไม่ไดป้ระโยชน์เท่าท่ีควร เน่ืองจากทางทอ้งถ่ินไม่ไดมี้

การแจง้หรือให้ขอ้มูลถึงกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นดงักล่าวไม่ทัว่ถึง บางทีประชาชนท่ีสนใจหรือ

มีความตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมกลบัไม่ทราบถึงการดาํเนินกิจกรรมดงักล่าว ซ่ึงนักการเมืองทอ้งถ่ิน 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 11 ไดใ้หค้วามเห็นไวด้งัน้ี 

 

ยงัไม่ไดรั้บประโยชน์เท่าท่ีควร ทอ้งถ่ินยงัไม่ไดแ้จง้แก่ประชาชนให้รับทราบ ทาํ

ให้ประชาชนบางคนท่ีมีความสนใจในเร่ืองน้ีไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการทาํแผน

แม่บทฯ บางคนท่ีเขา้ไปก็อาจจะไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พื่อเขา้มามีส่วนในการทาํแผน

แม่บทฯ ทาํใหก้ลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ไปร่วมนั้นยงัไม่ตรง 

 

 จึงสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) เป็นส่ิงท่ีประชาชนจะไดรั้บ

ผลประโยชน์โดยตรงซ่ึงโดยหลกัแลว้ประชาชนจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ

ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยท่ีประชาชนท่ีเขา้มารับฟังส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัผูน้าํชุมชนซ่ึงจะมี

อิทธิพลต่อคนในชุมชน สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในชุมชนของตนเอง แต่ใน

บางคร้ังในการไดรั้บประโยชน์อาจจะไม่ไดก้บัทุกคน เน่ืองจากวา่หน่วยงานของทอ้งถ่ินไม่ไดแ้จง้

ให้กบัประชาชนได้รับทราบอย่างทัว่ถึง บางคร้ังประชาชนท่ีไม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมรับฟังความ

คิดเห็นอาจมีความสนใจในด้านการจดัการขยะแต่ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมก็เป็นได้ ซ่ึงส่งผลให้การ

ประชุมอาจไม่ไดเ้ขา้กลุ่มเป้าหมายไดเ้สมอไป ทาํให้ประชาชนท่ีสนใจขาดโอกาสในการเขา้ร่วม

เวทีรับฟังความคิดเห็น นอกจากนั้นงานดา้นการจดัการขยะเป็นงานท่ีไม่มีผลประโยชน์เป็นตวัเงิน

หรือรายได ้ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็นงานจิตอาสาจึงทาํใหค้นท่ีใหค้วามสนใจและเห็นความสําคญัค่อนขา้ง

น้อย อย่างไรก็ตามในการประชุมคร้ังน้ีเสียงสะท้อนจากประชาชนต่อแผนแม่บทฯ ถือว่าเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํแผนและนาํไปสู่การแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

 

4.3.5  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 ในดา้นความพึงพอใจของการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

จงัหวดัปทุมธานี พบว่าประชาชนท่ีมาร่วมรับฟังความคิดเห็นมีความรู้เพิ่มมากข้ึนหลงัจากท่ีได้

สัมมนาในดา้นการจดัทาํแผนแม่บท แต่ในอีกแง่มุมหน่ึงก็ยงัมองวา่มีโอกาสท่ีจะขาดความต่อเน่ือง

ในการดาํเนินงาน เน่ืองจากวา่ไม่มีหน่วยงานไหนท่ีเขา้มาติดตามการดาํเนินงานของประชาชนดา้น

การจดัการขยะภายในชุมชน ส่งผลให้ไม่สามารถแกปั้ญหาขยะไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นอกจากนั้นแลว้ใน

ส่วนของทางรัฐบาลในปัจจุบนัซ่ึงเป็นรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งและมีระบบการปกครอง
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ภายใตก้ฎหมายมาตรา 44 ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนอยู่ในอาํนาจของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ส่ิงน้ีทาํให้

ประชาชนไม่สามารถแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมใดๆ ได้อย่างอิสระ ทาํให้ผลท่ีออกมา

อาจจะสร้างความไม่เขา้ใจให้กบัประชาชนในขอ้สงสัยบางอยา่งโดยเป็นส่ิงท่ีประชาชนตรวจสอบ

การดาํเนินงานไดย้าก หากประชาชนเขา้ไปวิจารณ์หรือแสดงความเห็นท่ีแตกต่างก็ถือวา่มีความผิด

ตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นความเส่ียงท่ีประชาชนขาดเสถียรภาพในการมีส่วนร่วม ทางผูน้าํชุมชน ผูใ้ห้

ขอ้มูลท่านท่ี 1 ไดใ้หข้อ้มูลไวว้า่ 

 

ความรู้ท่ีได้ไปในวนันั้นน่ะดี แต่จะมีหน่วยงานไหนท่ีจะเข้ามาดูแลคนท่ีเข้าไป

ฟังเน่ีย เคา้ไดน้าํความรู้กลบัมาใชไ้หม 

 

นอกจากนั้นแลว้ยงัมีประชาชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 5  ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมไวว้า่ 

 

เราไม่เขา้ใจรัฐบาลชุดน้ี  พื้นท่ีในประเทศไทยกวา้งใหญ่ไพศาล แล้วการท่ีจะทาํ

โครงการน้ีเน่ียมนัตอ้งมีจิตสํานึกต่อผลกระทบของประชาชนมากท่ีสุด ผมยงัไม่

เขา้ใจวา่ทาํไมตอ้งห้ามขนขยะขา้มเขต ทาํไมถึงสั่งห้าม ก็อย่างวา่เป็นรัฐบาลท่ีไม่

ไดม้าจากการเลือกตั้ง เขาก็สามารถทาํอะไรก็ได ้

 

 จึงสรุปไดว้า่การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรม

รับฟังความเห็นนั้นมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมใน

การร่วมจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี อยา่งเต็มท่ี 

แต่ในอีกมุมหน่ึงทางประชาชนยงัขาดความมัน่ใจวา่จะขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ ซ่ึงดูได้

จากหลายๆ กิจกรรมท่ีมีการรณรงคจ์ากหน่วยงาน เพราะไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานจนทาํให้

โครงการท่ีเคยทาํก็ยุติลง นอกจากนั้นในทางรัฐบาลปัจจุบนัเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติัโดยมี

กฎหมายมาตรา 44 ในการปกครองประเทศในช่วงเวลาน้ี ในการตดัสินใจต่างๆ หรือแมแ้ต่การ

แสดงความคิดเห็นจะตอ้งอยูใ่นกรอบ ทาํให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นวงจาํกดั ทาํให้

การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถทาํไดไ้ม่อิสระเท่าท่ีควร 

จากผลการศึกษาขา้งตน้กล่าวไดว้า่ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยไดอ้ยา่งเต็มท่ี มี

การเสนอเป็นยทุธศาสตร์ออกเป็น 8 ยทุธศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มให้ประชาชนนั้นร่วมแสดงความเห็น 



125 

มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมโดยนกัวิชาการท่ีมีความรู้ในด้านการ

จดัการขยะ รวมทั้งร่วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละทอ้งท่ี แต่เน่ืองจากว่าในแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือหาใจความท่ีกล่าวถึงการ

ใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการแปรรูปขยะใหเ้ปล่ียนเป็นพลงังาน โดยประชาชนชาวเชียงรากใหญ่

ไม่เห็นดว้ยในขอ้น้ี เน่ืองจากในพื้นท่ีของเชียงรากใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีจะเป็นโรงไฟฟ้าขยะในอนาคต 

ทาํให้ชาวบา้นออกมาต่อตา้น ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในคร้ังน้ีถือวา่มีบางอยา่งท่ี

ส่งผลต่อความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานของรัฐกบัประชาชน เน่ืองจากทางชาวบา้นตาํบลเชียงราก

ใหญ่ไดม้องวา่กระบวนการมีส่วนร่วมในคร้ังน้ีขาดความชอบธรรมและประชาชนเป็นเพียงกลไก

หน่ึงของรัฐบาล ต่อให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพียงใด ประชาชนจะไม่เห็นดว้ยในประการใดก็

ตาม ทางหน่วยงานของรัฐก็จะผลกัดนัใหมี้โรงไฟฟ้าขยะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน รวมทั้งภายใตรั้ฐบาล

ท่ีมีการปกครองระบอบเผด็จการ มีการใช้มาตรา 44 ในการบริหารประเทศ ถา้หากรัฐบาลมองว่า

โครงการใดๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประเทศชาติก็จะดาํเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นกระบวนการตาม

หลกัประชาธิปไตย ประชาชนมองวา่รัฐขาดความชอบธรรมในการดาํเนินการ โดยท่ีกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เป็น 

เพียงกระบวนการหน่ึงท่ีไม่ไดมี้ผลในการแกปั้ญหาดา้นขยะอยา่งย ัง่ยนื
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ตารางที ่4.3  รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย              

                     
 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (Opinions and 

Solutions) 

- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มตาม 

ยทุธศาสตร์ทั้งหมด 8 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีความครอบคลุมในทุกๆ ประเด็น 

- มีขอ้จาํกดัในเร่ืองของเวลาซ่ึงทางฝ่ายจดัเวทีรับฟังความเห็นมีเวลาท่ีไม่เพียงพอต่อการเสนอ

แนวทางและวเิคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ อยา่งละเอียด 

- มีการระดมความคิดในการเสนอแนวทางการแกไ้ขดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย เพื่อท่ีจะนาํแนวทางไปจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานี 

- ประชาชนยงัไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาร่วมในการแสดงความคิดเห็นจะมีเพียง

กลุ่มท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีพิพาทท่ีจะทาํการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แต่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ี

อ่ืนๆ ท่ีไม่มีผลกระทบก็จะไม่เขา้ร่วมในกิจกรรมรับฟังความเห็น 

- ทางประชาชนกลุ่มท่ีออกมาเรียกร้องนั้นไดม้องว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง

ความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้ นล้วนเป็นส่ิงท่ีทาํแบบไม่โปร่งใส่ 

เน่ืองจากประชาชนกลุ่มน้ีมองว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้มีการอนุมติัโครงการไป

ก่อนหน้านั้นแลว้ จึงมีการจดัประชุมรับฟังความเห็นตามมาทีหลงั เพื่อให้เห็นว่าโครงการน้ีมี

การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นแลว้ โดยมีแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

 

 

                  

ประเด็น ผลการศึกษา 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

การมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision 

Making) 

จงัหวดัปทุมธานี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการอนุมติัโครงการใหง่้ายยิง่ข้ึน 

- ทางแกนนาํและประชาชนตาํบลเชียงรากใหญ่มีความกงัวลวา่การจดัการประชุมแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในคร้ังน้ี คือการสนบัสนุนและผลกัดนัการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงังานขยะในพื้นท่ีตาํบลเชียงรากใหญ่ โดยเฉพาะในเน้ือหาของโครงการท่ีพูดถึง

การหาพื้นท่ีและจดัลาํดบัพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสมในการรองรับระบบการกาํจดัมูล

ฝอยท่ีมีประสิทธิภาพสูงได ้

- ทางกลุ่มท่ีออกมาต่อตา้นกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นนั้นไม่มีเจตนาท่ีปฏิเสธแผนแม่บทการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี แต่เพียงตอ้งการให้ทางหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นท่ีเชียงรากใหญ่เพียงเท่านั้น 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายนั้น

มีการดาํเนินงานในลกัษณะ Top Down Policy ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจจากประชาชนหรือผูมี้

ส่วนไดเ้สียนั้นถือวา่มีผลในการตดัสินใจเป็นอยา่งมาก 

- อาํนาจในการตดัสินใจจะข้ึนอยู่กบัผูมี้อาํนาจหรือรัฐจะเป็นฝ่ายกาํหนด โดยท่ีประชาชนจะ

เป็นกลไกหน่ึงในการสนบัสนุน โดยท่ีทางผูมี้อาํนาจหรือรัฐจะดาํเนินการตามท่ีประชาชน 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ

(Implementation) 

 

 

 

 

ตอ้งการหรือไม่ก็ได ้ถึงแมผ้ลของกระบวนการตดัสินใจจะออกมาเป็นอยา่งไร สุดทา้ยผูท่ี้จะ

ตดัสินก็คือรัฐเป็นผูค้วบคุมในโครงการทั้งหมด โดยจะส่งผลให้ประชาชนมีอาํนาจในการ

ตดัสินใจนอ้ยลง 

- ขอ้เรียกร้องท่ีประชาชนมีต่อแผนแม่บทฯในเร่ืองของการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการ

ขยะซ่ึงมีระบุในแผนนั้น ทางประชาชนไดร้้องขอให้ยกเลิกคาํเหล่านั้นออก เพื่อป้องกนัการนาํ

ขอ้มูลนั้นมาอา้งอิงในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึงอาํนาจการต่อรองของประชาชนทาํให้ผูมี้

อาํนาจจึงตดัสินใจแกไ้ขคาํดงักล่าวและไม่มีการระบุใจความเหล่านั้นลงในแผน ซ่ึงถือวา่เสียง

ของประชาชนมีผลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินการทาํแผนแม่บทฯเป็นอยา่งยิง่ 

- ประชาชนมีการให้ความร่วมมือและตั้งใจท่ีจะดาํเนินการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ รวมทั้ง

เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหา เพื่อให้ไดม้าซ่ึงแผนแม่บทในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมกบั

ส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการในทุกพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานี 

- ในส่วนของประชาชนบางกลุ่มท่ีเขา้มาเพื่อแสดงจุดยืนในการต่อตา้นโรงไฟฟ้าขยะนั้นก็มี

การแสดงความเห็นท่ีแตกต่าง โดยอาจจะไม่ไดมี้การเสนอแนวทางในการจดัการขยะแต่ก็ไดมี้

การแสดงออกเพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวข้องได้รับทราบถึงส่ิงท่ีประชาชนกลุ่มนั้นต้องการโดยใช้

หลกัการและ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)            

                     

ประเด็น ผลการศึกษา 

 

 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

 

 

 

 

 

 

เหตุผลมาแสดงออกเพื่อหาแนวทางร่วมกนัอยา่งสันติวธีิ 

- ประชาชนจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

- ประชาชนท่ีเขา้มารับฟังส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัผูน้าํชุมชนซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อคนในชุมชน 

สามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในชุมชนของตนเอง 

- เน่ืองจากวา่หน่วยงานของทอ้งถ่ินไม่ไดแ้จง้ใหก้บัประชาชนไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง บางคร้ัง

ประชาชนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นอาจมีความสนใจในดา้นการจดัการขยะแต่

ไม่มีโอกาสเขา้ร่วมก็เป็นได ้ซ่ึงส่งผลใหก้ารประชุมอาจไม่ไดเ้ขา้กลุ่มเป้าหมายไดเ้สมอไป ทาํ

ใหป้ระชาชนท่ีสนใจขาดโอกาสในการเขา้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 

- งานดา้นการจดัการขยะเป็นงานท่ีไม่มีผลประโยชน์เป็นตวัเงินหรือรายได ้ซ่ึงงานเหล่าน้ีเป็น

งานจิตอาสาจึงทาํใหค้นท่ีให้ความสนใจและเห็นความสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ)            

                     

ประเด็น ผลการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 

 

 

 

 

 

- ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมรับฟังความเห็นนั้นมีความรู้ความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึนในดา้นการ 

  จดัการขยะมูลฝอยและมีส่วนร่วมในการร่วมจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ 

  เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี อยา่งเตม็ท่ี 

- ประชาชนยงัขาดความมัน่ใจวา่จะขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินการ ซ่ึงดูไดจ้ากหลายๆ  

  กิจกรรมท่ีมีการรณรงคจ์ากหน่วยงาน เพราะไม่มีการติดตามผลการดาํเนินงานจนทาํให ้  

  โครงการท่ีเคยทาํก็ยติุลง 

- รัฐบาลปัจจุบนัเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติัโดยมีกฎหมายมาตรา 44 ในการปกครองประเทศ 

  ในช่วงเวลาน้ี ในการตดัสินใจต่างๆ หรือแมแ้ต่การแสดงความคิดเห็นจะตอ้งอยูใ่นกรอบ ทาํ 

  ใหเ้สรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอยูใ่นวงจาํกดั ทาํใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ 

  ประชาชนไม่สามารถทาํไดอิ้สระ 
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4.4  ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนแม่บทการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 

จากการสัมภาษณ์พบวา่ สามารถแยกประเด็นในการพจิารณาไดด้งัน้ี 

 1) ช่วงเวลาจดังานท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากการจดักิจกรรมดงักล่าวในดา้นการรับ

ฟังความคิดเห็นและการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีการจดัในวนั

ธรรมดา ประชาชนบางคนท่ีสนใจไม่สามารถมาร่วมงานไดเ้น่ืองจากมีภาระท่ีตอ้งทาํงาน อาจทาํให้

ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ครอบคลุมและอาจไม่ครบถว้น นอกจากนั้นแลว้ระยะเวลาในการเปิดโอกาสให้

แสดงความคิดเห็นค่อนข้างจาํกัด โดยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ได้ให้

ความเห็นวา่ 

 

รูปแบบการจดัรับฟังความคิดเห็นยงัเป็นรูปแบบทางการซ่ึงไม่สอดคลอ้งวิถีชีวิต ท่ี

ประชาชนส่วนใหญ่ทาํงานวนัธรรมดา ทาํให้มีผูไ้ดส่้วนไดเ้สียบางส่วนเท่านั้นเขา้

มามีส่วนร่วม ไม่ไดค้รอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี รวมทั้งระยะเวลาท่ีเปิด

โอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมค่อนขา้งน้อยเม่ือเปรียบกบัสัดส่วนของการ

นาํเสนอเน้ือหาของท่ีปรึกษา 

 

  2)  กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นยงัไม่เปิดกวา้งซ่ึงเวทีรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ีมี

การจาํกดัคนเขา้ร่วมรับฟัง ส่วนใหญ่แลว้มกัจะระบุเฉพาะผูน้าํชุมชนหรือบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในชุมชน

ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรม ในส่วนของผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่แลว้ก็จะมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการ

จดัการขยะเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้ โดยผูน้าํชุมชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

