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งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษา การน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษากระบวนการและปัจจยัแห่งความส าเร็จของการน า
นโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดั พระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ โดยใช้วิธีการวิจยัเชิง
คณุภาพด้วยการเก็บข้อมลูสมัภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
และส านกังานสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมถงึประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ
น าผลมาวิเคราะห์เชิงพรรณา เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของเนือ้หา ผลการศกึษาวิจยัพบวา่ ด้านกระบวนของ
การน านโยบายการจดัการขยะ คือ มีการเตรียมความพร้อม และตัง้รับนโยบายการจดัการขยะไว้ลว่งหน้า 
กล่าวคือหลงัจากหลงัจากทราบว่ารัฐบาลได้ก าหนดให้จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นพืน้ท่ีแรกในการน า
ร่องจดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะแห่งใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยตกค้างในจงัหวดั  ได้มีการศกึษากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคบั ต่างๆ เพ่ือวางแผนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และให้เกิดปัญหา
น้อยท่ีสุด จดัตัง้คณะกรรมการในชุดต่างๆ เพ่ือก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมไปเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกจากกระทรวงตา่งๆ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง มาให้ความรู้ ด้านการวางแผนการขนย้ายขยะมลู
ฝอย การก าหนดพืน้ท่ีจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบ  การจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล   ส าหรับ
ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตัิ ได้แก่ อ านาจของกฎหมายท่ีรัฐบาล
ได้บังคับใช้  ความชัดเจนของนโยบายท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว  
สมรรถนะองค์การ การวางแผนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมีสว่นร่วมของประชาชนในการ
คดัแยกขยะ ณ แหลง่ก าเนิด 
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This research is a study of the Implementation of provincial administrative 

organization of waste management policy. The objectives of the study process and key 
success factors in the implementation of waste management organization policy in the in the 
provincial administration in Phra Nakhon Si Ayutthaya, using qualitative research, in-depth 
interviews, and focus group interviews. The sample group in this study included 
administrators, government officers, related staff that performed duties in the Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Provincial Administrative Organization, the Mahapharam Municipality, Local 
Administration Officers, and people living near  a model waste disposal center. A descriptive 
analysis was applied to the results to identify relationships in  the content. The results 
revealed  that Provincial Administrative Organization in Phra Nakhon Si Ayutthaya had a 
process to be come prepared for study laws, regulations and making plans in advance after 
realizing that government  appointed Phra Nakhon Si Ayutthaya Province as a pilot 
established a new waste disposal center, appointment committees and  invited professionals 
from various ministries, institutes, or units related to given knowledge about waste 
management planning, The key success factors were good competency organization 
management, policy clarity, the absolute power of the government to make staff proceed 
correctly and promptly, and competency in efficient organization allowing regulation and 
planning to manage sufficient resources for waste management, including waste segregation 
at the origin and the participation of people concurrent with providing support to staff from all 
sides. 

 
Keyword : Provincial Administrative Organization, Waste Management Policy, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของเนือ้หา 
นับตัง้แต่ประเทศไทยเร่ิมมีนโยบายการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         

ตัง้แตฉ่บบัท่ี 1 ซึ่งเป็นแผนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ ทัง้ระบบสาธารณูปโภค            
การคมนาคม รวมถึงการเปิดโอกาสให้เอกชน เข้ามาร่วมลงทุนมากขึน้นัน้ ส่งผลให้เ กิดการ
เปล่ียนแปลงและการพัฒนาในประเทศทัง้ด้านพืน้ท่ีอยู่อาศยั ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ จากพืน้ท่ีกสิกรรมในอดีตน าไปสู่พืน้ท่ีอุตสาหกรรม และในปัจจบุนักลายเป็นพืน้ท่ีรองรับ
ส าหรับประชากรแฝง ทัง้ประชากรแรงงาน หรือกลุ่มนักท่องเท่ียวมากขึน้ ซึ่งเม่ือมีการพัฒนา
ประเทศด้านต่างๆนี ้ส่งผลให้ประชากรจะเพิ่มมากขึน้แล้วนัน้ ยงัส่งผลโดยตรงท าให้เกิดขยะมูล
ฝอยปริมาณมากท่ีเกิดจากแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มจะเพิ่มปริมาณมากขึน้
ทุกๆปี  ในปีพ.ศ. 2548 ปริมาณขยะทั่วประเทศมีจ านวนถึง 30,082 ตนัต่อวัน และเพิ่มขึน้เป็น 
40,082 ตันต่อวัน  ในปีพ.ศ. 2549 คิดเป็นปริมาณ หรือเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 30 ส่วนในเขตพืน้ท่ี
กรุงเทพมหานครนัน้ มีสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ทั่วไป (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.  2550.)นอกจากนี ้ส านกัจดัการการของเสีย 
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ได้อธิบายสถานการณ์ แนวโน้มของปริมาณขยะมูลฝอย              
ท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ในทุกปี และยังพบปริมาณขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีตกค้าง         
ท่ีก าจัดไม่ถูกต้อง อีก 6.22 ล้านตัน/ปี  ฉะนัน้ ขยะมูลฝอยจึงอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมกลายเป็นหนึ่งในปัญหามลพิษ ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวท่ีกระจาย  ในวงกว้างมากขึน้              
โดยปัญหาขยะของสังคมไทยท่ีมีเพิ่มปริมาณมากขึน้ อาจประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การ
เจริญเติบโตเศรษฐกิจของสังคมไทยน าไปสู่กรขยายพืน้ท่ีอุตสาหกรรม พฤติกรรมการบริโภค               
การใช้วสัดท่ีุใช้มีความสะดวกต่อผู้บริโภคมากขึน้ ได้แก่ พลาสติก โฟม เป็นต้น รวมถึงการขยาย
พืน้ท่ีเขตเมือง และเขตชุมชน เพ่ือรองรับจ านวนประชากรมากขึน้ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ  ล้วน
ส่งผลท าให้เกิดปริมาณขยะท่ีมากขึน้ หากไม่ได้รับการจัดการท่ีถูกต้อง หรือ จดัการได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หรือ ถกูตามหลกัสุขาภิบาล อาจน าไปสู่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาน า้เน่า
เสีย ปัญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ ปัญหาพาหะน าเชือ้โรค หรือน า้ท่วมขงัอนัเกิดจากขยะ
เข้าไปอดุตนัท่อระบายน า้ เป็นต้น  ซึง่ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้ในประเทศท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้
ในแตล่ะ รายละเอียดดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 ปริมาณขยะมลูฝอยท่ีเกิดขึน้(ล้านตนั) ในปี 2551 – 2559 
 

ท่ีมา: (กรมควบคมุมลพิษ.  2560) 

ปัญหาขยะจึงกลายเป็นปัญหาท่ีสะสมมายาวนาน และส่งผลกระทบต่อประชาชนทัง้             
ในประเทศ และต่างประเทศอนัเกิดมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาการท่ีล า้สมัยของ
มนุษย์ รวมถึงจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้  และปัจจัยต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้นนัน้  ขยะยงัส่งผล
กระทบตอ่สขุภาพได้เช่นกนั ถ้าไม่ได้รับการจดัการท่ีถูกต้อง กล่าวคือ หากน าขยะไปจดัการทิง้ใน
พืน้ท่ีไม่ถูกต้อง มนุษย์สามารถรับสารเจือปนท่ีเป็นเชือ้โรค ไมโครพลาสติก (พลาสติกขนาดเล็ก
มากๆ ท่ีแตกจากการย่อยสลายไม่สมบูรณ์) และสารเคมีอนัตราย อย่างสารตะกัว่ และโลหะหนกั
ในขยะอิเลกทรอนิกส์ซึมลงดิน ท าให้สารพิษ ดงักล่าวย้อนกลบัมาหามนุษย์ ผกั เนือ้สตัว์ อาหาร
ทะเล รวมถึงน า้ได้เช่นกัน นอกจากนี ้การก าจัดขยะท่ีไม่ถูกวิธี ด้วยการเผาโดยไม่มีการควบคุม 
สามารถก่อให้เกิดสารไดออกซิน ซึ่งสร้างมลพิษในดิน อากาศ ทัง้ในรูปแบบฝุ่ นละออง ก๊าซพิษ 
รวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ ท าให้เป็นอันตรายต่อผู้ คนทั่วไปท่ีสูดดมหรือสัมผัส  ไม่เพียงแต่
ประชาชนทัว่ไปจะได้รับผลกระทบจากขยะ เจ้าหน้าท่ีเก็บขยะ เป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเส่ียงตอ่อนัตราย
หลายรูปแบบ ทัง้ถูกของมีคมบาดจนอาจเกิดแผลติดเชือ้และบาดทะยกั อนัตรายจากเชือ้โรคใน
กระดาษช าระ ถุงยางอนามยั ผ้าอนามยั เศษอาหารเน่าเสีย และซากสตัว์ โดยโรคภัยจากขยะท่ี
เกิดบ่อยได้แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง โรคจากการติดเชือ้ โรคภูมิแพ้  คล่ืนไส้อาเจียน
ปวดศีรษะ และโรคมะเร็ง (School of Changemakers.  ออนไลน์) จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น           
หากก าจัดขยะด้วยกระบวนการท่ีไม่ถูกต้องแล้ว จะส่งผลกระทบร้ายแรงตามมานอกเหนือจาก
กลิ่นอนัไมพ่งึประสงค์ของขยะ 
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ในการบริหารงานด้านการจดัการขยะของ รัฐบาลแตล่ะสมยัได้วางแผนร่วมกบัหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเห็นเพ่ือลดปัญหาขยะท่ีเกิดขึน้และส่งผลกระทบตอ่มนุษย์กบัสิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เน่ือง 
เช่น รัฐบาลสมัยนายกอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีด าเนินการให้ นโยบายด้านพลังงาน
ทดแทนเป็นวาระแหง่ชาติโดยสนบัสนนุการผลิตและการใช้ พลงังานทดแทน โดยเฉพาะการพฒันา 
เชือ้เพลิงชีวภาพ และชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (E10 E20 E85) ไบโอ ดีเซล ขยะ และมูล สัตว์              
เป็นต้น หรือ รัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวตัร  นายกรัฐมนตรี ได้ผลักดนักฎหมายว่าด้วย
องค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น า้เสีย กลิ่ น และเสียง ท่ีเกิดจากการ
บริโภค การจัดการระบบก าจัดขยะ ของเสียอันตรายมลพิษทางอากาศ โดยวิธีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้านการจัดการขยะ                
อย่างไรก็ดี ปริมาณขยะยังคงเพิ่มมากขึน้ในแต่ละปี หนึ่งในสาเหตุดงักล่าวอาจเกิดมาจากการ    
ขาดความร่วมมือของประชาชนในประเทศ อนัเป็นต้นทางของการทิง้ขยะ (นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ 
และโชคสขุ กรกิตติชยั.  ออนไลน์) ปัญหาขยะจึงกลายวาระดบัชาติท่ีประเทศไทยต้องตระหนกัถึง 
โดยรัฐบาลของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่ีประสงค์จะแก้ไขปัญหาดงักลา่วอยา่ง
เร่งด่วน จึงมีการร่วมประชุมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขลดปัญหาขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ใน
แผนปฏิบตัิการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ภายใต้แผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ เพ่ือให้เป็นแนวทางขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่สังคม        
ปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยรัฐบาลได้ก าหนดพืน้ท่ีน าร่องในการจัดการขยะมูลฝอย  
ได้แก่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอนัเป็นพืน้ท่ีแรกท่ีรัฐบาลพงึเห็นความส าคญั เน่ืองจากเป็นจงัหวดั 
ท่ีมีลักษณะการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม อนัมีหลักฐานยืนยันถึงความรุ่งเรือง
และอารยธรรมในอดีตกาลท่ีผ่านมา จึงได้รับการจดทะเบียนการเป็นมรดกโลกภายใต้ช่ือ        
“นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยาและเมืองบริวาร” สง่ผลให้เกิดแรงดงึดดูให้กลุ่มนกัทอ่งเท่ียว
เข้ามาเย่ียมเยือน ทศันาจรหลายต่อหลายกลุ่ม นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จงัหวดัเป็นอย่างดี  
ทัง้ธุรกิจท่ีพกั ร้านอาหารมีเพิ่มมากขึน้ รวมถึงการเกิดนิคมอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 