มนัยงัไม่ไดเ้ปิดกวา้ง เวทีท่ีจดัยงัจาํกดัอยู่เฉพาะแค่กลุ่มคนท่ีจะไป อยากให้มีเวที

เป็นสาธารณะท่ีเปิดโอกาสให้คนท่ีสนใจ น่ีบางทีเจาะจงเอาประธานแค่คนนึงซ่ึง

เราเป็นประธานเรารู้อยูแ่ลว้ คนอ่ืนมนัไม่รู้ แลว้เวลาเรากลบัมาบอกกบัคนในชุมชน

เน่ีย ความสามารถในการถ่ายทอดมนัไม่เหมือนกนั คนเป็นวิทยากรเคา้มีความ

ชาํนาญในการพดู เรามีแต่ไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

  ทางด้านประชาชน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 3 ให้ความเห็นสอดคล้องกับ

ขอ้มูลก่อนหนา้ไวว้า่ 
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เคยดูรายการทีวีสมัยก่อนมั้ ยท่ีคน 1 คน เล่าต่อให้คนฟังอีก 10 คน จะรู้เร่ือง

เหมือนกนัมั้ย เพราะฉะนั้นการให้ขอ้มูลต่อๆ กนัเป็นลูกโซ่ทาํให้มีความบิดเบือน

ไดบ้างส่ิงได ้

 

 3)  การดาํเนินการของทางภาครัฐมีวตัถุประสงคท่ี์จะผลกัดนัโครงการต่างๆ อยา่ง

เร่งรัด โดยบางคร้ังไม่ได้รับฟังหรือนําความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นเคร่ืองมือในการ

ประกอบการตดัสินใจทาํให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นแลว้ทางภาครัฐยงัมีจุดยนืท่ี

แตกต่างกันกับประชาชน  จนนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และเน่ืองจาก

รัฐบาลทาํหนา้ท่ีปกครองประเทศ ดงันั้นประชาชนจะตอ้งปฏิบติัตามไม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม โดย

นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านท่ี 11 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

รัฐไม่บอกความจริงแก่ประชาชน ไม่มีความชดัเจนในการจดัการขยะท่ีเหมาะสม 

มุ่งเน้นในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการขยะ โดยเฉพาะมีการเร่งรัดการ

ดาํเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จนนําไปสู่การต่อต้านของประชาชนในจงัหวดั

ปทุมธานี 

 

 มีความเห็นท่ีสอดคล้องโดยนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 ได้

กล่าวไวว้า่ 

 

แนวคิดการดาํเนินงานของภาครัฐ  และหน่วยงานทอ้งถ่ิน ยงัคงยืดกรอบเดิมๆ  

หน่วยงานรัฐสั่ง ประชาชนตอ้งปฏิบติัตาม 

 

4)  ประชาชนมองวา่การจดัการขยะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัตวัเอง  

ไม่มีค่าตอบแทน ทาํให้ประชาชนให้ความสนใจค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลให้จิตสํานึกในดา้นการจดัการ

ขยะลดน้อยลง นอกจากนั้ นแล้วทางประชาชนไม่มีการสร้างจิตสํานึกให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

เท่าท่ีควรและมองว่ามีคนอ่ืนท่ีทําอยู่แล้ว เราไม่จ ําเป็นท่ีจะต้องให้ความสําคัญ เน่ืองจากว่า

ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบอนัรุนแรงจากขยะโดยผูน้าํชุมชน ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ท่านท่ี 6 ไดก้ล่าวไวว้า่ 
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 ประชาชนใหค้วามร่วมมือนอ้ยมากส่วนหน่ึงมาจากความไม่เขา้ใจในวิธีการจดัการ

ขยะ รวมทั้งมองวา่การจดัการขยะเป็นเร่ืองท่ีไม่มีผลตอบแทน จึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ใส่ใจตรงจุดน้ี ถา้ประชาชนมีจิตสาํนึกรักทอ้งถ่ินของตวัเองจะดีกวา่น้ี 

 

  นอกจากนั้ นแล้วทางด้านประชาชน ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 5  มีความคิดเห็น

สอดคลอ้งวา่  

 

ในหมู่บา้นมีการคดัแยกขยะในตอนแรกนะ แต่สุดทา้ยก็นาํมารวมกนัทั้งหมดอยู่ดี 

แยม่ากๆ คนส่วนใหญ่มกัง่าย 

 

  5)  ความครอบคลุมของประชาชนทุกพื้นท่ีในการเขา้ร่วมประชุมยงัมาร่วมไม่ครบ 

ปัญหาหรือแนวทางการแกไ้ขยงัอยูใ่นพื้นท่ีเพียงส่วนหน่ึงในจงัหวดัปทุมธานี ในความเป็นจริงแลว้

จงัหวดัปทุมธานีมี 64 อปท. แต่ผูท่ี้เขา้ร่วมมีจาํนวนไม่ครอบคลุม ประชาชนท่ีเขา้ร่วมจาํนวนท่ีมาก

ท่ีสุดก็มาจากพื้นท่ีท่ีมีประเด็นเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซ่ึงเราอาจจะได้ขอ้มูลใหญ่ๆ จาก

ประชาชนกลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียว ซ่ึงนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 ไดใ้ห้ความเห็น

ไวว้า่ 

 

ยงัขาดความหลายหลายของประชาชนในทุกพื้นท่ีอยู่ บางทียงัมาไม่ครบ ความ

คิดเห็นยงัเป็นแค่กระจุก สําคญัตรงท่ีการเขา้ถึงของคนในชุมชนเน่ีย ดูแลว้ชุมชน

ทั้งหมดเท่าท่ีผมดูมามีทั้งหมด 64 อปท. แต่เรามาจริงก่ีอาํเภอ  เพราะฉะนั้นยงัไม่

ครอบคลุมทุกพื้นท่ี เรายงัไม่รู้ปัญหาอีกหลายพื้นท่ี 

 

จึงสรุปไดว้่าปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํ

แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี มีการจดักิจกรรมใน

ช่วงเวลาท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจากการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นมีช่วงเวลาในการจดัตรงกบัวนั

ธรรมดา ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ตอ้งทาํงานประจาํ ทาํใหป้ระชาชนท่ีมีความสนใจไม่สะดวกในการ

เข้ามาร่วมกิจกรรม ทาํให้ผูมี้ส่วนได้เสียไม่ครอบคลุมและอาจไม่ครบถ้วน นอกจากนั้ นแล้ว

ระยะเวลาในการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นค่อนขา้งจาํกดั พอเวลาใกลจ้ะหมดก็จะด่วนสรุป

ขอ้มูลเพื่อใหท้นัต่อเวลา อาจทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีไม่ครบถว้น กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นยงัมีการจาํกดั

คนหรือผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีในชุมชนซ่ึงเวทีรับฟังความคิดเห็นในคร้ังน้ีมีการจาํกดัคนเขา้ร่วมรับฟัง 
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ส่วนใหญ่แลว้มกัจะระบุเฉพาะผูน้าํชุมชนให้เขา้มาร่วม ในส่วนของผูน้าํชุมชนส่วนใหญ่แลว้ก็จะมี

ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการขยะเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ หากผูน้าํชุมชนนาํความรู้ท่ีไดม้า

ถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในชุมชนก็อาจมีความคลาดเคล่ือนหรือถ่ายทอดไดไ้ม่ดีเท่ากบัวิทยากรท่ี

บรรยาย ทาํใหค้วามรู้ท่ีไดรั้บไม่ส่งต่อไปยงัชุมชนเตม็ท่ี เม่ือเทียบกบัใหป้ระชาชนท่ีสนใจทุกคนเขา้

ร่วมรับฟัง ในส่วนของการดาํเนินการของทางภาครัฐถือว่าเป็นประเด็นหน่ึงท่ีเป็นปัญหาและ

อุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากรัฐมีวตัถุประสงค์ท่ีจะผลกัดนัโครงการต่างๆ 

อย่างเร่งรัด โดยบางคร้ังไม่ได้รับฟังหรือนาํความคิดเห็นของประชาชนมาเป็นเคร่ืองมือในการ

ประกอบการตดัสินใจทาํให้ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม นอกจากนั้นแลว้ทางภาครัฐยงัมีจุดยืนท่ี

แตกต่างกันกับประชาชน  จนนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และเน่ืองจาก

รัฐบาลทาํหนา้ท่ีปกครองประเทศประชาชนจะตอ้งปฏิบติัตาม นอกจากนั้นแลว้การจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตรายประชาชนมองว่าเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ไม่มี

ค่าตอบแทน ทาํให้ประชาชนให้ความสนใจค่อนขา้งนอ้ย ส่งผลให้จิตสํานึกในดา้นการจดัการขยะ

ลดน้อยลง อีกทั้ งกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมยงัไม่มีความครอบคลุมทุกพื้นท่ีในเขตจังหวดั

ปทุมธานี ทาํให้แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวดัปทุมธานี มี

ประสิทธิภาพในการใชไ้ม่ทัว่ถึง 

 

4.5  ปัจจัยทีม่ผีลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะ 

มูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 

  4.5.1  ปัจจัยภายนอก 

  จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีมีดงัน้ี 1) นโยบายของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 2) การดาํเนินงานของทอ้งถ่ินและในจงัหวดัปทุมธานี 3) กฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1)  นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

   จากการศึกษาพบวา่นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้นมีความ

พยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาขยะให้มีปริมาณน้อยลงให้มากท่ีสุด โดยมุ่งเน้นในตวัช้ีวดัดา้นปริมาณ

ขยะ บางคร้ังอาจจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบอยา่งอ่ืนเพิ่มข้ึนทั้งดา้นความคุม้ค่าในการลงทุน จน

ไปถึงศกัยภาพของพื้นท่ี ซ่ึงการจดัการขยะนั้นเป็นวาระแห่งชาติท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วนในการ

ดาํเนินการ ในบางคร้ังอาจจะมีการใช้อาํนาจตามมาตรา 44 เน่ืองจากทางคณะรักษาความสงบ
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แห่งชาติ (คสช.) นั้นเป็นหน่วยงานรัฐบาลท่ีไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ดงันั้นจึงได้มีการผลกัดัน

แนวทางต่างๆ ซ่ึงในระยะยาวอาจจะขาดความต่อเน่ืองในการดาํเนินงาน หากมีการเปล่ียนถ่าย

อาํนาจให้กบัรัฐบาลชุดต่อไป  ซ่ึงทางนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 ไดก้ล่าวไว้

ดงัน้ี 

   

 การจดัการขยะ เป็นวาระแห่งชาติ เป็นเร่ืองท่ีดีท่ีจะมีการจดัการอย่างเป็นระบบ

ถูกตอ้ง แต่จาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบในแนวทางการดาํเนินงาน ตอ้ง

พิจารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิด ไม่ใช่คาํนึงถึงแค่ความสําเร็จในการจดัการขยะท่ีมี

ในปัจจุบันหมดไปโดยเร็ว แต่ต้องมองถึงกระบวนการการจัดการขยะท่ีมี

ประสิทธิภาพ และท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านอ่ืนๆ  เช่น การจดัทาํโรงไฟฟ้า

จากขยะ  ตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิภาพของการสร้างโรงไฟฟ้า วา่ขยะท่ีเป็นวตัถุดิบ

เหมาะสมกับการนาํมาใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือไม่ ความคุ้มค่า การก่อมลพิษ การ

บาํรุงรักษา ค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ  หน่วยงานไดรั้บผิดชอบ ศกัยภาพการจดัการ

ในพื้นท่ี และอีกหลายๆๆประการ ท่ีตอ้งพิจารณาเป็นสําคญั  เน่ืองจากโครงการรัฐ

ส่วนใหญ่ จดัทาํเพื่อแกไ้ขปัญหาเฉพาะ ไม่มีการวางแผนระยะยาว  ซ่ึงผลกระทบ

จากการดาํเนินการดงักล่าว ส่งผลให้ประชาชนขาดความเช่ือมัน่ใจการบริหาร

จดัการของภาครัฐ 

 

   นอกจากน้ีไดมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 

ไดก้ล่าววา่ 

 

นโยบายของคสช.ถามวา่แกปั้ญหาไดม้ั้ย ถา้หากทาํจริงๆโดยท่ีไม่มีเง่ือนไขสามารถ

แก้ปัญหาได้แน่นอน มนัจะตอ้งเพิ่มในเร่ืองของการบงัคบัใช้กฎหมาย ถึงแมจ้ะ

ประกาศนโยบายออกมาแต่ถา้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือแมก้ระทัง่

ประชาชน ไม่ได้มีการปฏิบติัตามมนัก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะเคา้ประกาศเป็น

นโยบายแห่งชาติถ้าไม่ทาํตามหรือทาํไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ หรืออาจจะมีความ

ขดัแยง้บางอยา่งในเร่ืองของการตั้งโรงไฟฟ้า ต่อไปถา้ทางคสช.ไดส้ั่งให้นาํขยะมา

เป็นพลงังานเพิ่มมากข้ึน ถา้ตอ้งการมากข้ึนคงตอ้งเตรียมในเร่ืองความขดัแยง้ท่ีจะ

ตามมาภายหลงั 
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   ในส่วนของประชาชน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 2 ให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายของ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติวา่ 

 

เป็นส่ิงท่ีดีแต่ไม่รู้วา่จะมีการทาํอยา่งจริงจงัรึป่าว เพราะปัญหาท่ีมองเห็นส่วนมาก

แลว้มกัจะมาทาํในช่วงแรกแลว้ไม่ต่อเน่ือง แลว้เราซ่ึงเป็นประชาชนก็ทาํไดแ้ค่ใน

ชุมชนของเรา การท่ีจะไปขยายการดาํเนินการไปยงัชุมชนอ่ืน มนัตอ้งมีหน่วยงาน

ช่วยเรา มันต้องเดินควบคู่ไปด้วยกัน ถ้าไม่มีการกระตุ้นก็ปล่อยเลยตามเลย 

ทางคสช.ตอ้งมีส่วนนาํร่องไปดว้ย เหมือนเป็นไฟไหมฟ้าง ทาํแป๊บเดียวก็หายเงียบ 

 

จึงสรุปไดว้า่ นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดมี้คาํสั่งในการแกปั้ญหา

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ผ่านการดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี มีการอิงข้อมูลจาก Roadmap ท่ีทางคสช. ได้ระบุไว ้โดยมี

นโยบายมุ่งเนน้ไปท่ีการลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีปริมาณขยะเป็นตวัช้ีวดัเพียง 

ซ่ึงบางคร้ังอาจจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบอยา่งอ่ืนเพิ่มข้ึนทั้งดา้นความคุม้ค่าในการลงทุน จนไป

ถึงศักยภาพของพื้นท่ี ซ่ึงการจัดการขยะนั้ นเป็นวาระแห่งชาติท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วนในการ

ดาํเนินการ ในแต่ละโครงการท่ีเกิดข้ึนนั้นถือวา่สามารถแกไ้ขปัญหาในดา้นการจดัการขยะไดจ้ริง

ถ้าหากประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการและตอบสนองนโยบายท่ีทางรัฐบาลได้วางไว ้

นอกจากนั้นแลว้ความต่อเน่ืองในการดาํเนินโครงการถือเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะทาํให้การจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตรายจะเป็นการแกปั้ญหาท่ีย ัง่ยนื  

2)  การดาํเนินงานของทอ้งถ่ินและของจงัหวดัปทุมธานี   

ในเร่ืองของการดาํเนินงานในส่วนของทอ้งถ่ินและในจงัหวดัปทุมธานีนั้นไดแ้บ่ง

ออกเป็นประเด็นดงัน้ี 

(1)  การจดัการขยะมูลฝอยของอปท. ในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนั ซ่ึงการ

ดาํเนินการนั้นบางแห่งมีพื้นท่ีในการรองรับขยะเป็นของตวัเอง แต่ในบางพื้นท่ีไม่มีแหล่งในการ

รองรับขยะ จึงทาํให้ตอ้งมีการขนยา้ยขยะจากพื้นท่ีท่ีไม่มีแหล่งรองรับขยะไปสู่แหล่งรองรับขยะ 

โดยปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาจากการขนส่ง ทาํให้มีขยะตกหล่นระหว่างทางทาํให้เกิดกล่ินเหม็น สร้าง

ความเดือดร้อนให้กบัชุมชนบริเวณใกลเ้คียง โดยทางนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 

12 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 



137 

 อปท.บางพื้นท่ีมีศกัยภาพและมีพื้นท่ีรองรับขยะจะมีการจดัการในพื้นท่ีของตวัเอง 

แต่บาง อปท. ไม่มีแหล่งในการรองรับขยะจะมีการขนไปรวมกบัแหล่งกาํจดัของ 

อปท.อ่ืน ซ่ึงพบว่ามีบางกรณีการขนขยะระหว่างทางส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น 

การจราจรใกลพ้ื้นท่ีทิ้งขยะ กล่ินเหมน็ 

 

   (2)  ความรู้และความเข้าใจของหน่วยงานท้องถ่ินยงัไม่มากพอท่ีจะสามารถ

ดาํเนินการด้านการจดัการขยะ ซ่ึงการจดัการขยะมูลฝอยนั้นตอ้งอาศยัความรู้ทางด้านหลกัของ

วิชาการในการดาํเนินการเพื่อให้ถูกสุขลกัษณะ อีกทั้งในเร่ืองของแนวคิดในการดาํเนินงานก็เป็น

ส่ิงท่ีสําคญัอยา่งยิ่งในการจดัการขยะให้ประสบผลสําเร็จ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งมีความตั้งใจจริงใน

การดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยในส่วนของขอ้มูลจากนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 มีความเห็นดงัน้ี 

 

ศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ี อปท.  ยงัขาดความรู้ และความเขา้ใจ ในการจดัการมูลฝอย 

และของเสียอนัตราย  ขาดแนวคิดการดาํเนินงาน  และความมุ่งมัน่ท่ีจะแกไ้ขปัญหา 

มองวา่การจดัการขยะเป็นภาระหนกัไม่สามารถจดัการไดเ้องตอ้งมีคนช่วย 

 

   (3)  สร้างเครือข่ายเพื่อการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีสามารถแกปั้ญหา

ในการจดัการขยะไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี

ไดด้าํเนินการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยแกปั้ญหาในดา้นการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยเร่ิมจากการ

สร้างอาสาสมคัรท่ีมีใจรักในงานดา้นส่ิงแวดลอ้มมาคน้หาผูน้าํในแต่ละชุมชนเพื่อท่ีจะนาํความรู้มา

ใชใ้นการจดัการขยะ ซ่ึงหลงัจากท่ีมีงบประมาณมาสนบัสนุนดา้นการจดัการขยะ จึงไดมี้การวา่จา้ง

ท่ีปรึกษาในการลงพื้นท่ีเพื่อให้ความรู้แก่อาสาสมคัรเพื่อนาํความรู้ไปถ่ายทอดให้กบัผูน้าํในแต่ละ

ชุมชน ในการดาํเนินการดว้ยวิธีน้ีจะเป็นการสร้างระบบในการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง จะช่วยลด

ปัญหาขยะในจงัหวดัปทุมธานี นอกจากน้ียงัมีการส่งผลงานประกวดในโครงการดงักล่าว ซ่ึงทาง

จงัหวดัปทุมธานีไดรั้บรางวลัการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางไดร้างวลัชนะเลิศอนัดบั 1 ของประเทศ 

โดยเจา้หน้าท่ีสํานักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นผูใ้ห้สัมภาษณ์

ท่านท่ี 9 ไดก้ล่าววา่ 

    

เน่ืองจากว่าในจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีโรงกาํจดัขยะขนาดใหญ่ เราจึงรณรงค์ใน

เร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลกัในการจดัการขยะตั้งแต่ต้นทาง
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ตั้งแต่ระดบัครัวเรือน โรงเรียน เราทาํมาตั้งนานแลว้ เราทาํการจดัการขยะตั้งแต่ตน้

ทางเน่ืองจากว่าครัวเรือนมีจํานวนเยอะ ก็ค่อยๆทําไป พยายามทําให้ครบ

กลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด เพราะดูจากสัดส่วนแลว้ขยะท่ีสามารถยอ่ยสลายไดอ้ยูท่ี่ 

60 – 70 เปอร์เซ็นต ์ขยะรีไซเคิล 27% ขยะอนัตราย 3% ถา้เราลดจาํนวนลงได ้45% 

ปริมาณขยะ 2000 ตนัต่อวนัจะลดลงอย่างมาก ดงันั้นจึงตอ้งลดปริมาณขยะตั้งแต่

ตน้ทาง เราจึงไดท้าํเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

เป็นจิตอาสา โดยทาํหน้าท่ีหาแกนนาํในแต่ละพื้นท่ีโดยดูว่าใครพอจะมีแววท่ีจะ

เป็นแกนนาํในชุมชนในการรณรงค์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อมาเม่ือเรามีงบประมาณท่ี

เพียงพอเราก็ไดจ้า้งท่ีปรึกษาลงพื้นท่ีไปคดัเลือกหาแกนนาํโดยผา่นทางอาสาสมคัร

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อทาํการคัดเลือกว่าใครมีความ

เหมาะสมในการเป็นแกนนาํพร้อมท่ีจะทาํให้เกิดประโยชน์ในการคดัแยกขยะ พอ

เราไดแ้กนนาํในการจดัการขยะในแต่ละครัวเรือนแลว้เราก็เคยส่งประกวดไดรั้บ

รางวลัชนะเลิศเร่ืองการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง 

 

  จึงสรุปได้ว่าการดาํเนินงานของท้องถ่ินและจงัหวดัปทุมธานีในแต่ละพื้นท่ีของแต่ละ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั ซ่ึงบางแห่งมีศกัยภาพในการจดัการขยะไดเ้ป็น

อยา่งดี บางแห่งอาจจะขาดศกัยภาพในดา้นการจดัการ ตอ้งมีการอาศยัจากพื้นท่ีอ่ืนในการสนบัสนุน

เร่ืองของแหล่งรองรับขยะ ซ่ึงจะเกิดปัญหาในระหว่างขนส่ง ทาํให้เกิดกล่ินเหม็น รวมทั้งความรู้

เก่ียวกบัการจดัการขยะตามหลกัวิชาการของอปท. ในบางพื้นท่ียงัขาดบุคลากรด้านน้ีทาํให้การ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายยงัไม่เห็นผลในเชิงประจกัษม์ากเท่าท่ีควร นอกจากนั้นแลว้

ในหน่วยงานท้องถ่ินยงัมีการสร้างเครือข่ายในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ซ่ึงมีกลุ่ม

อาสาสมคัรในการดาํเนินการในด้านน้ี เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินการดา้นการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง 

3)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการศึกษาขอ้มูลแล้วพบว่ากฎหมายท่ีมีความสอดคล้องกบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนั้นมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเสมอภาคและลดความขดัแยง้ระหว่างหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและประชาชน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมกัไม่ค่อยมี

ใครให้ความสําคญั เน่ืองจากมองว่าเป็นส่ิงท่ีทาํให้เสียเวลาในการดาํเนินการ แต่ท่ีตอ้งทาํก็เพราะ

กฎหมายไดก้าํหนดไว ้เห็นไดจ้ากในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นในช่วง ค.1 และ ค.2 เป็นการ

มุ่งเนน้ในเร่ืองของการช้ีแจงในรายละเอียดโครงการ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
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คิดเห็นในช่วงเวลาสั้ นๆ ในกรณีท่ีมีประชาชนมีความเห็นต่างก็จะมีการกีดกนัไม่ให้คนกลุ่มนั้นๆ 

เขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพียงเพราะมองวา่เป็นการขดัต่อผลประโยชน์ท่ีกาํลงัจะ

ดาํเนินการต่อจากน้ี แทนท่ีกฎหมายจะสามารถสร้างความเสมอภาคแก่ทุกฝ่าย กลบักลายเป็นส่ิงท่ี

กาํหนดเพื่อให้คนปฏิบติัตาม แต่ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคไดจ้ริง ในบางคร้ังอาจจะเป็นการ

สร้างความขดัแยง้มากยิ่งข้ึนไดอี้กดว้ย ทางดา้นนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้ขอ้มูลท่านท่ี 12 ไดใ้ห้

ความเห็นไวว้า่ 

 

โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายตอ้งการสร้างความเสมอภาคและลดความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึน แต่ในทางปฏิบติั กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัอยู่ในระดบัตํ่า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกระบวนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) บริษทัท่ีปรึกษามกัจะไม่ให้ความสําคญัและเห็นเป็น

เพียงขั้นตอนหน่ึงท่ีตอ้งดาํเนินการตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก

ทุกคร้ังท่ีมีการจดัรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่วง ค.1 หรือ ค.2 มกัจะให้

ความสําคญักับการนําเสนอของท่ีสาระสําคญัของโครงการพฒันามากกว่า โดย

กาํหนดช่วงเวลาเพียงสั้ นสําหรับการรับฟังความเห็นของประชาชน หรืออาจมี

กระบวนการท่ีกีดกนัไม่ให้ประชาชนท่ีเห็นต่างเขา้ร่วมการรับฟังความเห็นคิดเห็น 

ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีทาํให้ความขดัแยง้ขยายตวัเพิ่มมากข้ึน มากกว่าท่ีจะเป็นการแกไ้ข

ปัญหา  

  

 จากเน้ือหาขา้งตน้นั้นไดมี้ขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีมีความเห็นสนบัสนุน โดยนกัวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 16 ซ่ึงมีความเห็นเก่ียวกบักฎหมายโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

เร่ืองน้ีมนัเป็นปัญหา มนัเป็นเร่ืองของทุกๆอยา่งทั้งในเร่ืองของ SEA หรือ EIA ท่ี

ตอ้งมีเร่ืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางท่ีดีมนัก็ดีถา้หากประชาชนได้

เขา้มามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นในส่ิงท่ีตวัเองอยากได้ อนัน้ีถือว่าเป็น

การสร้างความเสมอภาคให้กบัประชาชนและเจา้ของโครงการไดใ้นระดบันึง แต่

บางทีอาจจะเป็นการสร้างความขดัแยง้ใหม่ข้ึนมาก็เป็นได ้ถา้หากเกิดการขดัแยง้

ระหวา่งขอ้มูลหรือการใหข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง หรือส่ิงท่ีเคา้สืบมาไดม้นั

ไม่เป็นความจริง หรือวา่เราจดัเวทีรับฟังความเห็นแบบขอไปที ไม่สนใจความเห็น 

มนัจะสร้างความขดัแยง้เพิ่มข้ึนได ้แต่กฎหมายถือว่าดีตรงท่ีอย่างนอ้ยประชาชนก็
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ไดมี้โอกาสรับฟังความเห็น แต่ว่าปัญหาคือประชาชนก็จะไม่ค่อยออกมาให้ความ

ร่วมมือซกัเท่าไร ถา้ไม่เกิดผลกระทบกบัเคา้โดยตรง เคา้ก็จะไม่ออกมาหรอก 

 

 จึงสรุปไดว้า่กฎหมายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสอดคลอ้งกบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนมีจุดมุ่งหมายในการให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและลดความขดัแยง้ 

โดยส่วนใหญ่ในการจดักระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้นไดท้าํก็เพราะมีกฎหมายบงัคบัให้ทาํ 

ส่วนในกระบวนการรับฟังความเห็นก็จะเนน้ไปในเชิงช้ีแจงเก่ียวกบัการดาํเนินโครงการ และมีการ

เปิดโอกาสให้ประชาชนรับฟังความเห็นเพียงช่วงเวลาสั้ นๆ หากใครมีความเห็นต่างท่ีค่อนขา้ง

รุนแรงก็จะมีการกีดกนัในการแสดงความเห็น แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง กฎหมายก็ถือเป็นส่ิงท่ีคุม้ครอง

ประชาชนในการแสดงออกทางความคิด แต่ในความเป็นจริงแลว้ก็ยงัมีประชาชนเพียงบางกลุ่มท่ีจะ

ออกมาให้ความร่วมมือ เน่ืองจากถา้ไม่เกิดผลกระทบกบัตวัเองโดยตรงก็จะมองวา่การเขา้มามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ยงัไม่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น เพราะเป็นเร่ืองท่ียงัไกลตวั อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีใหม่

สาํหรับสังคมในปัจจุบนั    

   

4.5.2  ปัจจัยภายใน 

 จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัในท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีมีดงัน้ี 1) ความรู้ความเขา้ใจของคนใน

ชุมชนต่อการจดัการขยะ 2) การตอบสนองนโยบายของผูน้าํชุมชน 3) การให้ความร่วมมือของ

ชาวบา้น โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ความรู้ความเขา้ใจของคนในชุมชน 

  โดยรวมแลว้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองของแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ประชาชนบางคนยงัเขา้ใจคาํว่าแผนแม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เป็นในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตประจาํวนั ไม่ไดเ้ขา้ใจวา่เป็น

เร่ืองเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการขยะ คนท่ีมีความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีอยู่ในระดบั

ผูน้าํชุมชน เพราะตอ้งรับฟังขอ้มูลมาจากหน่วยงานทอ้งถ่ิน รวมถึงในเร่ืองของการจดัทาํแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีการเช่ือมโยงไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ประเด็น

น้ีจึงทาํให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในเร่ืองน้ี และมีการรวมตวัเพื่อต่อตา้นไม่ให้โรงไฟฟ้า

ขยะเขา้มาอยูใ่นบริเวณบา้นเรือนของตน ซ่ึงผูน้าํชุมชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 6 ไดก้ล่าววา่ 
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ถา้พูดกบัชาวบา้นเร่ืองแผนแม่บทฯน่ะ ชาวบา้นไม่รู้จกัหรอก บางท่ีคาํศพัท์ทาง

วิชาการเคา้ไม่เขา้ใจหรอก ส่วนใหญ่แล้วพวกบรรดาผูน้ําก็จะเป็นคนเขา้ไปฟัง

ขอ้มูลจากโครงการนัน่น่ี แลว้ก็นาํมาถ่ายทอดใหก้บัลูกบา้นฟัง จริงๆ โครงการท่ีรัฐ

จะทาํเก่ียวกับขยะชาวบ้านไม่มีปัญหาหรอก แต่ท่ีตอ้งออกมาสนใจก็แค่ไม่เอา

โรงไฟฟ้าขยะแค่นั้นเอง แต่แผนแม่บทฯ บางทีเคา้ก็มองว่ามนัไม่เก่ียวกบัตวัเคา้

เท่าไร 

 

  จากขอ้มูลขา้งตน้ไดมี้ความเห็นสอดคลอ้งกบันกัการเมืองทอ้งถ่ิน ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ท่านท่ี 11 ซ่ึงกล่าวไวว้า่ 

 

ชาวบา้นไม่รู้เร่ืองการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

จ.ปทุมธานี เพียงแค่เคา้ไม่ตอ้งการให้มีขยะมาทิ้งท่ีหนา้บา้นของเคา้ และก็ให้ขยะ

มนัหมดไปจากพื้นท่ีท่ีเคา้เคยอาศยัอยู ่

 

จึงสรุปได้ว่าความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนถือว่าประชาชนยงัไม่มีความรู้

ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ส่วนหน่ึงเกิดจาก

หน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัทาํนั้นมีการใช้ช่ือท่ีชาวบา้นไม่สามารถเขา้ใจไดง่้าย เน่ืองจากชาวบา้น

ส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตร ค้าขาย มักจะไม่มีความคุ้นเคยกับภาษาท่ีใช้ในเชิงวิชาการ 

นอกจากจะเป็นผูน้าํชุมชนท่ีจะมีความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ดงันั้นจึงเป็นส่ิงท่ียากในการทาํความเขา้ใจใน

กลุ่มชาวบา้นระดบัสมาชิกในชุมชน แต่ถา้หากพูดถึงประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวบา้นโดยตรง

อยา่งเช่นในเร่ืองการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนน้ีชาวบา้นจะมีความเขา้ใจเป็น

อยา่งดีและไม่มีชาวบา้นคนใดเห็นดว้ยเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบโดยตรงในชุมชนและวิถี

ชีวติท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 

  2)  การตอบสนองนโยบายของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  เร่ืองของการตอบสนองนโยบายของผูน้าํชุมชนนั้นถือวา่มีความยินดีท่ีจะให้ความ

ร่วมมือดาํเนินการตามนโยบายท่ีหน่วยงานราชการ หน่วยงานทอ้งถ่ิน หรือรัฐบาลมีคาํสั่ง ทาง

ชุมชนก็พร้อมท่ีจะทาํ เน่ืองจากมองวา่ปัญหาดา้นขยะเป็นส่ิงท่ีส่งผลกระทบรุนแรงมากในปัจจุบนั 

เพราะในแต่ละคนสามารถสร้างขยะในแต่ละวนัออกมาไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่เดิมปัญหาขยะอาจจะ

เป็นปัญหาในระดบัครัวเรือน ในปัจจุบนัน้ีถือวา่ปัญหาขยะเป็นปัญหาในระดบัชาติ ถา้หากไม่มีการ
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ร่วมมือกบัทางการในการแกไ้ขปัญหา ก็จะยิง่ทวคีวามรุนแรงจากผลกระทบของขยะมากยิ่งข้ึน โดย

ผูน้าํชุมชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 1 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

ถ้าเขาบอกมาเราก็ร่วมมือและจะทาํอย่างเต็มท่ี แต่ถ้าบางอย่างท่ีเราไม่รู้เราก็มา

สามารถทาํได ้แต่เรามองว่าปัญหาขยะมนัไม่ใช่ปัญหาในระดบัครัวเรือนแลว้ มนั

สะสมเหมือนเป็นระดับวาระแห่งชาติ เพราะมันใกล้ตัวเราท่ีสุด วนันึงคนเรา

สามารถสร้างขยะไดเ้ป็นกิโล ๆ 

 

  นอกจากนั้นแล้วในประเด็นการตอบสนองของผูน้ําชุมชนท่ีมีต่อนโยบายของ

หน่วยงานต่างๆ นั้นจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ประชาชนพบวา่ ผูน้าํชุมชนมี

การตอบสนองต่อนโยบายของหน่วยงานทอ้งถ่ิน รวมถึงหน่วยงานท่ีจะเขา้มาให้ความรู้ในเร่ืองของ

การจดัการขยะ ซ่ึงผูน้าํมกัจะเขา้ไปรับฟังและรับการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และมี

การนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมหรือนาํนโยบายท่ีทางการไดแ้จง้มา นาํกลบัไปปฏิบติัในชุมชนและ

ถ่ายทอดใหแ้ก่ประชาชนในชุมชนใหป้ฏิบติัตาม รวมทั้งในเร่ืองของการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ทางดา้นผูน้าํชุมชนไดรั้บเอกสารเชิญชวนให้เขา้

ร่วมกิจกรรมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ก็

ตอบรับและเขา้ร่วมตามท่ีหน่วยงานร้องขอ  

จึงสรุปไดว้า่การตอบสนองนโยบายของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งนั้น

ทางดา้นผูน้าํชุมชนมีความยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการตอบสนองต่อนโยบายจากแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ถา้หากส่ิงไหนท่ีสามารถทาํไดก้็จะให้

ความร่วมมืออยา่งเต็มท่ี แต่ถา้หากส่ิงไหนไม่สามารถทาํไดห้รือเกินศกัยภาพท่ีมีก็จะไม่สามารถทาํ

ได ้แต่ทางผูน้าํชุมชนเล็งเห็นถึงความสําคญัของปัญหาขยะเป็นอย่างดีวา่เป็นนโยบายระดบัชาติท่ี

จะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัแกไ้ข เพราะประชาชนทุกคนผลิตขยะออกมาเป็นจาํนวนหลายกิโลกรัมต่อ

วนั ดงันั้นการให้ความร่วมมือจากผูน้าํชุมชนในการนาํนโยบายหรือองคค์วามรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดสู่

สมาชิกในชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ียนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือ 

  3)  การใหค้วามร่วมมือของประชาชน 

  ในประเด็นเร่ืองการให้ความร่วมมือของชาวบา้นในดา้นการจดัทาํแผนแม่บทการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายซ่ึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนพบว่าประชาชนมี