แม้ว่าจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์  ช่วย
หมนุเวียนเศรษฐกิจภายในจงัหวดัก็ตามนัน้  อยา่งไรก็ดีจ านวนนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาเย่ียมชมมากขึน้ 
รวมถึงประชากรแฝงท่ีเข้ามาท างาน และเพิ่มขึน้ของประชากรในลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน
จงัหวัดและน ามาสู่ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึน้ ทัง้ทั่วไปท่ีย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร เศษ
เนือ้สตัว์ ผกั ผลไม้ ตลอดจน ย่อยสลายได้ยาก กลุ่มถุงพลาสติกเปือ้นเศษอาหาร หรือ เคยบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึง ขยะอันตรายและขยะรีไซเคิล ท่ีมีจัดการขยะได้อย่างไม่ถูกต้อง 
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ก่อให้เกิดปริมาณขยะมลูฝอยท่ีตกค้างในพืน้ท่ีก าจดัขยะ  โดยจงัหวดัพระนครศณีอยธุยาถกูจดัอยู่
ในล าดบัท่ี5 ของจงัหวดัท่ีมีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในสถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอยท่ีด าเนินการไม่
ถูกต้อง 642,566 ตัน และเป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอย 52.96           
จากคะแนนประเมิน 100 คะแนน (กรมควบคมุมลพิษ.  2560) เห็นได้จากขยะกองเป็นภเูขาเท่าตกึ
สงู 8 ชัน้กว่า 3 แสนตนั ส่งกลิ่นเหม็น ท าให้น า้เน่าเสีย เกิดการเผาไหม้มีควนัไฟ และเศษขยะปลิว
ว่อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ณ ต าบลบ้านป้อม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  (ผู้ จดัการออนไลน์.  ออนไลน์) ฉะนัน้เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการจดัการ
ขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจึงก าหนดแนวทางขบัเคล่ือนนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาและพฒันา
พืน้ท่ีท่ีมีขยะดงักล่าวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยจดัให้มีโครงการอยธุยาเมืองประวตัิศาสตร์
เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ  

โครงการ อยธุยาเมืองประวตัศิาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ เป็นโครงการจดัการ
แก้ไขปัญหาขยะ (พระนครศรีอยุธยา) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากการ
ก าจัดขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้พืน้ท่ีราชพัสดุ จ านวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา            
ในพืน้ท่ีต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล และขนย้ายขยะตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจดัขยะมลู
ฝอยในพืน้ท่ีวิกฤต จ านวน 222,000 ตนั จากต าบลบ้านปอ้ม  ไปก าจดัด้วยวิธีฝังกลบอยา่งถกูหลกั
สุขาภิบาลใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ได้จากเดิม 6 เดือน อนึ่ง           
พืน้ท่ีก าจัดขยะแห่งใหม่ ณ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    
ได้ด าเนินการสร้างศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบพระนครศรีอยุธยา ท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลขึน้ 
รวมถึงอาคารสาธารณูปโภค นอกจากนี ้ในระยะถดัไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะด าเนินการจดัตัง้ 
โรงแยกขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยมีก าหนดให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึง่พืน้ท่ีภายใน
ศูนย์ดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นพื น้ ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และออกก าลังกายได้ในอนาคต                 
จากการด าเนินการโครงการดงักล่าว จงึท าให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ
พระนครศรีอยุธยาแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี ้ท่ีสามารถจดัเป็นสถานท่ีรับศึกษาดูงานของ     
ทกุองค์กรท่ีสนใจเร่ืองสิ่งแวดล้อม (จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.  2558) 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้ วิจยัจึงสนใจศึกษาการน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการบริหารจัดการขยะ          
และการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาและการ
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บริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การถ่ายทอดวิธีการและการสร้างแรงจูงใจ สู่การ
เสนอแนะ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอ่ืนๆ รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกให้กับจังหวัด หรือ 
ภมูิภาคใกล้เคียงในล าดบัตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการการน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตั ิ

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการขยะของ          
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ 

ขอบเขตงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการศึกษาการน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ

กรณีศกึษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยจะศกึษาดงันี ้

ด้านเนือ้หา 
ผู้วิจยัศกึษาเฉพาะกระบวนการและปัจจยัแห่งความส าเร็จการน านโยบายการจดัการ

ขยะมลูฝอยไปปฏิบตัิ โดยศกึษาการจดัการขยะมลูฝอยในระยะสัน้ กล่าวคือ การก าจดัขยะตกค้าง
สะสมโดยการน ามาฝังกลบอยา่งถกูต้อตามหลกัสขุภิบาล  

ด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการประจ า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบาย
ไปปฏิบตัิ ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ ในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงประชาชน
ในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  
การศึกษาค รัง้ นี ผู้้ วิ จัย ได้ศึกษาพื น้ ท่ี  เฉพาะพื น้ ท่ี จัดการขยะ แห่ งใหม่ ใน                                    

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับสัมภาษณ์เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง  

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้เร่ิมศกึษาตัง้แต ่1 สิงหาคม 2560 ถึงวนัท่ี  10 พฤษภาคม 2562 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การน านโยบายไปปฏิบตั ิหมายถึง การน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตั ิ
 2 . เจ้ าพนักงาน ท้ อง ถ่ิน  หมายถึ ง   บุ คลากรในองค์การบ ริหารส่ วนจังห วัด

พระนครศรีอยุธยา บุคลากรในเทศบาลต าบลมหาพรามหณ์  อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  และบคุลากรในส านกังานการปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. ประชารัฐ หมายถึง ประชาชน ชมุชน และประชาสงัคม มีส่วนร่วมและบทบาทส าคญั 
แก้ไขปัญหาการจดัการขยะ  

4. การจดัการขยะ หมายถึง การสิ่งตา่งๆท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์น ามาบริโภค แล้ว
เห็นว่าสิ่งนัน้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีคุณค่าอีก น าไปคัดแยกก่อนทิง้ เช่น เศษอาหาร ภาชนะ         
เศษสินค้าทัง้ในตลาดและในครัวเรือน และน าไปฝังกลบอยา่งถกูหลกัสขุาภิบาล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือน าแนวคิดการจัดการขยะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเป็นบทเรียน               

ให้กบัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนๆ 
2. เพ่ื อให้ทราบถึงปัจจัย ด้านการจัดการขยะท่ี มีผลส าเร็จต่อการน านโยบาย                     

การจดัการขยะในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตั ิ
3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศกึษาการจดัการขยะมลูฝอย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
2.1  แนวคดิเก่ียวกบันโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบตัิ 
2.3  นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ  
2.4  แนวคดิเก่ียวกบัขยะและการจดัการขยะ 
2.4  ภมูิหลงัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2.5  ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการน านโยบายไปปฏบิัติ 
นโยบายสาธารณะ เกิดจากการผสมค าระหว่าง นโยบาย และสาธารณะโดยพจนานกุรม

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า “นโยบาย” คือหลกัและวิธีปฏิบตัิ
ซึ่ ง ถือเป็นแนวด าเนินการ ส่วนค าว่า  “สาธารณะ” คือ ทั่วไป ,เพ่ือประชาชนทั่วไป  เช่น 
สวนสาธารณะ โทรศพัท์สาธารณะ  บ่อน า้สาธารณะ ฉะนัน้ หากค ามารวมกนั หมายถึง หลกัและ
วิธีการด าเนินการส าหรับปฏิบตัิเพ่ือประชาชนทัว่ไป ทัง้นีไ้ด้มีนกัวิชาการทัง้ชาวต่างประเทศ และ
ชาวไทยได้เสนอ แนวคิดหลากหลายมิติ เพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ซึ่งส าหรับนกัวิชาการ
ไทย ได้นิยาม “นโยบายสาธารณะ” ดงันี ้

ถวลัย์รัฐ วรเทพฒุิพงษ์ (อ้างถึงในสมัฤทธ์ิ ยศสมศกัดิ์.  2549: 328) ได้ให้นิยามนโยบาย
สาธารณะว่า เป็นทางปฏิบตัิของรัฐบาล ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดทางหนึ่ง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาในปัจจบุนั หรือหลีกเล่ียงปัญหาในอนาคต และเพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลท่ีไม่พึงงปราถนา 
รัฐบาลจึงมีความจริงใจท่ี จริงจังท่ีจะน านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายจะอยู่ในเชิงบวก                
หรือ เชิงลบ หรือ จะเลือกไมก่ระท าก็ได้  

อมร  รักษาสัตย์  (อ้างถึงในศุภชัย ยาวะประภาษ.  2557: 3)  ได้ให้นิยามนโยบาย
สาธารณะ  อย่างกว้าง คือ ความคิดของรัฐบาลว่าจะด าเนินการท าอะไร หรือไม่อย่างไร                 
เม่ือใด โดยคาดวา่มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 
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1. การก าหนดเปา้หมายของสิ่งท่ีต้องการกระท า 
2. การก าหนดแนวทางใหม่ๆ  
3. การก าหนดสนบัสนนุตา่งๆ 

มยุรี อนุมานราชธน (2556: 6) ได้ให้ค านิยามนโยบายสาธารณะ คือ การกระท า          
หรือกิจกรรมของรัฐบาลท่ีเลือกตดัสินใจกระท าตา่งๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยมี
การจดัโครงการ วางแผน และวิธีการบริหารงาน ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนตามสภาพความเป็นจริง 