ความหลากหลายทั้งดา้นความรู้ ระดบัการศึกษา โดยส่วนใหญ่แลว้ถ้าหากแผนแม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นโดยตรง ในเร่ืองของ
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การให้ความร่วมมือก็จะมีความสําคญัน้อยลง เน่ืองจากวา่การทาํกิจกรรมน้ีไม่มีค่าตอบแทนให้ จึง

รู้สึกวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํ แต่ในบางคนท่ีคิดวา่ไดรั้บผลกระทบจากแผนแม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ก็จะเขา้มาแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของตวัเองและแสดงจุดยืนใน

ส่ิงท่ีตนเองตอ้งการ ซ่ึงจากการสังเกตแลว้พบว่าในแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตราย จงัหวดัปทุมธานี มีเน้ือหาท่ีมีโอกาสนาํไปสู่การทาํโรงไฟฟ้าขยะ ทาํให้ชาวบา้นมีการ

ตอบสนองต่อกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะชาวบา้นในตาํบลเชียงราก

ใหญ่ซ่ึงเป็นตาํบลท่ีไดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยตรง เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีจะใชใ้นการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าขยะ 

 จึงสรุปไดว้า่การใหค้วามร่วมมือของชาวบา้นโดยภาพรวมแลว้ชาวบา้นจะให้ความร่วมมือ

ก็ต่อเม่ือเป็นปัญหาท่ีมีความเก่ียวข้องกับตัวเองโดยตรง ท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู ่

เน่ืองจากปัญหาดา้นขยะเป็นเร่ืองท่ีไม่มีผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บ จึงไม่ค่อยให้ความสําคญั

เท่าท่ีควร แต่ในบางพื้นท่ีอย่างเช่นในตาํบลเชียงรากใหญ่ ถือว่าเป็นชุมชนท่ีให้ความสําคญัและ

ตอบสนองต่อแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จ.ปทุมธานี เน่ืองจากแผน

แม่บทฯ ท่ีไดร่้างไวน้ั้นมีเน้ือหาท่ีมีโอกาสนาํไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จึงทาํให้ชาวบา้นเกิด

ความวติกกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะเกิดจากโรงไฟฟ้าขยะ จึงไดอ้อกมาให้ความร่วมมือในเชิงต่อตา้น

ต่อแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย เพราะเกรงว่าจะเอ้ือต่อการดาํเนินการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ   

  

4.5.3  สรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผน 

          แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 จากการสมัภาษณ์พบวา่ สามารถแยกประเด็นในการพจิารณาไดด้งัน้ี 

 1) ความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยท่ีประชาชนจะต้องมีความตระหนักต่อ

ปัญหาของขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการขยะ

ท่ีเหมาะสมทั้งในเร่ืองของการคดัแยกขยะ การปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสํานึกท่ีดีต่อการจดัการขยะ 

เน่ืองจากว่ามนุษยคื์อผูผ้ลิตขยะ ดงันั้นมนุษยก์็จะตอ้งรู้จกัการแกปั้ญหาให้ปริมาณขยะลดนอ้ยลง 

โดยนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

การสร้างความเขา้ใจเร่ืองการคดัแยกขยะ การลดขยะ การใชป้ระโยชน์จากขยะ การ

สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การเก็บขยะแยกตามประเภทและ
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ตามวนั เก็บขยะสดท่ีจะเป็นประโยชน์จากท่ีหน่ึง รับซ้ือปุ๋ยอินทรีย ์นํ้ าหมกัชีวภาพ

จากชุมชน อบรมการปลูกผกัสวนครัวจากวสัดุท่ีใชแ้ลว้เป็นตู ้

 

 2) ให้ความสําคญัและเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น มีการส่ือสารกนัทั้ง 2 

ฝ่ายระหวา่งผูท่ี้จดัทาํแผนและประชาชน โดยมีการพูดคุยใช้หลกัเหตุและผลเพื่อหาจุดท่ีลงตวัของ

แผนการจดัการขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีการให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในเวลาท่ี

ไม่นอ้ยจนเกินไปเหมือนอยา่งในปัจจุบนัถือวา่ยงัไม่เพียงพอต่อการเจรจาในการจดัทาํแผนดงักล่าว 

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 14 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

 มนัไม่ใช่แค่วา่ประชาชนพดูอะไรมาแลว้มนัตอ้งเปล่ียน แต่มนัน่าจะมีกระบวนการ

ส่ือสารกนั 2 ทาง เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับในเหตุผล แต่ในปัจจุบนัเป็นการส่งไป

ทางเดียวแลว้เราก็ไม่รู้วา่เคา้จะยอมรับในขอ้เสนอของเราหรือไม่  

 

นอกจากนั้นแลว้เจา้หนา้ท่ีสาํนกัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ผูใ้ห้สัมภาษณ์

ท่านท่ี 9 ไดใ้ห้ความเห็นสอดคลอ้งไวว้่า “ให้ความสําคญักบัทุกความคิดเห็นของประชาชนในทุก

พื้นท่ี” 

 3)  การให้ความร่วมมือกันของทุกฝ่ายโดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีจะเขา้มา

ติดตาม ใหค้วามรู้แก่ทุกชุมชนจะเป็นการกระตุน้ให้ทุกคนมีจิตสาํนึกในการให้ความสําคญัของการ

จดัการขยะ ทางดา้นประชาชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 3 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

ถา้หน่วยงานสูงของทุกองค์กรมาช่วยกนั ตวัเราเองก็บอกต่อกบัชาวบา้นให้มามี

ส่วนร่วม มนัก็จะค่อยๆ ตระหนกั กระตุน้จิตสาํนกัของเคา้ ตอนแรกพี่ก็ไม่สนใจแต่

พอมาดูโครงการก็รู้สึกสนใจ เพราะฉะนั้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายถึงการดาํเนิน

กิจกรรมมนัจะทาํใหทุ้กคนเขา้มามีส่วนร่วม 

 

จึงสรุปไดว้า่การเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ี

จะทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความสําเร็จ ต้องมีการสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการให้

ความสําคญัของปัญหาขยะ นอกจากนั้นแลว้ในเร่ืองของการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็น ยิ่งถา้มีการเปิดโอกาสไดพู้ดคุยกนัแบบ 2 ทาง ระหว่างผูด้าํเนินโครงการกบัประชาชนยิ่ง
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สร้างความเขา้ใจและสามารถไดแ้นวทางในการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

จะต้องมีเวลาท่ีมากพอในกระบวนการมีส่วนร่วม หากไม่ได้ข้อสรุปก็ไม่ควรปิดการสนทนา 

เน่ืองจากเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่เวลาในการเจรจา แต่เป้าหมายสําคญัอยูท่ี่การไดม้าซ่ึงวิธีการจดัการ

ขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด นอกจากนั้นแล้วการให้ความร่วมมือกนัในทุกๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะเขา้มา

พฒันาดา้นการจดัการขยะในจงัหวดัอย่างจริงจงั โดยลงพื้นท่ีในทุกๆ หมู่บา้นอย่างทัว่ถึงก็จะเป็น

การสร้างจิตสาํนึกของคนในชุมชนและทุกคนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะอยา่งจริงจงั  
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ตารางที ่4.4  ปัจจยัภายนอกของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

 จงัหวดัปทุมธานี              

                     

ประเด็น ผลการศึกษา 

นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) 

 

 

 

 

การดาํเนินงานของทอ้งถ่ินและจงัหวดัปทุมธานี 

- เป็นนโยบายท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย โดยมีตวัช้ีวดัคือปริมาณ 

  ขยะท่ีจะตอ้งลดปริมาณลงอยา่งต่อเน่ือง  

- มีการอิงขอ้มูลมาจากแผนการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

  (Roadmap) โดยมีการวางแผนในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น 

  แผนระยะสั้นเวลา 1 ปี กบั แผนในระยะยาวซ่ึงใชเ้วลา 4 ปี ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางในการ 

  ดาํเนินงาน 

- อปท. บางแห่งขาดศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนหน่ึงมาจาก 

  ความไม่พร้อมในดา้นสถานท่ีในการจดัการขยะ ส่งผลในระหวา่งขนถ่ายขยะ ทาํใหมี้เศษขยะ 

  ตกหล่นระหวา่งทาง  

- ในบางพื้นท่ียงัขาดบุคลากรดา้นน้ีทาํใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายยงัไม่เห็น 

  ผลในเชิงประจกัษม์ากเท่าท่ีควร 

- ในหน่วยงานทอ้งถ่ินมีการสร้างเครือข่ายในการจดัการขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง ซ่ึงมีกลุ่ม 

  อาสาสมคัรในการดาํเนินการในดา้นน้ี เป็นการสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

  ดาํเนินการดา้นการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง 
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

กฎหมายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีจุดมุ่งหมายในการใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งและลดความขดัแยง้ 

- โดยส่วนใหญ่ในการจดักระบวนการรับฟังความคิดเห็นนั้นท่ีไดท้าํก็เพราะมีกฎหมายบงัคบัให ้   

   ทาํ ไม่ไดม้าจากความสมคัรใจ 

- มุ่งเนน้ในการสร้างกระบวนการยติุธรรมใหป้ระชาชนไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นถึงความ 

  ตอ้งการในชุมชนของตนเอง  

- การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการท่ีประชาชนตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้ เน่ืองจาก 

  ตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบักฎหมาย จึงเป็นส่ิงท่ียากในการท่ีทาํความเขา้ใจ อีกทั้งยงัเป็นส่ิงใหม่ 

  ในสังคมปัจจุบนั 
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ตารางที ่4.5  ปัจจยัภายในของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดั 

       ปทุมธานี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ความรู้ความเขา้ใจของคนในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองนโยบายของผูน้าํชุมชนท่ีมีต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประชาชนยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ 

  เสียอนัตราย เน่ืองจากชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพดา้นการเกษตร คา้ขาย มกัจะไม่มีความคุน้เคย 

  กบัภาษาท่ีใชใ้นเชิงวชิาการ 

- คนท่ีมีความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นคนท่ีอยูใ่นระดบัผูน้าํชุมชน เพราะตอ้งรับฟังขอ้มูลมาจาก 

  หน่วยงานทอ้งถ่ิน 

- ถา้หากพดูถึงประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวบา้นโดยตรงอยา่งเช่นในเร่ืองการก่อสร้าง 

  โรงไฟฟ้าขยะในจงัหวดัปทุมธานี ส่วนน้ีชาวบา้นจะมีความสนใจเป็นอยา่งดีและไม่มีชาวบา้น 

  คนใดเห็นดว้ยเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีสร้างผลกระทบโดยตรงในชุมชนและวถีิชีวติท่ีจะตอ้ง 

  เปล่ียนไปในอนาคต 

- ถา้หากส่ิงไหนท่ีสามารถทาํไดก้็จะใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี แต่ถา้หากส่ิงไหนไม่สามารถ 

  ทาํไดห้รือเกินศกัยภาพท่ีมีก็จะไม่สามารถทาํได ้

- ทางผูน้าํชุมชนเล็งเห็นถึงความสาํคญัของปัญหาขยะเป็นอยา่งดีวา่เป็นนโยบายระดบัชาติท่ี 

  จะตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัแกไ้ข 
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ตารางที ่4.5  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

 

 

การใหค้วามร่วมมือของประชาชน 

- การให้ความร่วมมือจากผูน้าํชุมชนในการนํานโยบายหรือองค์ความรู้ต่างๆ มาถ่ายทอดสู่  

สมาชิกในชุมชนจึงเป็นส่ิงท่ียนิดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือ 

- ประชาชนจะใหค้วามร่วมมือก็ต่อเม่ือเป็นปัญหาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัเองโดยตรง ท่ีส่งผล

ต่อวถีิชีวติและความเป็นอยู ่

- ในบางพื้นท่ีอยา่งเช่นในตาํบลเชียงรากใหญ่ ถือวา่เป็นชุมชนท่ีให้ความสําคญัและตอบสนอง

ต่อแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จ.ปทุมธานี เน่ืองจากแผนแม่บทฯ ท่ี

ไดร่้างไวน้ั้นมีเน้ือหาท่ีมีโอกาสนาํไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จึงทาํใหช้าวบา้นเกิดความ 

วิตกกงัวลต่อผลกระทบท่ีจะเกิดจากโรงไฟฟ้าขยะ จึงไดอ้อกมาให้ความร่วมมือในเชิงต่อตา้น

ต่อแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพราะเกรงว่าจะเอ้ือต่อการ

ดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
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4.6  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํ 

       แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีมี

ดงัน้ี 

 1) มีการส่ือสารกนัแบบ 2 ทาง ซ่ึงรัฐบาลตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

และเป็นการปรับความเขา้ใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย ระหวา่งรัฐบาลกบัประชาชน ถา้หากสามารถทาํไดก้็จะ

ช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่ใช่วา่ทางรัฐบาลมีการเดินหนา้ในการทาํโครงการเพียงอยา่ง

เดียวโดยท่ีไม่คาํนึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลงั ทางรัฐบาลจะตอ้งทาํการวิเคราะห์ถึงความ

เหมาะสมในการใชพ้ื้นท่ีทาํกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ถา้หากไม่เหมาะสมก็ควรหาแนวทางในการแกไ้ข

หรืออาจจะใช้พื้นท่ีอ่ืนท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีจะช่วยลดความ

ขดัแยง้และสร้างความเขา้ใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย  จะทาํให้เกิดความมัน่ใจแก่ประชาชนว่ากระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนสามารถกาํหนดอนาคตท่ีดีของชุมชนไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยผูน้าํชุมชน ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท่านท่ี 4 ไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

รัฐบาลเม่ือมีนโยบายมาแลว้เน่ีย ส่วนหน่ึงจะตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

บา้ง มนัจะปรับความเขา้ใจกนัได ้ถา้หากรัฐบาลเดินหนา้อยา่งเดียวโดยท่ีไม่มีการ

รับฟังเสียงจากประชาชนมนัตรงไหนมนัก็ไปกนัไม่ได ้การท่ีเราจะอยู่ร่วมกนัได้

จะตอ้งรับฟังซ่ึงกนัและกนั ตอ้งดูวา่ผลกระทบอะไรท่ีจะเกิดข้ึน ตอ้งมีการวิเคราะห์

ถา้มนัมีผลกระทบนะ จะแกไ้ขอยา่งไร ถา้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่มีการปรับความเขา้ใจ 

ผมว่ามนัก็จะมีการคดัค้านอยู่ตลอด ผมอยากให้หน่วยงานท่ีมีอาํนาจมาร่วมกัน

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 

  ทางด้านนักวิชาการส่ิงแวดล้อม ผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 13 ได้ให้ความเห็นท่ี

สอดคลอ้งกนัไวด้งัน้ี 

 

การกระตุน้ให้เห็นถึงความสําคญัของการแสดงความคิดเห็น โดยอาศยัการมีส่วน

ร่วมของประชาชน สามารถท่ีจะเป็นกาํหนดความต้องการของชุมชนให้เป็นท่ี

ยอมรับของภาครัฐ และนําไปใช้ในการตดัสินใจกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
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ชุมชน  สามารถทาํได้โดยไม่ตอ้งใช้กาํลงั หรือการกดดนั ต่อตา้น หรือใช้ความ

รุนแรง เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับ  ซ่ึงส่ิงน้ีภาครัฐควรทาํให้ประชาชนมัน่วา่  การมี

ส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยในการกาํหนดอนาคตของชุมชนเองได ้

 

 2) เตรียมข้อมูลช้ีแจงประชาชนเบ้ืองต้น โดยควรมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ไปล่วงหน้าก่อนท่ีจะมีการจดั

กิจกรรม เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้มาร่วมในคร้ังแรกยงัไม่มีความเข้าใจถึงเร่ืองแผนแม่บทการ

จดัการขยะ ถา้หากมีการประชาสัมพนัธ์ล่วงหนา้จะช่วยใหป้ระชาชนสามารถเตรียมประเด็นต่างๆ ท่ี

ตอ้งการนาํเสนอมาแนะนาํภายในระหวา่งกิจกรรมได ้รวมทั้งมีความรู้เบ้ืองตน้ถึงแนวทางท่ีรัฐบาล

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะดาํเนินการในอนาคต เพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีจะ

ทาํ เป็นการเตรียมความพร้อมเบ้ืองตน้ให้กบัประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

  

ควรมีกระบวนการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนแม่บทกบัชุมชนล่วงหนา้ก่อนท่ีชุมชนจะ

เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น และจดักระบวนการให้ชุมชนทาํข้อเสนอแนะหรือ

ขอ้คิดเห็นต่อร่างแผนก่อนจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริงและมีคุณภาพ 

 

  นอกจากนั้นทางนักการเมืองท้องถ่ิน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 11 ได้ให้ความเห็น

เพิ่มเติมไวว้า่  

 

ควรมีการแจง้ให้ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน เน่ืองจากชาวบา้นไม่รู้จกัคาํว่า

แผนแม่บทหรอก มีซกัก่ีคนท่ีรู้ และมนัคืออะไร ถา้แจง้ล่วงหนา้โดยช้ีแจงเบ้ืองตน้

ไป ทางชาวบา้นก็จะเขา้ใจและรู้สึกวา่มนัโปร่งใส 

 

  3)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการในเบ้ืองตน้ โดยในการ 

จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ควรเร่ิมมาจากชุมชน

มีหนา้ท่ีเสนอประเด็นต่างๆ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Bottom - Up) มีการนาํประเด็นต่างๆ ให้กบัทาง

ผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์ออกมาแลว้จึงนาํมาเสนอให้กบัประชาชน สุดทา้ยประชาชนจะเป็นผู ้

ตดัสินว่าการทาํแผนตวัน้ีมีความเหมาะสมหรือไม่ วิธีน้ีจะสร้างเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนอยา่งแทจ้ริง แทนท่ีจะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือหน่วยงานของรัฐทาํการคิดทุกๆ อยา่ง

ออกมาเรียบร้อยแลว้นาํมาเสนอให้กบัประชาชนรับทราบภายหลงั ซ่ึงนกัวิชาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้ห้

สัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

การจดัทาํแผนแม่บทความเร่ิมจากชุมชน (Bottom - Up) เสนอประเด็นข้ึนมาเพื่อให้

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแผนนาํไปจดัทาํรายละเอียดของแผนมาเสนอชุมชน มากกว่าท่ีจะ

ใหคิ้ดทุกอยา่งจนเสร็จและค่อยมานาํเสนอกบัชุมชน 

 

4)  มีเน้ือหาท่ีตรงประเด็น โดยทางหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัเวทีรับฟังความ 

คิดเห็นควรจะมีเน้ือหาในการรับฟังความคิดเห็นท่ีตอบโจทยค์วามต้องการของประชาชนอย่าง

แทจ้ริงโดยจะตอ้งใช้เวลาท่ียาวนานพอสมควร ทาํให้ประชาชนมีความรู้สึกได้รับประโยชน์จาก

กิจกรรมในคร้ังน้ี เน่ืองจากประชาชนท่ีเขา้มารับฟังนั้นมีวตัถุประสงค์และมีความคาดหวงัในเร่ือง

ของการแสดงความคิดเห็นในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ ดังนั้นทางฝ่ายท่ีจดังานควร

เตรียมเน้ือหาท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองหลกัคือการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ ไม่ควรมีการนาํเสนอ

เร่ืองอ่ืนท่ีประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจอยูแ่ลว้ เพราะจะทาํให้ประชาชนท่ีเขา้มาร่วมรู้สึกเสียเวลา

กบัการท่ีไดเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น การท่ีประชาชนสละเวลาท่ีเขา้ร่วมรับฟังในแต่ละ

คร้ังควรทาํให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางนักวิชาการส่ิงแวดล้อม ผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่านท่ี 14 ได้ให้

ความเห็นไวด้งัน้ี 

 

ควรจดัการดาํเนินการท่ียาวนานโดยการจดักลุ่มของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียมานัง่คุย

กนัมีการแลกเปล่ียนกนัจนประชาชนรู้สึกว่าเคา้ไดอ้ะไรจากแผน ไม่ตอ้งมาพูดว่า

เราจะมารณรงค์เร่ืองของขยะ จะตอ้งมาสอนเร่ืองการแยกขยะเพราะเป็นเร่ืองท่ี

ประชาชนรู้อยู่แลว้ เคา้ก็จะรู้สึกว่ามาแล้วเสียเวลาจริงๆ ประชาชนท่ีเขา้มาลว้นมี

เป้าหมายท่ีใหญ่ อย่างท่ีเราเห็นท่ีมีประชาชนเอาป้ายมาแสดงออกถึงจุดยืนของ

ชุมชน เคา้ไม่ไดห้วงัอะไรจากกระบวนการตรงน้ีหรอกแต่หวงัอยา่งอ่ืน 

   

  5)  มีการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง โดยการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางสามารถทาํได้

โดยประชาชน มีการใหป้ระชาชนในแต่ละชุมชนมีการทาํแผนในการจดัการขยะภายในชุมชนก่อน 

เน่ืองจากในแต่ละชุมชนมีพฤติกรรมในเร่ืองของการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นจึงนาํ
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แผนการจัดการขยะของแต่ละชุมชนมารวบรวมและหาแนวทางท่ีเหมาะสมกับชุมชน  ซ่ึง

นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 15 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

ควรเนน้การจดัการขยะท่ีตน้ทาง ควรให้แต่ละชุมชนทาํแผนการจดัการขยะกนัเอง

ก่อน แลว้ค่อยรวมหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัของแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชุมชน 

 

6)  รัฐควรเป็นกลางในการดาํเนินงาน เน่ืองจากวา่ทางภาครัฐเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ี 

รับผิดชอบในการออกนโยบายหรือโครงการต่างๆ ดงันั้นภาครัฐจึงเป็นหน่วยงานระดบัสูงท่ีควร

สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกับทุกภาคส่วนในการยอมรับฟังจากทุกฝ่ายแมแ้ต่กลุ่มท่ีมีความเห็นท่ี

แตกต่าง ไม่ควรไปกีดกนัหรือปิดกั้นโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตอ้งรับฟังอยา่งเป็นกลาง 

สามารถยอมรับในขอ้บกพร้องหรือสามารถแกไ้ขแนวทางบางอยา่งตามท่ีผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งการ

อยา่งไม่มีอคติใด ๆ โดยนกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านท่ี 12 ไดใ้หค้วามเห็นวา่ 

 

ภาครัฐผูรั้บผิดชอบจดัทาํแผนงานควรสร้างกระบวนการท่ีทาํเกิดความไวเ้น้ือเช่ือใจ

ระหวา่งภาคส่วนท่ีเขา้ร่วม โดยทาํตวัเป็นกลาง และไม่กีดกดักลุ่มท่ีเห็นต่างเขา้ร่วม

ในกระบวนการรับฟังความเห็น 

 

7)  ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของแผนทั้งหมด โดยผูจ้ดัเวทีรับฟังความคิดเห็นและผูท่ี้ 

เก่ียวขอ้งมีหนา้ท่ีเป็นคนกลางในการนาํใหป้ระชาชนมาพูดคุยถึงปัญหาในแต่ละเร่ืองท่ีแต่ละชุมชน

เจอมา และช่วยกันเสนอแนวทางในการแก้ไข ซ่ึงกระบวนการทั้ งหมดเกิดจากความคิดของ

ประชาชนเท่านั้น ในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มีหนา้ท่ีคอยกระตุน้และคอยสนบัสนุนประชาชน

ให้ร่วมมือกันสร้างแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายอย่างย ัง่ยืน เม่ือได้

แนวทางท่ีเหมาะสม ทางผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ีประสานงานและคอยช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่

ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นโมเดลในการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ี

จะสร้างความย ั่งยืนต่อไปในอนาคต ซ่ึงผู ้ให้สัมภาษณ์ท่านท่ี 16 ทําหน้าท่ีเป็นนักวิชาการ

ส่ิงแวดลอ้ม (คุณ ด นามสมมติ) ใหค้วามเห็นวา่ 

 

ถ้าจะให้ดีเราตอ้งจบัให้ประชาชนมาคุยกัน ในส่วนของฝ่ายจดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็นเป็นเพียงคนกลางคอยกระตุน้ให้คิดกนัว่าปัญหาของแต่ละชุมชนเจออะไร

กนัมาบา้ง แลว้จะสามารถจดัการปัญหาของท่านยงัไงไดบ้า้ง ให้ท่านตั้งกองทุน ให้
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ตั้งคณะกรรมการชุมชนดูแลกนัเอง อนัน้ีน่าจะเป็นโมเดลท่ีจะสามารถช่วยให้แผน

น่ีย ัง่ยืนได ้โดยการสร้างกลุ่มเครือข่ายให้เคา้เป็นเจา้ของจดัการขยะเป็นของตวัเอง 

เพราะเราไม่ใช่คนพื้นท่ี เราแค่เอาบุคลากรมาช่วยดูแล ให้ความร่วมมือ มีอะไร

ติดขดัเราประสานงานให ้เรามีหนา้ท่ีไปผลกัดนัไม่ใช่ไปป้อนเคา้ 

 

จึงสรุปไดว้า่การส่ือสารกนัแบบ 2 ทาง (Two-Way Communication) จะสามารถช่วยให้เกิด

ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัโดยทางประชาชนและผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจจะตอ้งมาพบกนัเพื่อ

พดูคุยแลกเปล่ียนมุมมอง และจะตอ้งยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่างพร้อมทั้งหาแนวทางท่ีเหมาะสม

ในการแกไ้ขปัญหาจะช่วยลดความขดัแยง้และสร้างความเขา้ใจกนัทั้ง 2 ฝ่าย  จะทาํให้เกิดความ

มัน่ใจแก่ประชาชนวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถกาํหนดอนาคตท่ีดีของชุมชน

ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งควรมีการใหข้อ้มูลเบ้ืองตน้ก่อนวนัจดักิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็น อนาคต 

เพื่อให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของโครงการท่ีจะทาํ เป็นการเตรียมความพร้อมเบ้ืองต้นให้กับ

ประชาชนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพ ในดา้นเน้ือหา

ของการจดักิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจะตอ้งมีเน้ือหาท่ีตรงประเด็น และมีเน้ือหาท่ีตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะต้องใช้เวลาท่ียาวนานพอสมควร ทาํให้ประชาชนมี

ความรู้สึกไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมในคร้ังน้ี ไม่ควรมีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจอยู่แล้ว เพราะจะทาํให้ประชาชนท่ีเข้ามาร่วมรู้สึกเสียเวลากับการท่ีได้เข้ามาร่วม

กิจกรรม นอกจากนั้นแลว้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการเบ้ืองตน้ของ

การจดัทาํแผนแม่บทฯ เป็นส่ิงท่ีสําคญัมากควรเร่ิมมาจากชุมชนมีหนา้ท่ีเสนอประเด็นต่างๆ แก่ผูท่ี้

เก่ียวขอ้ง (Bottom - Up) มีการนาํประเด็นต่างๆ ใหก้บัทางผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์ออกมาแลว้จึง

นาํมาเสนอให้กบัประชาชน สุดทา้ยประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินวา่การทาํแผนตวัน้ีมีความเหมาะสม

หรือไม่ วิธีน้ีจะสร้างเสรีภาพในการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งแทจ้ริง และจะทาํให้ประชาชน

รู้สึกว่าแผนแม่บทฯ ดงักล่าวเป็นแผนท่ีทาํเพื่อประโยชน์ของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ส่วนกรณีท่ีมี

ความเห็นท่ีขดัแยง้ในแผนแม่บทฯ ทางผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจควรให้ความเป็นกลางและยอมรับ

ในมุมมองท่ีขดัแยง้และรับฟังอยา่งเป็นกลางเพื่อหาขอ้สรุปเพื่อสร้างความพึงพอใจของทั้ง 2 ฝ่าย 
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ตารางที ่4.6  แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย   

                     อนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การส่ือสารแบบ 2 ทาง 

 

 

 

 

 

 

เตรียมขอ้มูลช้ีแจงประชาชนเบ้ืองตน้ 

 

 

 

 

เ ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้ งแ ต่

กระบวนการในเบ้ืองตน้ 

- รัฐบาลตอ้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการส่ือสารแบบ 2 ทาง เพื่อสร้าง

ความเขา้ใจกบัประชาชนโดยอาจจะผ่านตวัแทนในการโตต้อบส่ือสารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจ

สูงสุด ส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดการแกปั้ญหาร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

- มีการกระตุน้ให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความสําคญัของการแสดงความคิดเห็น โดยกระบวนการน้ี

สามารถทาํได้โดยไม่ตอ้งมีการใช้กาํลงั หรือการกดดนัในรูปแบบต่างๆ แต่การแสดงความ

คิดเห็นโดยผ่านการส่ือสารกันน้ีจะเป็นการนําไปสู่การตดัสินใจในการกาํหนดนโยบายท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัชุมชน 

- ควรมีการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดั

ปทุมธานี ล่วงหนา้ก่อนท่ีจะมีการจดักิจกรรมรับฟังความคิดเห็น เพื่อใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจ

ในขอ้มูลเบ้ืองตน้ สามารถช่วยให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมในการเสนอและแสดง

ความคิดเห็นได้อย่างเต็มรูปแบบ  และควรมีการแจง้ขอ้มูลให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม ไม่นานหรือกระชั้นชิดจนเกินไป 

- ควรเร่ิมมาจากชุมชนมีหน้าท่ีเสนอประเด็นต่างๆ แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Bottom up) มีการนาํ

ประเด็นต่างๆ ใหก้บัทางผูเ้ช่ียวชาญในการวเิคราะห์ออกมาแลว้จึงนาํมาเสนอใหก้บัประชาชน  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

 

มีเน้ือหาท่ีตรงประเด็น 

 

 

 

 

 

มีการจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทาง 

 

 

 

 

รัฐบาลควรเป็นกลางในการทาํงาน 

 

สุดทา้ยประชาชนจะเป็นผูต้ดัสินวา่การทาํแผนตวัน้ีมีความเหมาะสมหรือไม ่

- หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นควรจะมีเน้ือหาในงานประชุมท่ีตอบ

โจทย์ความต้องการของประชาชนท่ีเข้าร่วมอย่างแทจ้ริง มีระยะเวลาท่ียาวนานพอสมควร

เพื่อให้ได้ขอ้สรุปของการแสดงความคิดจากประชาชนอย่างครอบคลุมจะทาํให้ประชาชน

ไดรั้บประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  

- ไม่ควรมีการนาํเสนอในเน้ือหาท่ีประชาชนมีความความเขา้ใจอยูแ่ลว้เพราะประชาชนจะรู้สึก

วา่ไม่ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น 

- ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีการทาํแผนในการจดัการขยะภายในชุมชนก่อน เน่ืองจากใน

แต่ละชุมชนมีพฤติกรรมในเร่ืองของการจดัการขยะท่ีแตกต่างกนั หลงัจากนั้นจึงนาํแผนการ

จดัการขยะของแต่ละชุมชนมารวบรวมและหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบัชุมชน   

- การจดัการขยะตั้งแต่ตน้ทางด้วยการคดัแยกขยะจะช่วยให้หน่วยงานท่ีดาํเนินการด้านการ

จดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ภาครัฐเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการออกนโยบายหรือโครงการต่างๆ ดงันั้นภาครัฐ

จึงเป็นหน่วยงานระดบัสูงท่ีควรสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจกบัทุกภาคส่วนในการยอมรับฟังจาก

ทุกฝ่ายแมแ้ต่กลุ่มท่ีมีความเห็นท่ีแตกต่าง ไม่ควรไปกีดกนัหรือปิดกั้นโอกาสในการแสดงความ 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

 

 

ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของแผนทั้งหมด 

คิดเห็น และตอ้งรับฟังอยา่งเป็นกลาง สามารถยอมรับในขอ้บกพร้องหรือสามารถแกไ้ขแนว- 

ทางบางอยา่งตามท่ีผูไ้ดรั้บผลกระทบตอ้งการอยา่งไม่มีอคติใดๆ 

- ผูจ้ดัเวทีรับฟังความคิดเห็นและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีหน้าท่ีเป็นคนกลางในการนาํให้ประชาชนมา

พูดคุยถึงปัญหาในแต่ละเร่ืองท่ีแต่ละชุมชนเจอมา และช่วยกนัเสนอแนวทางในการแกไ้ข ซ่ึง

กระบวนการทั้งหมดเกิดจากความคิดของประชาชนเท่านั้น ในส่วนของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มี

หนา้ท่ีคอยกระตุน้และคอยสนบัสนุนประชาชนให้ร่วมมือกนัสร้างแนวทางในการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายอยา่งย ัง่ยืน เม่ือไดแ้นวทางท่ีเหมาะสม ทางผูท่ี้เก่ียวขอ้งทาํหนา้ท่ี

ประสานงานและคอยช่วยเหลือในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม 

ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นโมเดลในการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะสร้างความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาในการจดัการขยะของ

ปทุมธานีท่ีผ่านมาและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานีตลอดจน 

ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

4) เสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ

สัมภาษณ์ประชาชน ผูน้ําชุมชน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม นักการเมืองท้องถ่ิน เจา้หน้าท่ีสํานัก

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาพร้อม

ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

 การวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 

5.1.1   สถานการณ์และปัญหาในการจัดการขยะของปทุมธานีทีผ่่านมาและปัญหาการมี    

              ส่วนร่วมของประชาชน 

 จากผลการศึกษาดา้นสถานการณ์และปัญหาในการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานีและ

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีผา่นมา สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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5.1.1.1   ปัญหาการจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานี 

  จากการศึกษาพบว่าปัญหาในด้านการจดัการขยะของจงัหวดัปทุมธานีนั้นเป็น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากนาํแผนในดา้นการจดัการขยะไปปฏิบติัยงัไม่ชดัเจน รวมไปถึงระบบใน

การจดัการขยะไม่มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ สถานการณ์ปัญหาในดา้นการจดัการขยะนั้นมี

สาเหตุหลกัมาจากประชากรท่ีมีการเพิ่มจาํนวนมากข้ึนในทุกๆ ปี เพราะจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดั

ท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรม ทาํใหมี้ประชากรแฝงอยูจ่าํนวนมาก นอกจากนั้นแลว้ยงัมีตลาดขนาดใหญ่

อยู่ 2 แห่งคือตลาดส่ีมุมเมืองและตลาดไทย ซ่ึงขยะท่ีมาจากตลาดดงักล่าวเป็นขยะจากการเกษตร

และไม่ค่อยมีการจดัการขยะในประเภทน้ี ส่งผลให้ปริมาณขยะในจงัหวดัปทุมธานีมีมากถึง 2,031 

ตนัต่อวนั และยงัมีหลุมฝังกลบท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ  ในด้านบ่อฝังกลบขยะในจังหวดั

ปทุมธานียงัมีไม่ครอบคลุมในบางพื้นท่ี หากในพื้นท่ีใดไม่มีท่ีฝังกลบขยะก็จะตอ้งมีการขนถ่ายขยะ

จากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงในระหวา่งทางท่ีมีการเคล่ือนยา้ยจะส่งผลใหมี้ขยะบางส่วนร่วง

หล่นในระหว่างเดินทาง ก่อให้เกิดกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ สอดคล้องกบังานวิจยัของสรรพสิทธ์ิ 

แกว้เฮา้ (2557) ท่ีพบว่า ในการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยรถขนขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหนองตะโกนั้นจะมีขยะร่วงหล่นออกมาจากรถขนขยะทาํให้ขยะมูลฝอยตกเร่ียราดตามถนน

และหนา้บา้น ส่งกล่ินเหมน็รบกวน และขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งลงในถงัขยะรองรับขยะมูลฝอย เม่ือฝน

ตกก็จะส่งกล่ินเหม็น รวมถึงปริมาณแมลงวนัซ่ึงเป็นตวัพาหะนาํโรคมีจาํนวนเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น

แลว้ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแกปั้ญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายในจงัหวดั

ปทุมธานีพบว่าประชาชนไม่ได้ให้ความสําคญักบัการจดัการขยะ เน่ืองจากว่าประชาชนยงัขาด

จิตสาํนึกต่อการจดัการขยะและอาศยัความสะดวกของตนเอง ไม่มีการคดัแยกหรือนาํวสัดุกลบัมาใช้

ใหม่เพือ่ลดปริมาณขยะซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของต่อพงษ ์โฆสิโต (2547) ท่ีพบวา่ สาเหตุ

ของปัญหาขยะมาจากการท่ีทางชุมชนไม่ไดท้าํการคดัแยกขยะทาํให้เกิดผลกระทบต่อการเก็บขยะ 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจต่อปัญหาและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพราะชาวบา้นต่างคนต่าง

อยู่ ไม่ได้เอาใจใส่สอดส่องดูแล นอกจากนั้นยงัมองว่าการจดัการขยะเป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความ

สมคัรใจไม่สามารถสร้างรายไดใ้หแ้ก่ตวัเอง จึงคิดวา่ไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํในเร่ืองน้ี   ดงันั้น

ในเร่ืองของสถานการณ์และปัญหาของการจดัการขยะนั้นควรมีการแกปั้ญหาท่ีตน้ทางโดยเร่ิมตน้ท่ี

ประชาชน เพราะประชาชนคือแหล่งกาํเนิดขยะท่ีสําคญั ควรมีการปลูกฝังจิตสาํนึกของประชาชน

ให้มองว่าขยะไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในระดบัชุมชนหรือในครัวเรือนเท่านั้น แต่ปัญหาของขยะได้

กลายเป็นปัญหาในระดับชาติหากไม่ร่วมมือกันในการดําเนินการจัดการขยะท่ีเหมาะสมจะ

ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีตามมาอีกมากมาย การปลูกฝังจิตสํานึกโดยการให้ประชาชนรู้สึกว่าการ

จดัการขยะเป็นหนา้ท่ีของทุกคน โดยท่ีประชาชนรู้สึกวา่เป็นเจา้ของส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดแลว้เราตอ้ง
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ช่วยกนัดูแลรักษาจะทาํใหพ้ฤติกรรมในการจดัการขยะเปล่ียนไปในทางท่ีดี รวมทั้งการท่ีประชาชน

รู้สึกว่าส่ิงแวดล้อมคือปัจจยัสําคญัต่อการดาํรงชีวิตจะช่วยให้สร้างความตระหนักต่อคุณค่าของ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริวฒัน์ แยม้สมจิตร (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองการ

ดาํเนินโครงการ ”คลองสวยนํ้ าใส” พบว่าการสร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนได้ผลในกรณีท่ี

ประชาชนเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวอยูใ่นระดบัสูง เป็นเหมือนการแสดงความกตญั�ูต่อธรรมชาติ 

เพราะธรรมชาติมีบุญคุณต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ 

   5.1.1.2   ปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  ในเร่ืองของปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนพบว่า มีความรุนแรงจน

สามารถนาํไปสู่ความขดัแยง้ไดเ้พราะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการต่างๆ นั้นยงัไม่ให้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งจริงจงั นอกจากนั้นประชาชนยงัไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจในกระบวนการต่างๆ ท่ีรัฐจะดาํเนินการ รวมทั้งในกรณีท่ีรัฐบาลปัจจุบนัท่ีบงัคบัใชม้าตรา 44 

ในการจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานี  โดยเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวติันั้นจะมีการใชต้วักฎหมาย

ซ่ึงประชาชนไม่สามารถมีสิทธิในการคดัคา้นใดๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุนีย ์ไชยรส (2559) 

ท่ีพบวา่ หลงัจากคาํสั่งมาตรา 44 มีผลบงัคบัใช ้จะสามารถสร้างโรงงานประเภทต่างๆ ตามท่ีระบุไว้

ในคาํสั่งในพื้นท่ีใดก็ได ้นัน่หมายความว่ากฎหมายผงัเมืองท่ีประชาชนพยายามผลกัดนัเพื่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมจะไม่มีความหมายอีกต่อไป โรงไฟฟ้าจะเกิดข้ึนไดใ้นพื้นท่ีสีอะไรก็ไดเ้ป็นการเอ้ือ

ต่อการดาํเนินโครงการให้สําเร็จท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของประชาชนและมีโอกาสนาํไปสู่

ความขดัแยง้ และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2539) ซ่ึงกล่าวว่า การท่ี

หน่วยงานมีการกาํหนดนโยบายจากบนลงล่างโดยไม่คาํนึงถึงผลของการตดัสินใจดว้ยตนเองของ

เจา้หนา้ท่ีระดบัล่างท่ีมีความเขา้ใจและใกลชิ้ดในสถานการณ์รวมถึงความตอ้งการของประชาชน 

อาจส่งผลให้การดําเนินงานมีอุปสรรคในการทาํงานเน่ืองจากไม่ได้มาจากการตัดสินใจโดย

ประชาชนโดยแทจ้ริง 

 

 5.1.2   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและ 

           ของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี ตลอดจน ปัญหาหรืออุปสรรคของการมี 

           ส่วนร่วมของประชาชน 

 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล

ฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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5.1.2.1  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ข  

            (Options and Solutions)  

  ในการศึกษาพบว่ามีการเปิดโอกาสให้ทางประชาชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมี

สิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ต่อการดาํเนินโครงการและประเด็นปัญหาได้เพียงบางส่วน 

ไม่ไดเ้ปิดโอกาสอยา่งเต็มท่ีเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกนัก็มีประชาชนบางกลุ่มไดอ้อกมาแสดงความ

คิดเห็นในรูปแบบของการประทว้งหรือรวมกลุ่มเพื่อแสดงจุดยืนของตวัเองในการท่ีจะให้ผูท่ี้เป็น

เจา้ของโครงการรับทราบถึงสภาพปัญหาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั ซ่ึงแนวทางดงักล่าวยงัไม่

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมท่ีดี ซ่ึงการมีส่วนร่วมท่ีดีนั้ น พูลศกัด์ิ ชูพาณิชสกุล (2551) ได้ให้

ความหมายไวว้่าเป็นเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายสาธารณะ โดยหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นการร่วมกนัของประชาชน

ในการคิด การตดัสินใจ การลงมือปฏิบติัเพื่อดาํเนินกิจการในชุมชน การร่วมรับผิดชอบในอนัท่ีจะ

มุ่งสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องตนเองหรือสังคม โดยการกระทาํผา่นกลุ่มหรือองคก์รดว้ยความ

สมคัรใจตลอดจนการร่วมติดตามและประเมินผล  

5.1.2.2  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making)  

  ในกระบวนการตดัสินใจจะอยูใ่นรูปแบบจากบนลงล่าง (Top - Down Policy) โดย

ทางผูมี้อาํนาจซ่ึงจะประกอบไปด้วย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของจงัหวดั ไดท้าํการกาํหนด

นโยบายในการดาํเนินงาน  โดยในบางคร้ังการออกนโยบายหรือโครงการใดๆก็ตามไม่ไดม้องถึง

รูปแบบของชุมชนหรือความเหมาะสม และทางดา้นประชาชนไม่มีอาํนาจในการตดัสินใจในตวั

โครงการ สุดทา้ยแมว้า่ผลจะออกมาเป็นอยา่งไรทางดา้นผูมี้อาํนาจหรือรัฐก็จะตอ้งทาํหนา้ท่ีควบคุม 

โดยส่งผลให้อาํนาจในการตดัสินใจจากประชาชนมีน้อยลง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของลกัษมี   

เกตุสกุล (2558) ท่ีพบวา่ การบริหารของภาครัฐส่วนใหญ่ยงัเนน้แบบการสั่งการจากส่วนกลางหรือ

จากบนลงล่าง (Top-Down Approach) แม้จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้และ

งบประมาณใหก้บัชุมชน แต่นโยบายท่ีถูกกาํหนดไวใ้ห้กบัชุมชนกลบัมิไดค้าํนึงบริบทของชุมชนท่ี

มีมาตั้งแต่อดีตและขดัต่อวถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชน ขณะท่ีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเนน้

การตดัสินใจโดยประชาชนเป็นหลกั ซ่ึงเป็นการกระจายบทบาท อาํนาจและหนา้ท่ี  

5.1.2.3  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 

  การศึกษาในเ ร่ืองการมีส่วนร่วมในการดํา เนินการได้ทําการศึกษาเพียง

กระบวนการเบ้ืองตน้ในการจดัทาํแผนแม่บทฯ เน่ืองจากวา่แผนแม่บทฯ ท่ีไดม้านั้นยงัไม่ไดมี้การ

นาํไปใชจ้ริงหลงัจากท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนมา ผูว้ิจยัจึงทาํการศึกษาเพียงในส่วนของการจดัทาํ ซ่ึงพบวา่ใน

การจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวดัปทุมธานี มีการให้
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ประชาชนทําการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีทางฝ่ายจัดงานได้

กาํหนดให้ ซ่ึงประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวมีความตั้งใจในการร่วมดาํเนินการในการทาํ

แผนแม่บทฯ กนัอย่างเต็มท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระครูวินยัธรสุทธินนัท์ กนฺตวิโร (2556) 

เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนคลอง 5 อาํเภอธัญบุรี จงัหวดั

ปทุมธานี ท่ีพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการในระดบัมากในทุกๆ ประเด็น นั่นคือ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ร่างแผน ในการจดัการนํ้ าเสียของชุมชนคลอง 5 อาํเภอ

ธญับุรี จะเห็นไดว้า่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินการจดัการนํ้ าเสียตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุด 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประสบสุข ดีอินทร์ (2537) ซ่ึงไดก้ล่าววา่ ในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

การเขา้ร่วมในกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงก็ได ้

เพื่อใหเ้กิดการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้ 

5.1.2.4  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

  ประโยชน์ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

จงัหวดัปทุมธานี จะอยูใ่นส่วนของการวางรากฐานในการจดัการขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยแผน

แม่บทฯ ท่ีทาํน้ีเกิดจากส่ิงท่ีปัญหาของขยะท่ีประชาชนในชุมชนไดพ้บและนาํมาแสดงความเห็น

ร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ

ประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งได้รับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีเหมาะสมตามหลกัวิชาการ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทิน บุญญาธิการ และคณะ (2540) ท่ีพบวา่ ความเขา้ใจและการรับรู้ใน

เร่ืองของขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อทศันคติของประชาชน รวมทั้งช่องทางและกลไกการมี

ส่วนร่วมของประชาชนท่ีจะให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมและอยูใ่นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม โดยจะ

มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนท่ีไดมี้โอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น 

  ในส่วนของประโยชน์ท่ีไดจ้ากการนาํไปใชแ้ผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ

ของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี หากมีการนาํไปปฏิบติัตามนั้นจะสามารถช่วยให้การดาํเนินการ

ดา้นการจดัการขยะเป็นไปอยา่งมีระบบ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความย ัง่ยืนไดใ้นอนาคต เน่ืองจากแผนแม่บทฯ ท่ีไดจ้ดัทาํ

ข้ึนมีการระบุขอบเขตหน้าท่ีการดาํเนินงาน รวมทั้งเป้าประสงคก์ารดาํเนินการไวอ้ย่างชดัเจน  ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจยัของจุฑารัตน์ หงส์จินดา และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ (2555) ท่ีพบว่า การ

ดาํเนินงานระบบ ISO 14001 ของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั(มหาชน) สามารถบรรลุตาม

วตัถุประสงคร์วมทั้งบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งชดัเจน โดยดูจากการปฏิบติังานท่ีผา่นๆ มา รวมทั้ง

มีการควบคุมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน มีการติดตามผลการปฏิบติังานให้

สอดคลอ้งตามนโยบายส่ิงแวดลอ้ม วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงาน ท่ีกาํหนดไว ้
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  5.1.2.5  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

  ในขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัทาํการศึกษาอยู่นั้นอยู่ในช่วงของการจดัทาํแผนแม่บทการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ยงัไม่มีการนาํแผนแม่บทฯ ไปดาํเนินการ 

ทาํให้ยงัไม่สามารถประเมินในส่วนดงักล่าวได ้ดงันั้นในดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลจะ

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง เพราะถา้หากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมี

ส่วนร่วมของชุมชนแต่เป็นการดาํเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไม่สามารถทราบวา่งานท่ีทาํ

ไปนั้นไดรั้บผลดีในระดบัใดและไดรั้บประโยชน์หรือไม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนิดา ไสย

รส (2550)  ท่ีพบว่า เทศบาลตาํบลนางัว่ไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินโดยไดมี้การแต่งตั้งประชาชนเขา้มาเป็นกรรมการ

ประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพฒันาและมีส่วนร่วมในการจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อ

เป็นการสร้างความเช่ือมัน่จากประชาชนในการดาํเนินงาน 

ในส่วนของผลท่ีได้จากการจดัทาํแผนแม่บทฯ ทางประชาชนท่ีเข้าร่วมมีความ

เขา้ใจเพิ่มมากข้ึนในการจดัการขยะให้ถูกหลกัวิชาการ และมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทฯ 

อยา่งเต็มรูปแบบ ซ่ึงเน้ือหาท่ีทางประชาชนไดแ้บ่งกลุ่มกนัเสนอแนะในยุทธศาสตร์ต่างๆ ท่ีไดว้าง

ไวเ้กิดจากท่ีประชาชนในแต่ละพื้นท่ีประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะและนําเสนอใน

รายละเอียดลงในยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ไดแ้ผนแม่บทฯ ท่ีตรงตามความตอ้งการของประชาชน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของพิเชษฐ ์โสภณแพทย ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ  (2556) เร่ืองการประเมินการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหิน

ซ้อน ท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการถ่วงดุลอาํนาจระหว่างประชาชนและผูด้าํเนิน

โครงการเพื่อให้เกิดการรับฟังและช้ีแจงขอ้มูลทั้งสองฝ่าย สําหรับประชาชนจะไดรั้บรู้ขอ้มูลและมี

ความเขา้ใจในโครงการท่ีมากยิ่งข้ึน สําหรับผูด้าํเนินโครงการจะไดรั้บขอ้เสนอแนะ ขอ้วิตกกงัวล 

และความเห็นของประชาชน เพื่อท่ีจะนําไปปรับใช้และแก้ไขป้องกนั รวมทั้งตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน  
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5.1.2.6  ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน 

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

ผลการศึกษาถึงปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํ 

แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ เกิดจากหลายสาเหตุ 

เช่น ดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชนท่ียงัไม่มากพอโดยส่วนหน่ึงมาจากการท่ีทางฝ่ายจดังาน

ไม่ไดใ้หข้อ้มูลเบ้ืองตน้แก่ประชาชนก่อนวนัท่ีจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเวลาในการเขา้ร่วม

ประชุมมีความไม่เหมาะสมเน่ืองจากตรงกบัวนัธรรมดาทาํให้ประชาชนบางคนท่ีสนใจไม่สามารถ

มาร่วมงานไดแ้ละส่วนใหญ่ทางฝ่ายจดังานมกัจะจาํกดัผูเ้ขา้ร่วมโดยเชิญผูน้าํชุมชนและผูติ้ดตาม

เพียงไม่ก่ีคน ทั้งๆ ท่ีบางทีอาจจะมีประชาชนในชุมชนนั้นๆ อีกหลายคนท่ีมีความสนใจแต่ไม่

สามารถเขา้ร่วมไดเ้น่ืองจากสถานท่ีในการจดัเวทีรับฟังความเห็นไม่สามารถรองรับคนเป็นจาํนวน

มากได ้นอกจากนั้นแลว้การกาํหนดโครงการต่างๆ ในการจดัการขยะท่ีผา่นมาท่ีอยู่ในรูปแบบจาก

บนลงล่าง (Top - Down Policy) และไม่เป็นการส่ือสารกนัแบบ 2 ทาง เน่ืองจากวา่ในการจดัเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นในการจดัทาํแผนแม่บทฯ นั้นทางดา้นฝ่ายจดังานได้ทาํการกาํหนดยุทธศาสตร์

ออกมาเป็น 8 ยุทธศาสตร์ แล้วจึงมีการแบ่งกลุ่มของผูท่ี้เขา้ร่วมออกเป็น 8 กลุ่ม และใครมีความ

สนใจในยทุธศาสตร์ใดก็เขา้ร่วมไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึงในบางทีคนท่ีมาเขา้ร่วมอาจจะมีความสนใจใน

การแสดงความคิดเห็นในยุทธศาสตร์มากกวา่ 1 ประเด็น ก็จะเสียโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

เน่ืองจากถูกจาํกดัด้วยการแบ่งกลุ่ม นอกจากนั้นในยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ท่ีออกมานั้นไม่

ได้มาจากความเห็นของประชาชน จากการตั้ งยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยกลุ่มผูมี้อาํนาจในการ

ดาํเนินการจะส่งผลให้ไม่เกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั รวมไปถึงความไม่โปร่งใสของทางเจา้ของ

โครงการท่ีมีวตัถุประสงคจ์ะก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นท่ีแหล่งชุมชนจนทาํให้ประชาชนท่ีอาศยั

ในบริเวณท่ีไดรั้บผลกระทบตอ้งออกมาประทว้ง สาเหตุต่างๆ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัญหาท่ีสําคญัอนัจะ

นาํไปสู่ความขดัแยง้ในภายหลงัระหวา่งเจา้ของโครงการและประชาชน ซ่ึงในภาพรวมอาจจะเกิด

ความขัดแยง้ต่อรัฐบาลได้ สอดคล้องกับธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ (2543) ท่ีกล่าวว่า ภาครัฐและ

ประชาชนตอ้งร่วมรับผิดชอบผลประโยชน์สาธารณะร่วมกนั และตอ้งให้ความสําคญักบัการแกไ้ข

ขอ้จาํกดัต่าง ๆ ท่ียงัเป็นอุปสรรคขดัขวางกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

วิธีคิดของระบบราชการท่ียงัไม่ได้เปล่ียนเจตคติ โดยไม่มีความเข้าใจในเร่ืองการพฒันาโดย

ประชาชนเท่าท่ีควร ระบบราชการเองก็ยงัไม่เอ้ือเท่าท่ีควรต่อการทาํงานในลกัษณะเป็นเครือข่าย