Davis Easton (อ้างถึงในธันยวฒัน์ รัตนสัค.  2555: 2) ได้ให้นิยามนโยบายสาธารณะ         
คือ การท่ีรัฐบาลจัดสรรสิ่งท่ีมีค่า ได้แก่ งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาต ิ          
และอ่ืนๆ ด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายให้กับสังคมส่วนรวม ทัง้นี ้ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือก
กระท า หรือ ไมก่ระท าก็ตามยอ่มก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคณุคา่ตา่งๆของสงัคม 

Ira Sharkansky (อ้างถึงในธันยวัฒน์ รัตนสัค.  2555: 3) ได้ให้ความหมายนโยบาย
สาธารณะไว้วา่ กิจกรรมตา่งๆท่ีรัฐบาลกระท า ซึง่ครอบคลมุถึงเร่ืองตา่งๆ ได้แก่  

1. การจดับริการสาธารณะแก่ประชาชน เชน่ สวสัดกิาร การศกึษา การคมนาคมขนส่ง 
2. การออกกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมาย 
3. การจดังานฉลองเน่ืองในวาระส าคญัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ 
4. การควบคมุกระบวนการก าหนดนโยบาย เช่น กระบวนการก าหนดนโยบาย หรือ 

การกระท าการเมืองอ่ืนๆ เช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การเสนอร่างกฏหมาย การตดัความสมัพันธ์
ความสมัพนัธ์ทางการฑตูกบัประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น 

Thomas R. Dye (อ้างถึงในธันยวฒัน์ รัตนสคั.  2555: 3) ได้ให้ความหมายว่านโยบาย
สาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าหรือเลือกท่ีจะไม่กระท าและอะไรคือ
ความแตกตา่งท่ีรัฐบาลท า 

กล่าวโดยสรุป นโยบายสาธารณะ คือ แนวทาง หรือกิจกรรมของรัฐบาลท่ีตดัสินใจจะ              
เลือกกระท า อาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ  ทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น อยู่ในรูปแบบ                  
แผน โครงการ กฏหมาย พระราชบัญญัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะ หรือ อาจเลือกไม่กระท า
ขึน้อยูปั่จจยัและสภาพแวดล้อมในขณะนัน้ 
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การน านโยบายไปปฏิบัต ิ
การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นหนึ่งในกระบวนการของ

นโยบายสาธารณะท่ีมีความส าคัญในการผลักดันนโยบายให้สัมฤทธ์ิผล หากไม่ประสบ
ความส าเร็จ นโยบายจะสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามวตัถปุระสงค์ได้ ซึ่ง
น าไปสู่ความล้มเหลวของนโยบาย โดยมีนักมีวิชาการให้นิยามการน านโยบายปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ไว้ดงันี ้  

Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (อ้างถึงในกล้า ทองขาว.  2548) ได้
ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบตัไิว้ หมายถึง การรับผลการตดัสินใจท่ีเป็นนโยบายไปปฏิบตัิ
ในรูปแบบกระบวนการ และขัน้ตอน ตอ่มาคือการประกาศใช้เป็นนโยบาย กฎหมาย แผนงาน หรือ 
โครงการ โดยมีหน่วยงานท่ี รับผิดชอบรับไปปฏิบัติ  น าไปสู่การยินยอมปฏิบัติตามของ
กลุม่เปา้หมาย น าไปสูผ่ลกระทบท่ีเกิดขึน้จริงแม้วา่จะตัง้ใจปฏิบตั ิหรือไมป่ฏิบตัิก็ตาม และสดุท้าย
คือขัน้การทบทวนปรับปรุง นโยบาย กฎหมาย แผนงาน หรือ โครงการ ซึ่ง Daniel A. Mazmanian 
and Paul A. Sabatier (อ้ างถึ งในสมบัติ  ธ ารงธัญ วงศ์ .  2546) ได้ ก าหนดขัน้ ตอนต่างๆ                       
ของการน านโยบายไปปฏิบตัไิว้ดงันี ้

1. การพิจารณาผลลพัธ์ของนโยบายของหนว่ยงานท่ีน านโยบายไปปฏิบตั ิโดยมุ่ง
ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีพงึปราถนาบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

2. การยินยอมปฏิบัติตามของกลุ่มเป้าหมายต่อการตัดสินใจนโยบายของผู้
ก าหนด  นโยบาย หากนโยบายใดกลุ่มเปา้หมายไมย่ินนยอมท่ีจะปฏิบตัิตาม จะก่อให้เกิดอปุสรรค
ส าคญัตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัใิห้ประสบความส าเร็จ 

3. พิจารณาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการตดัสินใจของหน่วยปฏิบตัิ เพ่ือจ าแนกว่า
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เป็นบวก หรือมีแนวโน้มไปในทิศทางลบ หากผลกระทบเป็นไปในทิศทางลบจะ
มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 

4. พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตดัสินใจนโยบาย ซึ่งผู้ตดัสินใจนโยบาย
จะประเมินได้วา่เป็นผลกระทบท่ีพงึปราถนา หรือไม่ 

5. การประเมินกระบวนการทางการเมืองท่ีมีบทบาทในการบัญญัติกฎหมาย  
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการน าไปปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จ 

Paul Berman (1978)ได้ ให้ความหมายการน าน โยบายไปปฏิบัติ  หมายถึ ง 
กระบวนการท่ีรัฐบาลพิจารณาตดัสินใจกระท าให้ส าเร็จ โดยมองรูปแบบของการน านโยบายไป
ปฏิบตั ิ 2  กระบวนการ ดงันี ้
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1. ระดับมหาภาค คื อ หน่ วยงานระดับสู งได้ ก าหนดนโยบายให้ หน่ วยงาน                                  
ระดบัลา่งน าไปปฏิบตั ิ

2. ระดบัจลุภาค คือ หนว่ยงานระดบัลา่งรับนโยบายหนว่ยงานระดบัสงูน าไปปฏิบตัิ 
นอกจากนี ้Paul Berman ได้กล่าวอีกว่า หากต้องการน านโยบายไปปฏิบตัิให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีพึงปราถนาอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายจะต้องมีความชัดเจน เรียกว่า                   
“การน านโยบายไปปฏิบตัิตามแผนงาน”  (อ้างถึงในสมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์.  2546)ซึ่งความชดัเจน
ของนโยบายเป็นรากฐานส าคัญของความมุ่งหมายของนโยบายทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็น  
บางครัง้อาจพบว่านโยบายมีวตัถุประสงค์ชดัเจน แต่มาตรการในการปฏิบตัิไม่ชดัเจน หน่วยงาน
ปฏิบัติท่ีรับผิดชอบอาจต้องใช้ดุลยพินิจของตนในการปฏิบัติ และอาจก่อให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบตัิได้เช่นกนั ในกรณีวตัปุระสงค์ไม่ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจยัแรกของความล้มเหลวใน
การน านโยบายไปปฏิบตัิ เพราะผู้ปฏิบตัิไม่ทราบแน่ชัดว่าวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงของนโยบายคือ
อะไร จะต้องตีความเอาเองฌอกาสท่ีจะกิดความล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นไป
ได้มาก แตห่ากนโยบายใด มีวตัถปุรสงค์  หรือ เปา้ประสงค์ท่ีชดัเจนมากเพียงใด ก็จะยิ่งสง่เสริมให้
การน านโยบายไปปฏิบัติมีความสอดประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ได้จามึง
ปราถนา   

Pressman แ ล ะ  Wildavsky (อ้ า ง ถึ ง ใ น ส ม บั ติ  ธ า ร ง ธั ญ ว ง ศ์ .   2546)                         
ได้ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของรัฐบาลให้
ประสบความส าเร็จบรรลตุามเปา้ประสงค์ กล่าวคือจะต้องมีนโยบายเกิดขึน้มาก่อน และผู้ ฏิบตัิจึง
สามารถเร่ิมด าเนินการโดยได้รับงบประมาณกบัอ านาจหน้าท่ีในการรับผิดชอบ 

Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1976) ได้ ให้ความหมายการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึง กิจกรรมท่ีครอบคลมุทัง้หมดโดยการกระท าของรัฐบาลและเอกชน ทัง้
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้
ล่วงหน้าจากการตดัสินนโยบาย ซึ่งรวมถึงปัจจัยทัง้หลายท่ีมีผลต่อความพยายามท่ีจะเปล่ียน
รูปแบบของการตดัสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบตั ิรวมทัง้ความพยายามท่ีจะบรรลกุารเปล่ียนแปลง
ท่ีก าหนดไว้จากการตดัสินใจนโยบาย 

กล้า ทองขาว (2548) ได้ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบตัิไว้ หมายถึง การ
สร้างกลยุทธ์อันเกิดจากการแสวงหาบทเรียน ท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัต ิ         
เพ่ือสร้างศกัยภาพขององค์กรให้เกิดความพร้อมส าหรับการจัดการกิจกรรมให้ส าเร็จบรรลุตาม
วตัถปุระสงค์ของนโยบาย 
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มยุรี อนุมานราชธน (2547) ได้ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบตัิไว้ หมายถึง        
การแปลงวัตถุประสงค์จากนโยบายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของค าสั่งของรัฐบาล หรือ 
คณะรัฐมนตรีให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการ หรือกฎหมาย         ท่ีเป็นกิจกรรมในรูปธรรม
ประกอบด้วยการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์การ
วางแผนโครงการเพ่ือตอบสนอง การออกแบบองค์การ และการด าเนินงานให้         เป็นไปตาม
แนวทางการด าเนินโครงการท่ีก าหนดไว้ 

วรเดช จันทรศร (2543) ได้ให้ความหมายการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ หมายถึง             
ความรับผิดชอบในการบริหารขององค์กรท่ีสามารกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร รวมถึงกลไก
ท่ีเก่ียวข้องทัง้มวลส าหรับการปฏิบตังิานให้บรรลตุามวตัปุระสงค์นโยบายขององค์การ  

กล่าวโดยส รุป การน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy Implementation) หมายถึง 
กิจกรรมท่ีรัฐบาล หรือเอกชนรับผลการตัดสินใจจากนโยบายน าไปปฏิบัติซึ่งอาจอยู่ในรูปของ 
กฎหมาย แผนงาน แผน นโยบาย หรือ โครงการ ให้ส าเร็จลลุ่วงตามเปา้หมาย หรือ วตัถปุระสงค์ท่ี
นโยบายก าหนดไว้ โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีศักยภาพต่างๆ เช่น งบประมาณ คน ทัง้นีต้้องรับ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้เม่ือน านโยบายไปปฏิบตั ิเพ่ือจะน าไปเป็นแนวทางการพฒันาครัง้ต่อไป 

ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัต ิ
มีนกัวิชาการหลายทา่นได้น าเสนอ และให้นิยามตวัแบบการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่ง

มีความเก่ียวข้องกบัวิจยัของผู้ เขียนทัง้ในส่วนของกระบวนการ หรือ ปัจจยัแหง่ความส าเร็จของการ
น านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ ดงันี ้

Walter Williams  ไ ด้ น า เส น อตั วแบบท าง ด้ าน  ก ารจัด ก าร  (The Model of 
Management or  Management Model) โดยตวัแบบนีใ้ห้ความสนใจไปท่ีสมรรถนะขององค์การ 
เพราะเช่ือความส าเร็จของการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิย่อมขึน้อยู่กบัองค์การท่ีรับผิดชอบในการ
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถ ท่ีจะปฏิบัติงานให้ความสอดคล้องกับความ
คาดหวังเพียงใด ซึ่งในแง่ดงักล่าว นโยบาย หรือ โครงการท่ีจะประสบความส าเร็จได้จึงจ าเป็น
จะต้องโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม บุคลากร ท่ีอยู่ในองค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถ
ทัง้ด้านการบริหารและเทคนิคอยา่งเพียงพอ นอกจากนีอ้งค์การยงัจะต้องมีการวางแผนเตรียมการ 
หรือ มีความพร้อมเป็นอยา่งดีทัง้ทาง ด้านวสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และงบประมาณ 
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ตัวแบบดังกล่าวมีความเช่ือว่า สมรรถนะขององค์การท่ีประกอบด้วยโครงสร้าง 
บุคลากร งบประมาณ สถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบตัท่ีิมีสมัฤทธ์ิผล  

นอกจากนี ้Walter Williams ได้ก าหนดแนวทางส าหรับผู้ก าหนดนโยบายไปปฏิบตัใิห้
บรรลผุลภายใต้เง่ือนไข 2 ประการ ดงันี ้(อ้างถึงในสมบตั ิธ ารงธญัวงศ์.  2546) 

1. การเลือกกลยทุธ์การน าไปปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสม 
2. มีแนวโน้มว่าผู้ปฏิบตัิจะปฏิบตัิตามแนวทางท่ีก าหนดไว้หากเง่ือนไขดงักล่าว

ถกูละเลย จะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัปิระสบกบัความล้มเหลว 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ตวัแบบทางด้านการจดัการ ของ Water Williams 

 
ท่ีมา: (จมุพล หนิมพานิช.  2547: หน้า 21) 

วรเดช จนัทรศร (2543) โดยกลา่วถึงตวัแบบการน านโยบาย ไปปฏิบตั ิ6 แบบ ดงันี ้
1. ตวัแบบท่ียึดหลกัเหตุผล (Rational Model) เน้นการสร้างประสิทธิภาพ และ

การวางแผนการควบคมุในการท างาน จึงมีฐานคติว่าโครงการตา่งๆ จะด าเนินการส าเร็จได้ต้องมี
การก าหนดวตัถปุระสงค์และมีภารกิจการด าเนินงานท่ีชดัเจน ฉะนัน้ตวัแบบยึดหลกัเหตผุลจึงเน้น
วตัถปุระสงค์เป็นแนวทาง เพ่ือให้องค์กรนัน้ๆสามารถสร้างผลงานได้ใกล้เคียงกบัวตัถปุระสงค์มาก
ท่ีสดุ 

2. ตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) ให้ความส าคัญกับ
สมรรถนะองค์การ เน่ืองจากมีฐานคติว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จนัน้ขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับความคาดหวัง ซึ่งโครงการต่างๆจะประสบ
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ความส าเร็จได้ จะต้องมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทัง้ด้านเทคนิค
และการบริหารอย่างเพียงพอ รวมไปถึงทรัพยากรทัง้ด้านงบประมาณ การเงิน วสัดตุา่งๆ เคร่ืองมือ 
สถานท่ี เพ่ือแก้ไขอปุสรรคท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามแผนในอดีต 

3. ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model)                          
ให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมขององค์การ ซึง่เป็นการศกึษาหาความผกูพนัและการยอมรับเพ่ือ
สนองความต้องการทาจิตวิทยาและสงัคมของมนุษย์ ซึ่งตวัแบบดงักล่าวมองว่าหากต้องการน า
นโยบายไปปฏิบตัใิห้ส าเร็จนัน้จะต้องมีวิธีจงูใจ และใช้ภาวะผู้น าให้เหมาะสมเพ่ือสร้างความผกูพนั 
และให้เกิดความยอมรับในองค์การ ฉะนัน้ หากนโยบาย หรือ โครงการส าเร็จก็เกิดจากผู้ปฏิบตังิาน
ท่ีเก่ียวข้องทกุสว่น 

4. ตัวแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process 
Model)  ตวัแบบนีไ้ม่ได้เช่ือว่าอ านาจขององค์การอยู่ท่ีต าแหน่งทางรูปนัย ได้แก่ หัวหน้าองค์การ 
หรือ บคุคลใดบคุคลหนึ่ง อ านาจท่ีแท้จริงอยูก่ระจดักระจายทัว่องค์การ โดยสมาชิกในองค์การต้อง
ใช้วิจารณญาณ ซึ่งหากโครงการใดยดัเหยียดหรือบงัคบัให้กบัข้าราชการท าโดยต้องปรับเปล่ียนวิถี
ชีวิตประจ าวนัตนเอง โครงการนัน้จะไร้ผล นอกเสียจากข้าราชการกลุม่นัน้จะยอมรับ ดังนัน้ตวัแบบ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหากต้องการให้ผู้ รับนโยบายไปปฏิบัติจะต้องสร้างการยอมรับแล้วให้
นโยบายเป็นสว่นหนึง่ในหน้าท่ีประจ าวนั 

5. ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบนีมี้การพัฒนามาจากผล
การศึกษาของนักวิชาการหลายท่าน เช่น วิลดัฟกี ้(Wildavsky) ซาบาเทียร์ (Sabatier) แมซมา
เนียน (Mazmanian) เป็นต้น เช่ือว่าการน านโยบายไปปฏิบตัิให้ส าเร็จนัน้ขึน้อยู่กบัผู้ เล่น (Players) 
หรือ กลุ่มบุคคลท่ีเป็นตวัแทนจากองค์การ หรือ สถาบนั ซึ่งปกติจะเกิดแต่ความขัดแย้ง การส้าง
ความมีส่วนร่วม หรือ การสมานฉันท์จะเกิดขึน้ได้ยาก เน่ืองจากนโยบายคือการเมือง ด้วยเหตุนี ้
การน านโยบายไปปฏิบตัิจึงเป็นเร่ืองของการบริหารความขดัแย้ง เพราะต้องแสวงหาผู้สนับสนุน 
โฆษณาชวนเช่ือ ซึ่งหากต้องการน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จต้องรู้จักการเจรจาต่อรองจาก
ตวัแทน หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

6. ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบนีมี้การพัฒนามาจาก แวน มีเตอร์                  
(Van Meter) และ แวน ฮอร์น (Van Horn) พัฒนามาจากตัวแบบระบบการเมืองของ อีสตัน 
(Easton) รวมกนั ซึง่ให้ความส าคญักบัปัจจยัหลกั 3 ปัจจยั ได้แก่ 
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6.1 ด้านการส่ือข้อความ หมายถึง ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิ
จะขึน้อยู่กับความเข้าใจของผู้ ปฏิบัติว่าจะต้องท าอะไรบ้าง ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับความชัดเจนของ
นโยบาย  หรือ กิจกรรมตา่งๆ 

6.2 ด้านปัญหาสมรรถนะประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบตัิ หมายถึง                      
การปฏิบตัิงานท่ีขึน้อยู่กบัความสามารถของหน่วยงานว่าจะปฏิบตัิงานให้เป็นตามท่ีคาดหวงัมาก
น้อยเพียงใด ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเพียงพอของทรัพยากร บุคลากร และสภาพแวดล้อมของการ
ท างาน เชน่ เศรษฐกิจ สงัคม 

6.3 ด้านตวัผู้ปฏิบตั ิหมายถึง ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบตัขิึน้อยู่
กบัความร่วมมือของผู้ปฏิบตัิ ว่าให้ความร่วมมือ ความภักดีท่ีมีต่อบุคคลในองค์มากน้อยเพียงใด 
ผลประโยชน์ส่วนตวั รวมถึงความพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงจากวิธีปฏิบตัิงาน ท่ีเคยปฏิบตัิเดิมอยู่
ด้วย 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะองค์การ 
David C. McClelland(อ้างถึงในขจรศักดิ์ ศิริมัย.  2561) บุคลิกลักษณะท่ีซ่อนอยู่

ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดนัให้ปัจเจกบุคคลนัน้สร้างผลการปฏิบตัิงานท่ีดีหรือตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ ดงันัน้เม่ือพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 
ส่วนคือ  ความรู้  ทักษะ  คุณลักษณะ ทัง้นี  ้David C. McClelland ได้จ าแนกองค์ประกอบ
สมรรถนะไว้ 5 สว่น ดงันี ้

1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีต้องรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคญั เชน่ ความรู้ด้านเคร่ืองยนต์ เป็นต้น 

2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งท่ีต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทกัษะท่ีเกิดได้นัน้มาจากพืน้ฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบตัไิด้อยา่งแคลว่คลอ่งว่องไว 

3.ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง             
เป็นต้น 

4.บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนัน้                            
เชน่ คนท่ีนา่เช่ือถือและไว้วางใจได้ หรือมีลกัษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

5. แรงจงูใจ / เจตคต ิ(Motives / attitude) เป็นแรงจงูใจ หรือแรงขบัภายในซึ่งท า
ให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมท่ีมุง่ไปสูเ่ปา้หมาย หรือมุง่สูค่วามส าเร็จ เป็นต้น 
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เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค (2546) ได้นิยามสมรรถนะในองค์กร หมายถึง ความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities) ของมนุษ ย์ ท่ีแสดงผ่านพฤติกรรม 
(Attributes) ซึ่งบางครัง้ความสามารถของมนุษย์ท่ีมีอยู่มากมายยังซ่อนเร้น (Talent) ไม่ได้ถูก
น ามาใช้อย่างจริงจงั อาจเกิดได้หลายปัจจยั เช่น ทศันคติ สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ โดยองค์กรต้องดึง
ขีดความสามารถนัน้ของมนษุย์ออกมาให้มากท่ีสดุ ซึ่งสามารถแบง่ความสามารถเชิงสมรรถนะได้ 
3 ประเภทดงันี ้

1. ความสามารถ เชิ งสม รรถนะ ด้านการจัดการองค์การ (Managerial 
Competencies) หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผน 
การจดัการ การคดิในเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตดัสินใจ เป็นต้น 

2. ความสามารถเชิงสมรรถนะในด้านทัว่ไป (Generic Competencies) หมายถึง
ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองทั่วไป เช่น การส่ือสาร การเจรจา
ตอ่รอง และท างานเป็นทีม เป็นต้น 

3. ความสามารถเชิงสมรรถนะในด้านเทคนิค (Technical Competencies) 
หมายถึงความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับเนือ้งาน (Job Content) ท่ี
รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม รับผิดชอบเก่ียวกับการหาความต้องการในการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการฝึกอบรม ดงันัน้ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค คือ การวิเคราะห์หลกัสตูร 
และการประเมินหลกัสตูร เป็นต้น 