เป็นภาคีการพฒันาร่วมกนัหลาย ๆ ฝ่าย ใหพ้ื้นท่ีชุมชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 
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5.1.3  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะ 

          มูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 จากผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บท

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.1.3.1  ปัจจยัภายนอก 

 1) นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 ในการดําเนินงานของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีการ

มุ่งเนน้ในดา้นการจดัการขยะให้มีปริมาณน้อยท่ีสุดโดยมีตวัช้ีวดัคือปริมาณขยะเป็นเป้าหมายใน

การดาํเนินงาน มีการจดัทาํออกเป็นโรดแมพ (Roadmap) ให้ในแต่ละจงัหวดันาํไปปฏิบติัตามเพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการทาํงาน มี

การก่อตั้งดาํเนินโครงการและมีแนวทางในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะ รวมไป

ถึงมีการคดัแยกขยะภายในชุมชนเพื่อใหง่้ายต่อการนาํไปกาํจดั ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

อญัฑิการ์ อาจวิชัยย์ (2553) ซ่ึงพบว่าความเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทาํ

แผนพฒันาเทศบาลตาํบลคาํชะอี อาํเภอคาํชะอี จังหวดัมุกดาหาร อยู่ในระดับดีมากเพราะว่า

นโยบายของเทศบาลตาํบลคาํชะอี ได้ยึดหลกัธรรมาภิบาล และอาศยัหลกัความเป็นจริงในด้าน

โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเงิน และสถานการณ์ปัจจุบนั โดยสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน โดยเนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 2)  การดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและของจงัหวดั 

 ปทุมธานี 

 การทาํงานของทอ้งถ่ินมีความแตกต่างกนั โดยในบางแห่งศกัยภาพในการ

จดัการขยะสามารถทาํไดเ้ป็นอย่างดี แต่ในบางแห่งก็อาจมีขอ้จาํกดัในบางอย่างทาํให้ไม่สามารถ

ทาํงานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ตอ้งมีการอาศยัความช่วยเหลือจากพื้นท่ีอ่ืนๆ ในการสนบัสนุนเร่ืองของ

แหล่งรองรับขยะ แต่ในปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากในระหว่างขนส่งอาจมีขยะร่วงหล่นระหว่างท่ีมี

การขนยา้ย การแบ่งการดาํเนินงานให้แต่ละจงัหวดัและในแต่ละพื้นท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลและจดัการขยะ

กนัเองทาํใหก้ารดาํเนินงานของในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัจึงอาจจะทาํให้การจดัการขยะของ

จงัหวดัยงัมีมาตรฐานท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิเชษฐ์ โสภณแพทย ์และจุฑารัตน์ 

ชมพนัธ์ุ (2556) ท่ีพบวา่ การเช่ือมโยงของแผนในแต่ละส่วนราชการไม่เกิดการประสานกนัระหวา่ง

แผน ทาํให้แผนย่อยท่ีอยู่ในแผนพฒันาจงัหวดัมีทิศทางหรือแนวทางท่ีไม่สอดคลอ้งกนั ส่งผลให้

ส่วนราชการต่างๆ นําไปปฏิบัติได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของ

แผนพฒันาจงัหวดั 
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 3)  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ในทางดา้นกฎหมายโดยทัว่ไปมีการมุ่งเนน้ในการให้ความเป็นธรรมให้กบั

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งแต่โดยส่วนใหญ่กฎหมายเป็นเพียงขอ้กาํหนดให้กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งปฏิบติั

ตาม  และกฎหมายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยงัไม่มีการกาํหนดท่ีเด่นชดั ทาํให้หน่วยงาน

หรือเจา้ของโครงการดาํเนินการด้านการรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบของการกระทาํท่ีทาํเพื่อ

ปฏิบติัตามกฎหมายโดยไม่ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของผลประโยชน์ประชาชนเท่าท่ีควร สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของศิริยา ชลทนุบาํรุง (2548) พบว่า ไม่มีกฎหมายหรือขอ้บญัญติัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวโ้ดยตรง แต่ในระยะเวลาต่อมาร่าง

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ในมาตรา 58 ได้มีการระบุไวว้่ารัฐต้องดาํเนินการให้มีการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจดัใหมี้การรับ

ฟังความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนเพื่อนาํมาประกอบการ

พิจารณาดาํเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบญัญติับุคคลและชุมชนยอ่มมีสิทธิไดรั้บขอ้มูล คาํ

ช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการดําเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึงในการ

ดาํเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐตอ้งระมดัระวงัให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน 

ส่ิงแวดลอ้ม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยท่ีสุด และตอ้งดาํเนินการให้มีการเยียวยาความ

เดือดร้อนหรือเสียหายใหแ้ก่ประชาชนหรือชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นธรรมและโดยรวดเร็ว 

ดงันั้นจะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคญัถึงผลกระทบท่ีมีโอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึนต่อประชาชนและส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งมีมาตรการเยียวยากรณีท่ีเกิดความเสียหายแก่

ประชาชน 

 5.1.3.2  ปัจจยัภายใน 

 1) ความรู้ความเขา้ใจของคนในชุมชน 

 ประชาชนในพื้นท่ีของจงัหวดัปทุมธานียงัไม่มีความรู้ในเร่ืองของการจดัทาํ

แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ส่วนหน่ึงมาจากการท่ีประชาชนบางกลุ่ม

มองวา่ปัญหาไม่ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทฯ แต่ในประชาชนบางกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงอยา่งเช่น

ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นสถานท่ีใกลเ้คียงกบัโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ก็จะมีการศึกษาขอ้มูล

เพื่อนาํมาคดัคา้นกบัหน่วยงานของรัฐ และนาํมาช้ีแจงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สิทธิชยั สุขสีเสน (2550) ท่ีพบว่า ความรู้ความเขา้ใจเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินกิจกรรมและการวางแผนการพฒันา โดยเฉพาะผูน้าํชุมชนท่ี

เป็นผู ้มีความสําคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นท่ี  รวมถึงการ
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ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและสนบัสนุนชกัชวนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 2)  การตอบสนองต่อหน่วยงานภาครัฐของผูน้าํชุมชนรวมทั้งการใหค้วาม 

 ร่วมมือของประชาชน 

 ทางด้านของผูน้ําชุมชนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัปทุมธานีมีความตั้ งใจท่ีจะ

พฒันาชุมชนของตนเองและพร้อมท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ เพื่อตอบสนองต่อแผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี โดยจะทาํตามศกัยภาพท่ีแต่ละ

ชุมชนมีอย่างเต็มท่ี เพียงแต่ในบางพื้นท่ีไม่ตอ้งการให้การทาํแผนแม่บทฯ เน่ืองจากแผนดงักล่าว

อาจเป็นเส้นทางหรือเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในจงัหวดัปทุมธานี อนัจะ

นาํไปสู่ความขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชน ทางกลุ่มผูน้าํชุมชนจึงรวมกลุ่มทั้งผูน้าํ

ชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียงและประชาชนในชุมชนเพื่อต่อต้านโครงการน้ีท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนใน

อนาคต เน่ืองจากโครงการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนและไม่เก่ียวข้องกับประโยชน์ท่ี

ประชาชนจะได้รับเม่ือเทียบกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ U.S. 

Commission on Civil Rights (2003) ไดก้ล่าววา่ ปัญหาในรูปแบบของ NIMBY (Not In My Back 

Yard) คือการท่ีประชาชนต่อตา้นโครงการไม่ให้เขา้มาอยูใ่นพื้นท่ีของตน ทั้งน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ี

ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการแต่กลับต้องรับภาระความเส่ียงหรือความ

เสียหายทาํให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดการรวมตวัต่อตา้นรัฐบาลกลางหรือแมก้ระทัง่รัฐบาลท้องถ่ินท่ี

สนบัสนุนโครงการ 

   

5.1.4  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผน  

          แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

จากการสัมภาษณ์ประชาชน นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐ และนักการเมืองท้องถ่ินแล้ว

พบวา่แนวทางในการส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแยกออก

ได ้4 ประเด็นคือ 1) รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 2) ระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรม 

3) ความจริงใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและประชาชน 4) สร้างระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง

ย ัง่ยนื 

ในด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นผูมี้อาํนาจในการจดัทาํแผนแม่บทการ

จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายควรมีการดาํเนินการโดยเร่ิมจากระดบัล่างข้ึนไประดบัสูง 

(Bottom - Up Policy) ซ่ึงจะทาํให้ประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบในปัญหาขยะมูลฝอยไดมี้โอกาสใน

การระดมความคิดจนไดม้าเป็นยทุธศาสตร์ต่างๆ ท่ีมาจากประชาชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งแทจ้ริง 
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ส่วนของระยะเวลาในการดาํเนินกิจกรรมจะตอ้งมีความเหมาะสม สามารถยืดหยุ่นไดถ้า้

หากไม่สามารถต่อรองในทางนโยบายสําเร็จ เน่ืองจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น

การมาพดูคุยกนั 2 ฝ่าย อาจจะตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการหาวิธีการแกไ้ขในประเด็นต่างๆ ดงันั้น

ถา้หากมีการระบุเวลาอย่างชดัเจนจนเกินไปไม่สามารถยืดหยุ่นเวลาในการรับฟังความคิดเห็นได ้

การดาํเนินกิจกรรมดงักล่าวทั้งผูมี้ส่วนได้เสียและผูด้าํเนินโครงการอาจจะไม่ได้ขอ้สรุปในการ

แกปั้ญหาท่ีเหมาะสม 

ในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทางฝ่ายจดังานจะตอ้งมีความโปร่งใสท่ีจะให้ผูมี้ส่วน

ไดเ้สียรวมถึงประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์จากส่ิงท่ีจะดาํเนินการและลดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

และจะตอ้งมีความชดัเจนทั้งในดา้นผลดีผลเสียตั้งแต่เร่ิมตน้ในกิจกรรม ดงันั้นผูท่ี้เป็นฝ่ายจดังานใน

เวทีรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีความจริงใจในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยจัด

กิจกรรมรับฟังความเห็นเพื่อสร้างความเขา้ใจทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างได้

โดยไม่มีการกีดกนัใดๆ และนาํความคิดเห็นท่ีแตกต่างมาเป็นขอ้มูลในการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

โครงการ ในกรณีท่ีมีการตดัสินใจในการจดัทาํโครงการนั้น ชุมชนจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจใน

ขอ้ตกลงต่างๆ เช่น ค่าชดเชย หรือแมแ้ต่เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอโครงการ  

ทางหน่วยงานภาครัฐควรมีการออกกฎหมายท่ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างจริงจงัและเต็มรูปแบบ เน่ืองจากว่าในปัจจุบันกิจกรรมในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไม่วา่จะเป็นโครงการใดๆ ก็ตามมกัจะเป็นกิจกรรมท่ีมีความสาํคญัค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจาก

ทางเจา้ของโครงการมองว่าจาํเป็นต้องจดัการรับฟังความเห็นเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีกฎหมาย

กาํหนดไวใ้ห้ทาํ ดงันั้นการดาํเนินกิจกรรมน้ีส่วนใหญ่มกัจะไม่ประสบผลสําเร็จ อีกทั้งยงัสร้าง

ความขดัแยง้ระหวา่งประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ กบัเจา้ของโครงการ ดงันั้นถา้ทางหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี

ออกกฎหมายหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีความจริงจงัและให้ความสําคญัต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ไม่ว่ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ ก็ตามถ้าหากมีประชาชนหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมี

ความคิดเห็นท่ีขดัแยง้ก็ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ว่าควรจะ

ดาํเนินต่อหรือไม่ ไม่ใช่มีการผลกัดนัเพียงอยา่งเดียว โดยท่ีผ่านมาหลายๆ โครงการท่ีเกิดข้ึนมกัจะ

ไดรั้บการอนุมติัโครงการท่ามกลางเสียงสะทอ้นของผูไ้ดรั้บผลกระทบท่ีไม่เห็นดว้ยต่อโครงการ

นั้นๆ อยา่งเช่นโครงการโรงไฟฟ้าขยะจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีประชาชนในพื้นท่ีเชียงรากใหญ่ไม่เห็น

ดว้ยและไม่ตอ้งการให้โรงไฟฟ้ามาสร้างใกลแ้หล่งท่ีอยู่อาศยั แต่ทางเจา้ของโครงการก็ยงัผลกัดนั

ให้เกิดข้ึน ส่ิงท่ีตามมาลว้นเป็นผลเสียและเป็นความขดัแยง้อนัจะนาํผลกระทบท่ีตามมาในอนาคต

ทั้งทางดา้นชีวติความเป็นอยูท่ ั้งคนในพื้นท่ีและส่ิงแวดลอ้มในอนาคต 
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รัฐควรให้ความสําคญัในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ โดยประเมินโครงการตามความเป็น

จริงวา่สมควรหรือไม่สมควรจะดาํเนินการ 
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ปัญหาการจัดการขยะในเขตจังหวดัปทุมธานี 

  - มีประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนในทุกปีทาํใหป้ริมาณการบริโภคต่างๆ เพิ่มมากข้ึนทาํใหเ้กิดปัญหาปริมาณขยะเพิ่มอยา่ง

ต่อเน่ืองในขยะทุกๆ ประเภท 

ปัญหาการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

  - มีความรุนแรงจนสามารถนาํไปสู่ความขดัแยง้เพราะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํโครงการต่างๆ นั้นไม่ให้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าท่ีควร นอกจากนั้นประชาชนขาดสิทธิในการคดัคา้นหรือออกความเห็น

ต่อผลกระทบท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บ 

 
รูปแบบของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผน

แม่บทในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

การมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเห็นต่อปัญหาและแนว

ทางการแก้ไข (Opinions and Solutions) 

  - มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธ์ิในการแสดงความ

คิดเห็นต่อประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัหน่ึง 

 

การมส่ีวนร่วมในการตดัสินใจ  (Decision Making) 

  - ในรูปแบบของ Top - Down Policy ซ่ึงกระบวนการ

ตดัสินใจของประชาชนจะมีเพียงบางส่วน เน่ืองจากอาํนาจ

ในการตดัสินใจจะข้ึนอยู่กบัผูมี้อาํนาจหรือรัฐจะเป็นฝ่าย

กําหน ด โด ย ท่ีป ระชา ชนจะ เป็น กลไกหน่ึงใ นกา ร

สนบัสนุน 

 

การมส่ีวนร่วมในการดาํเนินการ (Implementation) 

  - มีการให้ประชาชนทาํการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความ

คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ท่ีทางฝ่ายจดังานไดก้าํหนดให้ ซ่ึง

ประชาชนท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมดงักล่าวมีความตั้งใจในการ

ร่วมดาํเนินการในการทาํแผนแม่บทฯ กนัอยา่งเตม็ท่ี 

 

การมส่ีวนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

  - ประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการจดัทาํแผน

แม่บทฯ เพียงบางส่วนเน่ืองจากว่ากิจกรรมดังกล่าวมี

ช่วงเวลาท่ียงัไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร บางคร้ังประชาชนท่ี

สนใจไม่สามารถเขา้ร่วมไดจึ้งอาจจะไม่ไดก้ลุ่มเป้าหมายท่ี

เหมาะสม 

 

การมส่ีวนร่วมในการประเมนิผล (Evaluation) 

  - การประเมินผลยงัไม่สามารถทาํไดอ้ย่างเสรีเน่ืองจากว่า

การทาํงานในปัจจุบนัอยู่ในช่วงของรัฐบาลท่ีไม่ไดม้าจาก

การเลือกตั้ ง ทาํให้การประเมินต่างๆ ต้องอยู่ในกรอบท่ี

เหมาะสม 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํ

แผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

(SWOT) 

 ปัจจัยภายนอก 

 

นโยบาย คสช. 