อาภรณ์  ภู่ วิทยพัน ธ์  (2553) ได้นิ ยามสมรรถนะในองค์การ หมายถึ ง  ขีด
ความสามารถ ศกัยภาพ สมรรถนะ หรือพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ ซึง่สมรรถนะนีเ้ป็นการกระท า หรือ
แสดงออกของบคุลากรในองค์การสมรรถนะจะส่งผลลพัธ์ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance 
Indicator) ท่ีก าหนดขึน้  

ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย (มปป.) ได้นิยามสมรรถนะในองค์การ หมายถึง           
เคร่ืองมือในการบริหารผลสมัฤทธ์ิ (Performance Management) ประเภทหนึ่งโดยมีจดุมุ่งหมาย
สูงสุด (Ultimate Goal) คือ ท าอย่างไรองค์กรจึงจะสามารถดึงศักยภาพ และความสามารถ             
ท่ีซอ่นเร้นของบคุลากรมาใช้ในเชิงการเพิ่มผลผลิต หรือผลสมัฤทธ์ิของงาน โดยมีหลกัการพืน้ฐานท่ี
ส าคญักล่าวคือจะต้องเป็นผลประโยชน์เกือ้กลูกันระหว่างองค์กรและบคุลากร (Mutual Benefits) 
หรือ Win-Win ซึง่หมายความว่า องค์กรได้ประโยชน์จากผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบตัิงาน ของบคุลากร 
ในขณะเดียวกัน บุคลากรก็เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงาน และรับรู้ว่าควรจะต้องพัฒนาตนเอง
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อย่ างไร  เพ่ื อ ให้ เกิดความ ก้าวห น้าในห น้า ท่ี การงาน  และการพัฒ น าผลสัมฤท ธ์ิ ใน                                        
การปฏิบตังิานด้วย 

ส านักงาน ก.พ. (มปป.) ได้นิยามสมรรถนะในองค์การ หมายถึง คุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคล
สามารถสร้างผลงานได้โด้โดดเด่น  กล่าวคือ การท่ีบุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ 
มกัจะต้องมีองค์ประกอบของความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ซึ่งหากกล่าวอีก
นยัหนึ่งสมรรถนะเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการจากข้าราชการผู้นัน้มีผลปฏิบตัิงานดี และ
ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการไว้ ตวัอย่างเช่น การก าหนดสมรรถนะการบริการท่ีดี                   
เพราะหน้าท่ีหลักของข้าราชการคือการให้บริการแก่ประชาชน ท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ
วตัถปุระสงค์ คือ การท าให้กิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน 

นิสดารก์ เวชยานนท์(ฐิติกร พูลภัทรชีวิน.  ออนไลน์) ได้แบ่งสมรรถนะองค์การ 3 
ประเภทเพ่ือให้ได้เปรียบในการแขง่ขนั ดงันี ้ 

1. สมรรถนะทางด้านเศรษฐกิจหรือการเงิน (Economic/Financial Capability)        
เชน่  การมีเงินทนุมากกว่าคูแ่ขง่ การมีแหลง่ทนุท่ีเสียดอกเบีย้น้อยหรือไม่มีดอกเบีย้ สามารถระดม
ทนุได้รวดเร็วกวา่ ซึง่จะชว่ยท าให้ลกูค้าสามารถซือ้สินค้าได้ในราคาท่ีถกูลง 

2. สมรรถนะทางด้านยุทธศาสต ร์ห รือการตลาด (Strategic/Marketing 
Capability)  การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง การตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าท่ีมีความหลากหลาย ซึง่จะชว่ยให้ลกูค้าได้รับสินค้าท่ีรวดเร็วและมีคณุภาพดี 

3. สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี (Technological Capability) การใช้เทคโนโลยี
มาสร้างความแตกต่างทางนวัตกรรม เน้นการวิจัยพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่ีมี
มลูคา่เพิ่ม  

นอกจากนีก้ารสร้างสมรรถนะขององค์การมีองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 
1. การมีทัศนคติร่วมกัน (Share Mindset) ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นน า้หนึ่งใจ

เดียวกนัภายในองค์การ และยงัสร้างความแตกตา่งให้กบัองค์การท่ีคูแ่ขง่ยากจะเลียนแบบ 
 2. การจัดการและการปฏิบัติทางด้านบุคลากร (Management and Human 

Resource Practices) ซึ่ งจะท าให้ เกิดการแปรเป ล่ียนความสามารถของบุคคลให้ เป็ น
ความสามารถขององค์การ ประกอบด้วย ด้านการสรรหา ด้านการพัฒนา ด้านการประเมินผล 
ด้านการให้รางวลั ด้านการออกแบบองค์การ และด้านการส่ือสาร 
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3. การมีความสามารถในการเปล่ียนแปลง (Capability for Change) 
4. ภาวะผู้น า (Leadership) 

กล่าวโดยสรุปสมรรถนะขององค์การ คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละ
บรรลุท่ีแสดงผ่านพฤติกรรมของมนุษย์ เพ่ือปฏิบตัิงานให้สมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงค์ เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ มาตรฐานท่ีองค์กรก าหนดไว้ และในองค์การนัน้มีขีดความพร้อม ความสามารถ
เพียงใด ซึง่อาจขึน้อยูก่บับคุลากร งบประมาณ สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในองค์การ เป็นต้น 

แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสาร 
Edward (1980) ได้นิยามการส่ือสารในส่วนของการน านโยบายไปปฏิบตัิ คือ การส่ง

สารให้ผู้ รับผิดชอบนโยบายตดัสินใจไปปฏิบตัิว่าตนจะควรท าอะไร โดยค าสัง่ท่ีถ่ายทอดไปสู่ผู้น า   
นโบายไปปฏิบัติ จะต้องถูกต้อง เท่ียงตรง คงเส้นคงว่า และเหมาะสม ซึ่งผู้ ตัดสินใจนโยบายมี
ความประสงค์เห็นการน านโยบายไปปฏิบตัิ แตไ่ม่ได้ระบใุห้บคุลากรหรือผู้น าไปปฏิบตัิชดัเจน หรือ 
ครบถ้วนแล้วนัน้ ผู้ปฏิบตัอิาจเข้าใจผิดตอ่ผู้ตดัสินใจนโยบาย อาจเป็นสาเหตคุวามล้มเหลวในการ
น านโยบายไปปฏิบตัเิบือ้งต้นได้ 

เกษศิณี สภุาวิจิตร (2540) ได้นิยามการส่ือสารไว้ หมายถึง การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ                
ในการพฒันาสงัคม สงัคมท่ีมีการส่ือสารดี ย่อมมีเครือข่ายการส่ือสารประเภทตา่งๆ ท่ีครอบคลุม
พืน้ท่ีเป้าหมายได้กว้างขวาง ท าให้ประชาชนส่ือสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทัง้ภายในและ
ภายนอกตัวอ าเภอ ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้เท่าทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การเกษตร เศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณสขุ การศกึษาและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงของลมฟ้าอากาศ อันน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึน้      
ท าให้ชมุชนโดยรวมพฒันาได้เร็ว  

องค์ประกอบของการส่ือสารระหว่างบุคคล 
ชิตาภา สขุพล า (2548) ได้นิยามลกัษณะองค์ประกอบของการส่ือสารระหว่างบคุคล  

ดงันี ้

1. ผู้สง่สาร (Sender) คือ ผู้ ท่ีก าลงัแสดงบทบาทในการส่ือความหมาย ความรู้สึก 
หรือตอบกลบัการส่ือสารไปอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะด้วย ค าพดู กริยา หรือ ท่าทางสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
เพ่ือให้คูส่ื่อสารเกิดความเข้าใจในสาร 
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2. ผู้ รับสาร (Receiver) คือ ผู้ ท่ีก าลงัแสดงบทบาทเป็นผู้ ฟัง ผู้สงัเกตและตีความ
สารท่ีได้ยิน ได้เห็น สงัเกตได้ หรือ แม้แตรู้่สกึได้จากการส่ือความหมายของผู้สง่สาร ทัง้สารท่ีสง่โดย
เจตนาและไม่เจตนา ซึ่งผู้ รับจะน ามาประมวลและแปลความหมายตามสภาวะของตนเอง    ไม่ว่า
จะเป็นสภาวะทางกายภาพ 

3. สาร (Message) คือ เร่ืองราวท่ีคู่ ส่ือสารถ่ายทอดแลกเปล่ียนซึ่งกัน เพ่ือ
วตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง สารในกระบวนการส่ือสารระหว่างบคุคล จะมีลกัษณะพิเศษกว่า
สารในระบบการส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ นัน่คือ ลกัษณะสารจะมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
ไม่คงท่ีและยืดหยนุสูงกว่าสารในระบบการส่ือสารอ่ืนมีทัง้การตดัทอนละทิง้สารเดิม เพิ่มเติมไปสู่
สารใหมส่ามารถท าได้อยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 

4. ส่ือ (Channel) คือ ชอ่งทางท่ีน าพาขา่วสารจากผู้สง่สารไปสูผู่้ รับสารโดยทัว่ไป 
5. บริบท/ สภาพแวดล้อมในการส่ือสาร (Context / Environment) คือ สิ่งท่ีมีผล 

หรืออิทธิพลตอ่การส่ือสารของเราทัง้โดยตรงและโดยอ้อม 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ 

ความหมายของขยะมูลฝอย 
Department of Environmental Conservation NY (2017) ได้นิ ยามขยะห รือมูล

ฝอย  (Solid waste) หมายถึง เศษอาหาร กลุ่มขยะเปียก สิ่งท่ีไม่สามารถใช้ได้  แล้วทิ ง้ใน
ชีวิตประจ าวนั หรือ กากตะกอก จากการบ าบดัน า้เสีย เป็นต้น 

ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย (2551: 9) ได้นิยามขยะหรือมูลฝอย                     
(Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถุถุงพลาสติก 
ภาชนะท่ีใส่อาหาร มลูสตัว์ ซากสตัว์ หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลีย้งสตัว์หรือท่ีอ่ืน 
และหมายความรวมถึงมลูฝอยตดิเชือ้ มลูฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชมุชนหรือ ครัวเรือน 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (มปป.: 3)ได้นิยามขยะมูลฝอย (Solid waste) 
หมายถึง สิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลท่ีอยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และสตัว์ทัง้
จากการบริโภคการผลิตการขบัถ่ายการด ารงชีวิตและอ่ืนๆ 

ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ และศิวพันธุ์  ชูอินทร์  (2560: 9) ได้นิยามขยะมูลฝอย (Solid 
waste) หมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีเหลือใช้จากกิจกรรมการด าเนินชีวิตของมนุษย์รวมทัง้ เถ้า ซากสตัว์ 
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มลูสตัว์ เศษวสัดท่ีุทิง้แล้วจากอาคารบ้านเรือน หรือ สถานท่ีอ่ืนๆ และไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของผู้ ใช้ 
ท าให้สิ่งเหลา่นัน้หมดคณุคา่ หรือไมเ่ป็นประโยชน์ตก่ารด าเนินชีวิต ตอ่ไป 

อาณัติ ต๊ะปินตา (2553: 59) ได้นิยามขยะมลูฝอย (Solid waste) หมายถึง สิ่งตา่งๆ
ท่ีใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์แล้วถูกทิง้ เน่ืองจากไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ หรือ ไม่
สามารถใช้งานได้อีกของมนษุย์ จงึกลายสภาพเป็นสิ่งของท่ีหมดคณุคา่และไมมี่ประโยชน์ตอ่ไป 

Kanti L. Shah (อ้างถึงในไพบลูย์ แจม่พงษ์ ศวิพนัธุ์ ชอิูนทร์.  2560) ได้นิยามขยะมลู
ฝอย (Solid waste) หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และถูกทิง้ขว้างเน่ืองจากไม่
สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรืออาจไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของผู้ ใช้ หรือเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีท าให้สิ่งนัน้
หมดคณุคา่ หรือ ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต 

กล่าวโดยสรุป ขยะมลูฝอย (Solid waste) คือ สิ่งตา่งๆท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
น ามาบริโภค แล้วเห็นว่าสิ่งนัน้ไม่เกิดประโยชน์ ไม่มีคณุคา่อีกส าหรับการด ารงชีวิตอีกตอ่ไปจึงทิง้ 
เช่น เศษอาหาร ภาชนะ เศษสินค้าทัง้ในตลาดและในครัวเรือน เป็นต้น รวมไปถึง มลูสตัว์ ของเสีย
จากการขบัถ่าย ซากสตัว์ สิ่งของท่ีเน่าเสีย ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี ้หากไม่ได้รับการจดัการท่ีดี รวม
ไปถึงการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด จะส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  

การจัดการขยะพืน้ฐานด้วยหลัก 3Rs 
 หลักจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs เป็นแนวคิดการจัดการขยะแบบผสมผสานโดย

ต้องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และง่ายตอ่การก าจดัขยะ
ในกระบวนการถัดไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และกรมควบคุมมลพิษ (มปป.: หน้า 
13-14) ได้นิยามแนวคดิพืน้ฐาน ดงักลา่วไว้ดงันี ้

 Reduce ลด (คิดก่อนใช้) คือ การควบคุมปริมาณ การใช้ท่ีไม่จ าเป็นให้อยู่ใน
ปริมาณท่ีพอเหมาะ เพ่ือดขยะมูลฝอย เช่น การเลือกซือ้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,                           
การไม่รับถุงพลาสติก, การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก , หลีกเล่ียงการซือ้วัสดุสิน้เปลืองแบบใช้            
ครัง้เดียว เป็นต้น     

 Reuse ใช้ซ า้ (ใช้แล้วใช้อีก) คือ การซ่อมแซมอปุกรณ์ตา่งๆ หรือ รักษาอายกุารใช้
งานอปุกรณ์ให้นานขึน้ใช้ได้ใหม่, การใช้บรรจภุณัฑ์ซ า้หลายครัง้ก่อนทิง้, การน าทรัพยากรมาใช้ซ า้
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ให้เกิดประโยชน์และคุ้มคา่ เชน่ การใช้กระดาษทัง้สองหน้า, การเลือกซือ้สินค้าและการใช้ภาชนะท่ี
สามารถใช้ซ า้ได้ 

Recycle การน ากลบัมาใช้ใหม ่(แปรรูปมาใช้ใหม)่ คือ การคดัแยกขยะมลูฝอยแตล่ะ
ประเภท ทัง้ท่ีบ้าน โรงเรียน และส านักงานเพ่ือน าวัสดุท่ียังสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่หมุนเวียน
กลบัมาเข้าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแตล่ะประเภท เพ่ือน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม
ซึ่งขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ                   
โดยการเลือกสินค้าท่ีท ามาจากวสัดท่ีุสามารถรีไซเคิลได้  หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคดั
แยกขยะ  และการน าขยะรีไซเคลิเข้าสูก่ระบวนผลิต เป็นสินค้าใหม ่เป็นต้น 

2.3 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 

1. แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 (กรม

ควบคมุมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ได้จดัท าแผนแม่บทฉบบันี ้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลท่ีก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 เน่ืองจากปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึน้ใน
ทกุๆ ปี โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจดัการขยะมลู
ฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถ
ด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่งแผนแม่บทฯ ดงักล่าวจะเป็นกรอบแนว
ทางการจดัการขยะมูลฝอยส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัว่ประเทศ น าไปใช้จดัท าแผนการ
จดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของจงัหวดัในภาพรวม และร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ขบัเคล่ือนการด าเนินการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการด ารงชีวิตและการ
พฒันาท่ียัง่ยืน 
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1.1 กรอบแนวคิด 
1 . ใ ช้ ห ลักการ  3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพ่ื อ ให้ เกิ ด การ ใช้ น้ อย            

การใช้ซ า้ และการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่ 
2.  การก าจดัขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายแบบศนูย์รวม และการแปรรูปผลิตพลงังาน 
3. ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัการขยะมูลฝอย

และของเสียอนัตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดโดยใช้หลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) 

 
ท่ีมา: (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กรมควบคมุมลพิษ.  2559: หน้า 16) 

 
1.2 มาตรการ 

1. มาตรการลดการเกิดขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหลง่ก าเนิด 
สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตัง้แต่บ้านเรือน สถานศึกษา            

สถานประกอบการ รวมทัง้สถานบริการต่าง ๆ ทัง้ในชุมชนและสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก และน าขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
กลบัมมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากท่ีสดุ สง่เสริมการผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้วสัดท่ีุไม่ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ ลด
ของเสียในขัน้ตอนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานนานขึน้ สามารถน ากลบัมาใช้ซ า้ได้
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หลายครัง้  เพ่ื อให้ เกิดการผลิต  และการบ ริโภคท่ียั่ง ยืน  (Sustainable consumption and 
production) 

2. มาตรการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และจงัหวดัด าเนินการเก็บรวบรวม ขนสง่ และก าจดัขยะ

มลูฝอยและของเสียอนัตรายท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตนเองจดัให้มีศนูย์ก าจดัขยะมลูฝอย
รวม (Cluster) โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานอยา่งเหมาะสม จดัให้มีสถานท่ีรวบรวมและจดัการ
ของเสียอนัตรายชุมชน สถานท่ีก าจดักากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย และศนูย์ก าจดัมูลฝอยติด
เชือ้ให้เพียงพอ โดยสนบัสนนุภาคเอกชนลงทนุหรือร่วมลงทนุด าเนินงานระบบจดัการขยะมลูฝอย 
และพฒันา  และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะมลู
ฝอยและของเสียอนัตราย รวมทัง้เข้มงวดการบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

3. มาตรการสง่เสริมการบริหารจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 
สร้างจิตส านกึให้กบัประชาชนตัง้แตร่ะดบัเยาวชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตรายตัง้แต่การลดการเกิดขยะมูลฝอย จากบ้านเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทัง้สถานบริการต่างๆ การคดัแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการ
ก าจัดขัน้สุดท้ายพัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยีการบ าบัด/ก าจัดขยะมูลฝอย ของเสีย
อนัตราย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดท่ีุใช้เป็นบรรจุภัณฑ์และก าจัดยาก พัฒนาและเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงจูงใจในการจดัการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอนัตรายโดยใช้ กลไกทางเศรษฐศาสตร์  และกลไกทางสงัคม 

กล่าวโดยสรุปแผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) 
คือการวางกรอบแนวคิดและทิศทางส าหรับการด าเนินการแก้ไขปัญหา ด้านการจดัการขยะมูล
ฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ มีการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมลูฝอยท่ีตกค้างในชมุชมในประเทศ มีการ
จัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึน้ ดังนัน้กระทรวง
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้ปรึกษาหารือร่วมกบักระทรวงมหาดไทย และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
จดัท า แผนปฏิบตัิการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 
2560) เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการขยะ 
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2. แผนปฏิบัตกิาร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  
    (พ.ศ. 2559 – 2560) 

แผนปฏิบตัิการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559 – 
2560(กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ.  มปป.)   เป็นแผนปฏิบัติการ          
ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมลูฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เพ่ือเป็นแนวทาง
ขบัเคล่ือนประเทศไทยไปสู่การเป็นสงัคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด
3Rs ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะท่ีต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการท่ียั่งยืน คือการลด
ปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การใช้ซ า้ (Reuse) และการน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) 
หรือ ตามหลกัการสามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจดัการขยะนัน้ มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน 
ส่งเสริมการคดัแยกขยะจากต้นทางเป็นการเพิ่มมลูค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะ
ในภาพรวมทัง้ประเทศลดลงท าให้ปริมาณขยะท่ีจะต้องเข้าสูร่ะบบการก าจดัลดลง และมีการก าจดั
ท่ีถูกวิธีเพิ่มมากขึน้อีกด้วย ตามแนวคิดเร่ือง “ประชารัฐ” คือ การค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ              
ทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหา ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสังคม                       
ภาคการศกึษา และภาคการศาสนา เป็นต้น  นอกจากการมุ่งลดปริมาณขยะและการคดัแยกขยะท่ี
ต้นทางแล้ว ยงัมุ่งสร้างระบบการเก็บขนขยะ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพ่ือน าไปสู่การจดัการขยะอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ การแปรรูป            
เป็นพลงังานเชือ้เพลิง การแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้า การน าไปผ่านกระบวนการเพ่ือผลิตเป็นปุ๋ ย
อินทรีย์ ตา่งๆ  ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมในอนาคตตอ่ไป 

2.1 กรอบการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ สามารถแบ่งการ
ด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ระยะต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและมีการคดัแยกขยะท่ี
ครัวเรือน สถานท่ีราชการสถานท่ีสาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ การเก็บ
และขน ท่ีมีประสิทธิภาพ และระยะปลายทางคือ การจดัการขยะท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมี
ประสิทธิภาพ แผนปฏิบตัิการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 
2560) เป็นแผนปฏิบตัิการในระยะสัน้ จึงมุ่งด าเนินการใน ระยะแรกเทา่นัน้ ได้แก่ ระยะต้นทาง คือ
การลดปริมาณขยะ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะท่ี ต้นทางบนพื น้ฐานแนวคิด 3Rs                   
เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยก            
และน าขยะมูลฝอยและขยะอนัตรายกลับมาใช้ประโยชน์และเพ่ือเพิ่มมูลค่าท่ีต้นทาง และระยะ
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กลางทาง คือ การจดัท าระบบเก็บและขน ท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้องกบัสถานการณ์
ขยะในพืน้ท่ี เพ่ือน าไปสูก่ารจดัการขยะ ในระยะปลายทางอยา่ง มีประสิทธิภาพตอ่ไปในอนาคต 