 - มีนโยบายมุ่งเน้นไปท่ี

การลดปริมาณขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย มี

ปริมาณขยะเป็นตวัช้ีวดั  

 

การดาํเนินงานของท้องถิ่น 

และในจังหวดัปทุมธานี 

 -ในแต่ละพื้นท่ีมีศกัยภาพ

ในการจดัการท่ีแตกต่างกนั  

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  

 - กฎหมายเป็นส่ิง ท่ี

คุม้ครองประชาชนในการ

แสดงออกทางความคิด ซ่ึง

จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ

ประชาชนเป็นอย่างมากแต่

อ า จ จ ะ เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี ใ ห ม่

สาํหรับสงัคมในปัจจุบนั 

ปัจจัยภายใน 

 

ความรู้ความเข้าใจของคน 

ในชุมชน 

 - ประชาชนยังไม่มีความรู้

ความเขา้ใจในการจัดทาํแผน

แม่บทฯ  

 

การตอบสนองนโยบายของ

ผู้นําชุมชนทีม่ีต่อหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง 

- ทางด้านผูน้ําชุมชนมีความ

ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือใน

การตอบสนองต่อนโยบาย

จากแผนแม่บทฯ  

 

ก า ร ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง

ประชาชน 

 - ชาวบา้นจะให้ความร่วมมือ

ก็ต่อเม่ือเป็นปัญหาท่ีมีความ

เก่ียวขอ้งกบัตวัเองโดยตรง  
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ภาพที ่5.1  สรุปผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะ 

    มูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะจากผลการทาํวจัิย 

ในส่วนของขอ้เสนอแนะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 1) ขอ้เสนอแนะในส่วนของ

ภาครัฐ 2) ขอ้เสนอแนะในส่วนของประชาชน 3) ขอ้เสนอแนะในส่วนของฝ่ายจดัเวทีรับฟังความ

คิดเห็น ซ่ึงมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 1) ขอ้เสนอแนะในส่วนของภาครัฐ 

 (1)  กิจกรรมใดๆ ท่ีทางหน่วยงานของรัฐไดอ้อกมาเพื่อสนองนโยบายต่างๆ ควร

มีการปฏิบติังานกบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง มีการติดตามผลการดาํเนินงาน รวมทั้งให้คาํแนะนาํแก่

ประชาชนเพื่อใหป้ระชาชนสามารถดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะไดด้ว้ยตวัเอง 

 (2)  รัฐควรมีการสนับสนุนในเร่ืองของงบประมาณท่ีเพียงพอในการดาํเนิน

โครงการต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการจดัการขยะภายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีกาํลงัใจในการท่ี

จะมีส่วนร่วมในการจดัการขยะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 (3)  รัฐไม่ควรสนับสนุนโครงการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีโครงการถึงแมจ้ะเป็นโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติก็ตาม ถ้าหาก

ผลกระทบนั้ นนําไปสู่ความขัดแยง้ในอนาคต รัฐก็ควรท่ีจะใช้อาํนาจในการยุติโครงการท่ีจะ

ดาํเนินการ 

แนวทางการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย 

และของเสียอนัตรายจังหวดัปทุมธานี 

 

ปัญหาและอุปสรรคของการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผน-แม่บทการจดัการ

ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

 - ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมไม่เหมาะสม  

 - กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นยงัยงัมีขอ้จาํกดัเฉพาะผูน้าํชุมชนใหเ้ขา้มาร่วม 

 - ความโปร่งใสของการทาํงานของภาครัฐยงัไม่มีความชดัเจน 

 - ประชาชนไม่ค่อยใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการแกปั้ญหาขยะ 
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 2)   ขอ้เสนอแนะในส่วนของประชาชน 

 (1)  กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเป็นกิจกรรมท่ีเหมือนเป็นงานอาสาซ่ึงไม่มี

ค่าตอบแทนใดๆ ในการเขา้ร่วม ซ่ึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะมาในรูปขององคค์วามรู้และแนวทางท่ีจะ

เกิดข้ึนกบัชุมชน ดงันั้นเพื่อผลประโยชน์ในชุมชนเองทางประชาชนควรให้ความสําคญักบักิจกรรม

น้ีและเปิดรับความรู้และแนวทางใหม่ๆ ท่ีทางโครงการไดถ่้ายทอดใหพ้ร้อมทั้งนาํไปปฏิบติัตาม 

 (2)  ประชาชนควรท่ีจะยอมรับฟังในความคิดเห็นท่ีแตกต่างของเจา้ของโครงการ

หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียฝ่ายอ่ืนๆ พร้อมทั้งเปิดใจอย่างเป็นกลางและรับฟังขอ้มูลให้รอบดา้นจาก

ทุกๆ ฝ่ายจะสามารถเป็นวธีิท่ีหาแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

         3)  ขอ้เสนอแนะในส่วนของฝ่ายจดัเวทีรับฟังความคิดเห็น 

 (1)  ผูจ้ดังานควรมีการให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเน้ือหาในงานเวทีรับฟังความ

คิดเห็น โดยทาํการประชาสัมพนัธ์ใหก้บัประชาชนล่วงหนา้ก่อนวนังาน เพื่อให้ประชาชนไดเ้ตรียม

ความพร้อมและมีความรู้เบ้ืองตน้ 

 (2)  วนัท่ีจดังานควรอยู่ในช่วงท่ีประชาชนสามารถเขา้ร่วมไดส้ะดวก ไม่ควรจดั

ในวนัธรรมดาหรือเวลาราชการเพราะจะทาํใหป้ระชาชนบางกลุ่มท่ีสนใจไม่สามารถเขา้ร่วมได ้

 

5.2.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

         1) ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาถึงประสิทธิผลจากการนําไปใช้แผน

แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย 

รวมทั้งปริมาณขยะหลงัจากท่ีมีการนาํแผนแม่บทฯ ไปใชแ้ลว้วา่มีผลลพัธ์เป็นอยา่งไรบา้ง 

         2)  ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาในเร่ืองของคุณภาพของนํ้ าในแม่นํ้ า

เจา้พระยาในเขตจงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากวา่เป็นแหล่งท่ีจะผลิตนํ้ าดิบให้กบัประชาชนในจงัหวดั

ใกลเ้คียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในอนาคตหากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในบริเวณเชียงราก

ใหญ่จริงอาจจะมีผลต่อแหล่งนํ้าดิบในบริเวณดงักล่าว 

         3)  ในจงัหวดัปทุมธานีมีขยะส่วนใหญ่ท่ีมาจากการเกษตร ดงันั้นควรมีการศึกษาใน

เร่ืองของการจดัการขยะเกษตรกรรมเพื่อหาวธีิในการกาํจดัขยะประเภทน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4) ในการศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในอนาคตควรมีการแบ่งประเภท

ของประชากรเป้าหมายเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงท่ีไม่มีทะเบียนในพื้นท่ี

นั้น ๆ เพื่อให้สามารถหาแนวทางการพฒันาการมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ี

ต่างกนั 
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ภาคผนวก 

แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทําแผนแม่บท 

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี  
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แบบสัมภาษณ์ชุดที.่................................... 

แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัด 

การขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

(สําหรับประชาชน) 

 

คําช้ีแจง 

เรียนท่านผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อใชส้าํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใน

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอความ

กรุณาในการให้ขอ้มูล เพื่อเป็นวิทยาทานในการสร้างองค์ความรู้ในการนาํไปใช้เพื่อให้เกิดการ

พฒันาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คาํตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ผกูพนั

ใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาขยะ 

   ส่วนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

   ส่วนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 6  ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

ส่วนท่ี 7  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการใหข้อ้มูล ขอขอบพระคุณ

มา ณ ท่ีน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ  

 

     (นายปัณณพฒัน์ ฤทธ์ิเรืองเดช) 

    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

อาชีพ/ตาํแหน่ง 

 ........................................................................................................................................ 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

สถานท่ี 

 ........................................................................................................................................ 

 เพศ       อาย ุ

        ชาย  หญิง    …………………………………..ปี 

 

ระดบัการศึกษา 

 ......................................................................................................................................... 

ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้น 

 ................................................................... 

ท่านเคยเขา้ร่วมกิจกรรมหรือกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่างๆหรือไม่ 

        เคยเขา้ร่วม ประชุม/กิจกรรม 

              .......................................................................................... 

        ไม่เคยเขา้ร่วม  
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ปัญหาขยะ 

1.  ท่านคิดวา่สถานการณ์ขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

2.  ท่านคิดวา่การจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3.  ปัญหาขยะในจงัหวดัปทุมธานีส่งผลต่อชุมชนอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

4.  ท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่4  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

5.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ    

     เสียอนัตรายเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

6.  ท่านคิดวา่การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีการเปิดโอกาสให ้

     ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
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7.  ท่านเคยเขา้ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนหรือไม่ และมีส่วนร่วมในลกัษณะใดบา้ง 

     (รับฟังความคิดเห็น, แสดงความคิดเห็น, อ่ืน ๆ....................................) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

8.  ท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย    

     หรือไม่ และอยูใ่นระดบัใด (มาก/นอ้ย) 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

9.  ท่านคิดวา่การตดัสินใจจะช่วยใหท้่านไดรั้บประโยชน์จากการจดัการขยะอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

10.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ 

       เสียอนัตราย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

11.  ท่านมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. ............... 

 

12.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ 

        ของเสียอนัตราย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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13.  ท่านไดรั้บประโยชน์จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย 

       อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

14.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อนโยบายการจดัการขยะ (Roadmap) ของคสช

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

15.  ท่านไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ อยา่งไร และทางช่องทางใด

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

16.  ในชุมชนของท่านมีความรู้ในการจดัการขยะมูลฝอยมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

17.  ท่านมีการดาํเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดา้นการจดัการขยะอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่5  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมจัดทาํแผนแม่บทฯ 

18.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ 

       จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายประสบความสาํเร็จ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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ส่วนที ่6  ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมจัดทาํแผนแม่บทฯ 

19.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน   

       แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายคือส่ิงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

20.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

       จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

21.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที.่........................... 

แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัด 

การขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

(สําหรับนักวชิาการและNGOs) 

 

คําช้ีแจง 

เรียนท่านผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อใชส้าํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใน

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอความ

กรุณาในการให้ขอ้มูล เพื่อเป็นวิทยาทานในการสร้างองค์ความรู้ในการนาํไปใช้เพื่อให้เกิดการ

พฒันาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คาํตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ผกูพนั

ใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี  2 ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาขยะ 

   ส่วนท่ี  3  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

   ส่วนท่ี  4 การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี  5 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี  6 ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

ส่วนท่ี  7 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการใหข้อ้มูล ขอขอบพระคุณ

มา ณ ท่ีน้ี 

            ขอแสดงความนบัถือ  

 

     (นายปัณณพฒัน์ ฤทธ์ิเรืองเดช) 

    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 

 .................................................................................................................................. 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

อาชีพ/ตาํแหน่ง 

 ........................................................................................................................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

เพศ       อาย ุ

        ชาย  หญิง    …………………………………..ปี 

 

ระดบัการศึกษา 

 ......................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอย 

1.  สถานการณ์ขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไรและมีปัญหามากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

2.  ท่านคิดวา่การจดัการขยะในจงัหวดัปทุมธานีส่งผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนในชุมชนอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบั Roadmap ของคสช. ดา้นการจดัการขยะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน 

4.  ท่านเห็นวา่ประชาชนในจงัหวดัปทุมธานีมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะใน 

     ครัวเรือนในชุมชนของตนมากนอ้ยเพียงใด ในเร่ืองใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

5.  ท่านคิดวา่กฎหมายเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถสร้างความเสมอภาคและลดความ 

     ขดัแยง้ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

6.  ท่านคิดวา่นโยบายของคสช.ในดา้นการจดัการขยะ สามารถแกปั้ญหามลพิษขยะไดห้รือไม่ อยา่ง 

     ไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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7.  การดาํเนินงานของอปท.ต่อการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใน จ.ปทุมธานี เป็น 

     อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

ส่วนที ่4  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

8.  ท่านไดเ้ขา้ร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทฯหรือไม่ เม่ือไหร่ 

........................................................................................................................................................ 

 

9.  ท่านคิดวา่การจดัเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

     อนัตราย มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ข    

     หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

10.  ท่านคิดวา่เสียงสะทอ้นจากประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการ 

       ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

11.  การดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายท่ีจงัหวดัปทุมธานีมี 

       การกาํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงานอยา่งชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

12.  ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล 

       ฝอยและของเสียอนัตรายเป็นอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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13.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

       อนัตรายเป็นการแกปั้ญหาดา้นขยะในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่5  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทฯ 

14.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย 

       และของเสียอนัตรายของจงัหวดัปทุมธานี 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

15.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ 

       จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายประสบความสาํเร็จ

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่6  ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมจัดทาํแผนแม่บทฯ 

16.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน 

       แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายคือส่ิงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

17.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

       จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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18.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที.่................................... 

แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผนแม่บทการจัด 

การขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย จังหวดัปทุมธานี 

(เจ้าหน้าทีสํ่านักทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด) 

 

คําช้ีแจง 

เรียนท่านผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อใชส้าํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใน

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอความ

กรุณาในการให้ขอ้มูล เพื่อเป็นวิทยาทานในการสร้างองค์ความรู้ในการนาํไปใช้เพื่อให้เกิดการ

พฒันาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คาํตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ผกูพนั

ใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาขยะ 

   ส่วนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

   ส่วนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 6  ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

ส่วนท่ี 7  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการใหข้อ้มูล ขอขอบพระคุณ

มา ณ ท่ีน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ  

 

     (นายปัณณพฒัน์ ฤทธ์ิเรืองเดช) 

    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 .................................................................................................................................. 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 

 .................................................................................................................................. 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

อาชีพ/ตาํแหน่ง 

 ........................................................................................................................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

เพศ       อาย ุ

        ชาย  หญิง    …………………………………..ปี 

 

ระดบัการศึกษา 

 ......................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ปัญหาขยะ 

1.  สถานการณ์ขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

2.  ปัญหาขยะในจงัหวดัปทุมธานีส่งผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบั Roadmap ของคสช. ดา้นการจดัการขยะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

4.  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5.  ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

6.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยเป็น 

     อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

7.  หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดา้นการจดัการขยะอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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8.  การดาํเนินงานของทางรัฐบาลต่อการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใน จ.ปทุมธานี เป็น 

     อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่4  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

9.  ท่านเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทฯหรือไม่ และเขา้ร่วมมือไรบา้ง 

..........................................................................................................................................................  

 

10.  ท่านคิดวา่การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีการเปิดโอกาสให ้

       ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

11.  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ 

       ของเสียอนัตรายหรือไม่อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

12.  ท่านคิดวา่เสียงสะทอ้นจากชุมชน ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

       อนัตราย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

13.  การดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีการกาํหนด 

       เป้าหมายในการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

 



196 

14 .  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

        อนัตรายเป็นการแกปั้ญหาดา้นขยะในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

15.  ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล 

       ฝอยและของเสียอนัตรายเป็นอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

16.  หน่วยงานของท่านมีการนาํทรัพยากร (งบประมาณ, บุคลากร, และวสัดุ) มาใชใ้หเ้กิด 

       ประโยชน์อยา่งสูงสุดในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

17.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

       หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

18.  หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในการจดัทาํแผนแม่บท 

       การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย หรือไม่อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1)  ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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2)  ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่5  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดทาํแผนแม่บทฯ 

19.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย 

       และของเสียอนัตรายของจงัหวดัปทุมธานี 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

20.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ 

       จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายประสบความสาํเร็จ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่6  ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมจัดทาํแผนแม่บทฯ 

21.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน  

        แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายคือส่ิงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

22.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

      จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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23.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที.่................................... 

แบบสัมภาษณ์เร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาํแผน 

แม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จังหวดัปทุมธานี  

(นักการเมืองท้องถิ่น) 

คําช้ีแจง 

เรียนท่านผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีไดส้ร้างข้ึนเพื่อใชส้าํหรับการทาํวทิยานิพนธ์ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึกใน

การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของ

เสียอนัตราย จงัหวดัปทุมธานี ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงขอความ

กรุณาในการให้ขอ้มูล เพื่อเป็นวิทยาทานในการสร้างองค์ความรู้ในการนาํไปใช้เพื่อให้เกิดการ

พฒันาในดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน คาํตอบของท่านจะเก็บไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ผกูพนั

ใหเ้กิดความเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงแบบสัมภาษณ์จะประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2  ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัญหาขยะ 

   ส่วนท่ี 3  การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

   ส่วนท่ี 4  การมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 5  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

   ส่วนท่ี 6  ปัญหาอุปสรรคในการเขา้ร่วมจดัทาํแผนแม่บท 

ส่วนท่ี 7  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการใหข้อ้มูล ขอขอบพระคุณ

มา ณ ท่ีน้ี 

          ขอแสดงความนบัถือ  

 

     (นายปัณณพฒัน์ ฤทธ์ิเรืองเดช) 

    นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

ผูส้ัมภาษณ์ 

 .................................................................................................................................. 

วนัท่ีสัมภาษณ์ 

 .................................................................................................................................. 

 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

อาชีพ/ตาํแหน่ง 

 ........................................................................................................................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ์ 

 ........................................................................................................................................ 

เพศ       อาย ุ

        ชาย  หญิง    …………………………………..ปี 

 

ระดบัการศึกษา 

 ......................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่2  ความคิดเห็นเกีย่วกับสถานการณ์ปัญหาขยะ 

1.  สถานการณ์ขยะในจงัหวดัปทุมธานีเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

2.  ปัญหาขยะในจงัหวดัปทุมธานีส่งผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

3.  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบั Roadmap ของคสช. ดา้นการจดัการขยะ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่3  การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

4.  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานดา้นการจดัการขยะอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

5.  ประชาชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการขยะมากนอ้ยเพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

6.  ท่านคิดวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยเป็น 

     อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

7.  หน่วยงานของท่านมีการดาํเนินการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลดา้นการจดัการขยะอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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8.  การดาํเนินงานของทางรัฐบาลต่อการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายใน จ.ปทุมธานี เป็น 

     อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ส่วนที ่4  การมีส่วนร่วมในการจัดทาํแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

9.  ท่านเขา้ร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทฯหรือไม่ และเขา้ร่วมมือไรบา้ง 

..........................................................................................................................................................  

 

10.  ท่านคิดวา่การจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย มีการเปิดโอกาสให ้

       ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางการแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

11.  หน่วยงานของท่านมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและ 

       ของเสียอนัตรายหรือไม่อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

12.  ท่านคิดวา่เสียงสะทอ้นจากชุมชน ในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

       อนัตราย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

13.  การดาํเนินการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายมีการกาํหนด 

       เป้าหมายในการดาํเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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14 .  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 

        อนัตรายเป็นการแกปั้ญหาดา้นขยะในจงัหวดัปทุมธานีอยา่งย ัง่ยนืไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  

 

15.  ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูล 

       ฝอยและของเสียอนัตรายเป็นอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

16.  หน่วยงานของท่านมีการนาํทรัพยากร (งบประมาณ, บุคลากร, และวสัดุ) มาใชใ้หเ้กิด 

       ประโยชน์อยา่งสูงสุดในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

17. ประชาชนมีความพึงพอใจในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

      หรือไม่ อยา่งไร 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

18. หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมในการจดัทาํแผนแม่บท 

      การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย หรือไม่อยา่งไร

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

   1)  ประชาชนสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางใดบา้ง 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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 2)  ช่องทางการประชาสัมพนัธ์และความถ่ีของการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารมีมากนอ้ย

เพียงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่5  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนจัดทาํแผนแม่บทฯ 

19.  ท่านคิดวา่ปัจจยัใดท่ีทาํใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอย 

       และของเสียอนัตรายของจงัหวดัปทุมธานี 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

20. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะทาํใหก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผนแม่บทการ 

      จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายประสบความสาํเร็จ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่6  ปัญหาอุปสรรคในการเข้าร่วมจัดทาํแผนแม่บทฯ 

21.  ท่านคิดวา่ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํแผน 

       แม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายคือส่ิงใด 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

ส่วนที ่7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

22.  ความคิดเห็นของท่านต่อแนวทางในการส่งเสริมหรือสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ 

       จดัทาํแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
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23.  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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