2.2  มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย 

มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยอยสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ตัง้แต่ต้นทาง กลางทาง                    
และปลายทาง โดยมีแนวทางดงันี ้

1. มาตรการลดและคดัแยกท่ีแหลง่ก าเนิด 
สนับสนุนและขยายผลให้มีการจัดการขยะมูลฝอย ตัง้แต่บ้านเรือน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทัง้สถานบริการตา่ง ๆ ทัง้ในชมุชนและสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือลดปริมาณ
การเกิดขยะมลูฝอยการเลือกใช้สินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมให้
เกิดกลไกการคดัแยกและน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ใหมใ่ห้มากท่ีสดุ 

2. มาตรการเพิ่มศกัยภาพการเก็บขน 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและจงัหวดั ด าเนินการจดัระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่ง
ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าจัดต่อไปผลักดนัให้มีสถานท่ีรวบรวมและ
จดัการขยะอนัตราย สถานท่ีก าจดักากอตุสาหกรรมท่ีเป็นอนัตราย และศนูย์ก าจดัมลูฝอย
ติดเชือ้ให้เพียงพอ โดยสนบัสนนุภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทนุด าเนินงานระบบจดัการ
ขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย 

3. มาตรการสง่เสริมการบริหารจดัการ 
สร้างจิตส านกึให้กบัประชาชนตัง้แตร่ะดบัเยาวชนและประชาชนทัว่ไป เข้ามามีสว่นร่วมใน
การจัดการขยะมูลฝอย ตัง้แต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา 
สถานประกอบการ รวมทัง้สถานบริการตา่ง ๆ การคดัแยกขยะมลูฝอย จนถึงการก าจดัขัน้
สุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้รูปแบบเทคโนโลยี การบ าบดั/ก าจดัขยะมูลฝอย พัฒนาและ
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทัง้
เข้มงวด การบงัคบัใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

 กลา่วโดยสรุป แผนปฏิบตักิาร “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  
   (พ.ศ. 2559 – 2560) เป็นแผนระยะสัน้ท่ีต้องการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มี
ส่วนร่วมกันในการจัดการขยะ เพ่ือเป็นแนวทางขับเคล่ือนให้ประเทศไทยน าไปสู่การเป็นสังคม



  25 

ปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถน าแผนดงักล่าวไปปฏิบตัิได้ โดยแผนปฏิบตัิการดงักล่าวก าหนดเป็นแนวทางการสร้าง
เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์ถดัไป 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี 2559 – 2560 ตามผลงานตาม
นโยบายรัฐบาลรอบ 1 ปี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้รับนโยบายเร่งดว่นของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์
โอชา ภายใต้ผลงานเร่ืองท่ี 1 “อยุธยาเมืองสะอาด ตามนโยบายการจัดการแก้ไขปัญหาขยะของ
รัฐบาล ได้ก าหนดให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นพืน้ท่ีแรกในการน าร่อง ในระบบจดัการขยะเพิ่ม
มูลค่าแปลงเป็นพลงังานไฟฟ้า การก าจดัขยะมูลฝอยแบบศนูย์รวม การก าจัดโดยใช้เทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลงังานท า ให้เกิดประโยชน์ ปลกูฝังจิตส านกึจดัการขยะตัง้แต่
ต้นทางอย่างมีส่วนร่วม มุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดปลอดขยะ เพ่ือเป็นต้นแบบให้พืน้ท่ีอ่ืนต่อไป              
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขออนุญาตใช้ท่ีดินราชพัสดุ จ านวน 372 ไร่  2 งาน 29 ตารางวา           
ในพืน้ท่ีต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล และทางจงัหวัดท าการขนย้ายขยะตกค้างสะสมใน
สถานท่ีก าจดัขยะมลูฝอยในพืน้ท่ีวิกฤต จ านวน 220,000 ตนั ท่ีต าบลบ้านปอ้ม ไปก าจดั โดยวิธีฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลยังสถานท่ีแห่งใหม่ โดยใช้เวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งเร็วกว่าก าหนด
ระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ 6 เดือน และด า เนินการจดัสร้างศนูย์บริหารจดัการขยะแห่งใหม่ท่ีถูกต้องตาม
หลกัสขุาภิบาลทัง้หมดรวมถึงอาคารสาธารณูปโภค จดัหาวสัดเุคร่ืองมือการท างาน และในระยะ
ถดัไป ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะด า เนินการจดัตัง้ 1) โรงแยกขยะ 2) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ 
ตอ่ไป โดยมีก าหนดให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี   

4 . โค รงก าร จั ด ก ารแ ก้ ไข ปัญ ห าขยะ  (พ ระน ครศ รีอยุ ธ ย า ) จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากการก าจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา 

โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะฯ (ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี.  ออนไลน์) เป็นโครงการเร่งดว่นของรัฐบาลพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา เพ่ือจดัการ
แก้ไขปัญหาขยะเน่ืองจากปัญหาขยะเป็นวาระแหง่ชาตท่ีิรัฐบาลก าหนดให้แก้ไข รวมถึงปัญหาขยะ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณตกค้างประมาณ 350,000 ตัน นับตัง้แต่ปีพ.ศ. 2531 – 
2558 โดยก าหนดให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นพืน้ท่ีแรกในการน าร่องโดย มติคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้กระทรวง มหาดไทยด าเนินการโครงการก าจัดขยะในพืน้ท่ี                     
จ.พระนครศรีอยุธยา ในลกัษณะโครงการน าร่องเพ่ือเป็นรูปแบบของการด าเนินการก าจดัขยะท่ี
รักษาสิ่ งแวดล้อมของชุมชนโดยให้ ใช้ ท่ี ราชพัสดุจ านวน  372 ไร่  2  งาน  29 ตร.วา ท่ี                       
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ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
องค์การสรุา โดยแบง่การจดัการออกเป็น 2 ระยะ คือ  

ระยะท่ี 1 กระทรวงมหาดไทย ให้ด าเนินการเก็บขนขยะตกค้าง สะสมประมาณ 
200,000 ตนั ท่ีบอ่ฝังกลบขยะพืน้ท่ีเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา หมู่ท่ี 8 ต าบลบ้านปอ้ม อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มาฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล ณ บ่อขยะใหม ่
(มหาพราหมณ์ ) โดยถือเป็นการจัดการขยะสะสมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย 
กระทรวงมหาดไทย จัดจ้างให้บริษัทเอกชน โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการ 

ระยะท่ี 2 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ซึ่ง
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สงักดักระทรวงมหาดไทย บรูณาการร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะของ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดย PEA มอบหมายให้บริษัทในเครือ ได้แก่ 
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด (PEA ENCOM) ท่ีจดัตัง้ขึน้มาเพ่ือสนบัสนุนการ
ผลิตและการใช้พลงังานทดแทนให้เป็นแหล่งพลงังานหลกัของประเทศ รวมทัง้เพ่ือสนองนโยบาย
เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการก าหนดนโยบายส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก เป็นผู้ลงทนุก่อสร้าง 

บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้ท าการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด โครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (พระนครศรีอยุธยา) จังหวดัพระนครศรีอยุธยา - 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากการก าจัดขยะ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการออกแบบศนูย์
บริหารจัดการขยะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายเพ่ือศึกษาความ เหมาะสม และ
ออกแบบระบบให้สามารถรองรับขยะชุมชนได้ประมาณ 300 ตนั/วนั  เพ่ือรองรับขยะชุมชนจาก
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้างเคียง โดยมีการออกแบบ 2 
สว่นหลกั คือ 

ส่วนท่ี 1 โรงผลิตเชือ้เพลิงขยะ (RDF Plant) เป็นโรงแปรสภาพขยะชุมชนให้มี
สภาพท่ีเหมาะสมและมีคุณสมบัติเป็นเชือ้เพลิง (Refuse Derive Fuel : RDF) ส าหรับโรงผลิต
ไฟฟ้า (โรงผลิตเชือ้เพลิงขยะ RDF สามารถรองรับขยะชุมชน ~ 300 ตนั/วนั ผลิตเชือ้เพลิง ขยะ 
RDF ประมาณ 100 ตนัตอ่วนั และปุ๋ ยอินทรีย์ประมาณ 30 ตนั/วนั ) 
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สว่นท่ี 2 โรงผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงขยะ (Power plant) ออกแบบเป็นระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยกังหันไอน า้ (Steam Turbine) ร่วมกับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (Generator)  ขนาด
ก าลงัการตดิตัง้ 3.5 เมกกะวตัต์ พร้อมระบบการบ าบดัมลพิษอากาศ และระบบก าจดักากขีเ้ถ้า 

ทัง้นี ้โครงการ ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่โครงการ ดงักลา่ว 
บริษัท พีอีเอเอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (PEA ENCOM) จึงมีความประสงค์จะจัดให้มี 
กระบวนการฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ประชาชนมีความเข้าใจอนัดีตอ่การด าเนินโครงการ 
ลดปัญหาความขดัแย้งระหว่างโครงการกับชุมชนหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และโครงการ
สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ชมุชน 

2.4 ภูมิหลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัด 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตัง้อยู่ในเขตภาคกลางบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง      

พืน้ท่ีส่วนใหญ่  เป็นพืน้ ท่ีทุ่งนาเหมาะส าหรับกสิกรรม ไม่มีภูเขา ประกอบด้วย 16 อ าเภอ               
และมีจ านวนประชากรทัง้หมด 808,360 คน โดยอ าเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอ
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 141,010 คน รายละเอียดดงันี ้

ตาราง 1 ข้อมลูอ าเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

อําเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) จํานวนประชากร รวม 

1. อําเภอพระนครศรีอยุธยา 130.579 141,010  

2. อําเภอท่าเรือ 106.189 47,357  
3. อําเภอนครหลวง 198.919 36,854  
4. อําเภอบางซ้าย 150.756 19,392 
5. อําเภอบางไทร 219.679 47,935 
6. อําเภอบางบาล 135.305 34,484 
7. อําเภอบางปะหัน 121.865 41,917 
8. อําเภอบางปะอิน 229.098 104,775  
9. อําเภอบ้านแพรก 39.087 9,103  
10. อําเภอผักไห่ 189.008 41,637 

11. อําเภอภาชี 104.508 31,108 
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อําเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) จํานวนประชากร รวม 

12. อําเภอมหาราช 120.159 23,652 
13. อําเภอลาดบัวหลวง 199.928 39,110 
14. อําเภอวังน้อย 219.191 72,358 
15. อําเภอเสนา 205.567 67,009  
16. อําเภออุทัย 186.802 50,658 

รวม 2556.64 808,359 

ท่ีมา:  (ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา.  2559)แผนยทุขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ด้านการท่องเที่ยว 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 4 จ านวนผู้มาเย่ียมเยือนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ในปี พ.ศ. 2556 – 2560 

 

ท่ีมา: (ส านกังานสถิตจิงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.  2561: ออนไลน์) 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีเก่าของประเทศไทย ด้วยอารยธรรมและ
เสน่ ห์ของเมืองโบราณ  อีกทั ง้กุ้ งแม่ น า้และปลาแม่น า้ ท่ี เป็นอาหารท่ี มี ช่ือเสียงแล้วนัน้                                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว โดยส านักงานสถิติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้จ าแนกข้อมูลผู้ เย่ียมเยือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกเป็น        
นกัทศันาจร และนกัท่องเท่ียว ในปีพ.ศ. 2556 – 2560  ซึง่รายละเอียดของกราฟและข้อมลูข้างต้น
นัน้ แสดงให้เห็นถึงจ านวนประชากรในแต่ละประเภทท่ีเข้ามาในจังหวดัมากขึน้แต่ละปี นับเป็น
เร่ืองท่ีดีของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แตใ่นทางกลบักนัจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ตามข้อมลูกลา่ว
มาข้างต้นนัน้ อาจสง่ผลกระทบตอ่การจดัการขยะภายในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้  

สถานการณ์ขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนประชากร 808,359 คน มีปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้       

1,066 ตัน/วนั และมีปริมาณขยะท่ีเก็บไปก าจัดเพียง 693.65 ตนั/วัน ซึ่งก่อให้เกิดปริมาณขยะ
ตกค้างท่ี ไม่ ได้ก าจัด 372.35 ตัน โดยอ าเภอพระนครศรีอยุธยามีปริมาณขยะมากท่ีสุด         
รายละเอียดดงันี ้

ตาราง 2 ข้อมลูปริมาณขยะ จ าแนกเป็นรายอ าเภอในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

อําเภอ ประมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะท่ีเก็บไปกําจัด 
 (ตัน/วัน) 

1. พระนครศรีอยุธยา  182 58.76 
2. ท่าเรือ  51 36.50 
3. นครหลวง  12 11.44 
4. บางไทร  20 8.89 
5. บางบาล  28 4.50 
6. บางปะอิน  240 199.16 
7. บางปะหัน  20 2.50 
8. ผักไห่  73 35.93 
9. ภาชี  56 45.94 
10. ลาดบัวหลวง  10 5.00 
11. วังน้อย  32 21.20 
12. เสนา  39 24.95 
13. บางซ้าย  51 42.06 
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อําเภอ ประมาณขยะที่เกิดขึ้น 
(ตัน/วัน) 

ปริมาณขยะท่ีเก็บไปกําจัด 
 (ตัน/วัน) 

14. อุทัย  28 10.50 
15. มหาราช  117 88.81 
16. บ้านแพรก  107 97.51 
รวม  1,066 693.65 

ท่ีมา:  แผนยทุธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) 

จากตารางท่ีผู้วิจยัได้น าเสนอข้างต้นพบวา่ อ าเภอพระนครศรีอยธุยามีปริมาณขยะท่ี
เกิดขึ น้ ในแต่ละวันสูงกว่าอ าเภออ่ืนๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาเป็นผู้บริการจดัการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งมีพืน้ท่ีฝังกลบขยะอยู่ในพืน้ท่ี
ต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ถึงวันละ 140 ตันต่อวัน                                
โดยปัจจบุนัพืน้ท่ีจดัการขยะบริเวณดงักล่าวได้ใช้ส าหรับขยะมลูฝอยเตม็พืน้ท่ีแล้ว 

สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัง้อยู่ ท่ี  ต าบล            
บ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
พืน้ท่ีประมาณ 30 ไร่ เร่ิมใช้งานมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 (ยุวฒัน์ วุฒิเมธี และศภุวรรณ ภิรมย์ทอง.  
2558) มีลกัษณะการก าจดัขยะมลูฝอยท าในลกัษณะเทกองบนพืน้ (Open Dumping) คือ การเท
ขยะมลูฝอยกองกบัพืน้โดยตรง ไม่มีการควบคมุปริมาณและการระบายของเสีย รวมถึงการควบคมุ
สารปนเปือ้นต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งปัจจุบันใช้พืน้ท่ีในการก าจัดเต็มพืน้ท่ี  30 ไร่แล้ว               
ท าให้ขยะมูลฝอยกองเต็มพืน้ท่ีมีสภาพเป็นภูเขา และมีขยะมูลฝอยตกค้างเกือบ 300,000 ตัน 
ส่งผลให้เกิดน า้เน่าเสียของขยะ กลิ่นเหม็นท่ีคละคลุ้ ง ควนัไฟ ท าให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก น า้เน่าเสียจากกองขยะได้ไหลลงคลองส่งผลให้ต้นข้าวบริเวณ
ใกล้เคียงล้มตาย อีกทัง้ไมส่ามารถปลกูผกัไมไ่ด้ (ไทยรัฐ.  ออนไลน์) 

นอกจากนี ้ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดเหตกุารณ์ไฟไหม้ในพืน้ท่ีดงักล่าว ซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีจดัการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา  โดยเพลิงไหม้เกิดบริเวณกลางบอ่ขยะท า
ให้ยากตอ่การควบคมุเพลิง เพราะมีทางเข้าและออกเพียงทางเดียว ไฟจึงได้ลุกลามและขยายวง
กว้างประมาณ 10 ไร่ ส่งผลให้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงประมาณ 4 ชุมชนต้องอพยพอย่าง
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เร่งด่วน เน่ืองจากกลิ่นขยะท่ีถูกเผาไหม้กลายเป็นมลพิษกระจายเข้าสู่พืน้ท่ีดังกล่าว   (สถาบัน
อยธุยาศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา.  ออนไลน์) จากปัญหาขยะมลูฝอยท่ีตกค้าง
และสะสมมานานจนเกิดปัญหาการจดัการขยะในพืน้ท่ีต าบลบ้านปอ้ม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา 
รวมถึงจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้และการใช้ทรัพยากรตา่งๆ ส าหรับอปุโภค บริโภคมากขึน้แล้วนัน้  
อีกทัง้พืน้ท่ีส าหรับการก าจดัมลูฝอยท่ีไมเ่พียงพอ และมีอยูจ่ ากดั จงึไม่สามารถก าจดัขยะได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอในแต่ละวัน ซึ่งเห็นได้จาก แผนพัฒนาสามปีจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 - 
2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.  2559) ได้บรรยายในสรุปแผนพฒันา
ท้องถ่ินท่ีผ่านมา ยงัคงพบว่าพืน้ท่ีรองรับขยะยงัคงไม่เพียงพอ และบางแห่งไม่มีระบบก าจดัขยะท่ี
ได้มาตรฐาน  

จากสถานการณ์ขยะมลูฝอยท่ีเกิดจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีผ่านมา จนถึงปัจจบุนั
พบว่าภายในจงัหวดัมีปริมาณขยะท่ีสงูขึน้ และมีปัญหาในการจดัการขยะและการจดัการขยะมูล
ฝอยท่ีตกค้างโดยกรมควบคมุมลพิษ ได้อธิบายสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2559  พบวา่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจดัอยูใ่นอนัดบัต้นๆ ของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกบัปริมาณ
ขยะมลูฝอย  รายละเอียดดงันี ้

ตาราง 3 จงัหวดัท่ีมีวิกฤตปัญหาด้านการจดัการขยะมลูฝอย 

อันดับที่ จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
คะแนนประเมิน 

(เต็ม 100 คะแนน) 
1 ฉะเชิงเทรา  85.03 
2 นครศรีธรรมราช  76.28 
3 ขอนแก่น  60.39 
4 ร้อยเอ็ด  54.96 
5 พระนครศรีอยุธยา  52.96 
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1,242,000
1,093,053

754,904
642,566

ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา 

ปริมาณขยะตกค้าง (ตัน)

ฉะเชิงเทรา นครศรีธรรมราช ขอนแก่น พระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 กราฟการจดัล าดบัจงัหวดัท่ีมีปัญหาขยะมลูฝอยตกค้างในสถานท่ี 
ก าจดัขยะมลูฝอยท่ีด าเนินการไม่ถกูต้อง 

จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอาจมีปัญหาในการจดัการขยะ
จริง ซึ่ งถูกจัดอยู่ ในอันดับ ท่ี  5 ของประเทศ จากและเห็นได้จากพื น้ ท่ีต าบลบ้านป้อม                      
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานท่ีจัดการขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาท่ีมีปริมาณขยะเทียบเท่าได้กับตึกประมาณ 3 ชัน้ และส่งผลกระทบทางด้าน
ม ล พิ ษ ไป ยั ง ชุ ม ช น อั น ใก ล้ เ คี ย ง  ท า ใ ห้ ช า ว บ้ าน ไ ด้ รั บ ค ว าม เดื อ ด ร้อ น  รว ม ถึ ง                                         
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาก็ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกนั ปัญหาด้านการจดัการขยะมูล
ฝอยจึงเป็นประเด็นส าคัญท่ีต้องแก้ไข ซึ่งวิกฤตการณ์เหล่านีก้ลายเป็นวาระแห่งชาติท่ีพลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปัจจบุนัเห็นความส าคญั จึงออกแผนปฏิบตัิการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ โดยให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นหนึง่ในจงัหวดัน าร่องของการแก้ไขปัญหาขยะ  

ดังนัน้  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ                             
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงใช้พืน้ท่ีราชพสัด ุจ านวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ในพืน้ท่ีต าบล
มหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีตกค้าง       
และไม่ถูกหลักสุขาภิบาล  ในพื น้ ท่ีต าบลบ้านป้อม  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือลดปัญหาขยะตกค้าง และปัญหาน า้ชะขยะมูลฝอย  ท่ีไหลเข้าสู่คลอง     
พืน้ท่ีกสิกรรมของชาวนา อีกทัง้ลดพาหะการน าโรคต่างๆท่ีเกิดจากการก าจัดขยะท่ีไม่ถูกหลัก
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สขุาภิบาล โดยพืน้ท่ีก าจดัขยะแห่งใหม่อยูห่่างไกลจากชมุชนและบ้านเรือน 4 กิโลเมตร ฉะนัน้จึงมี
คาดการณ์ว่าจะไม่ส่งกลิ่นอนัไม่พึงประสงค์กบัประชาชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง นอกจากนีพื้น้ท่ี
ก าจดัขยะแห่งใหม่ได้รับแต่งตัง้ให้ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบพระนครศรีอยธุยา เน่ืองมาจากในระยะ
ยาวพืน้ท่ีแห่งนีจ้ะจดัตัง้โรงงานผลิตขยะเป็นเชือ้เพลิงและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากการก าจดั
ขยะ มีคา่ใช้จ่ายท่ีถกูกวา่และประหยดัเวลาในการจดัการขยะเพราะไม่ต้องผ่านวิธีการคดัแยกขยะ 
เพ่ือลดปริมาณขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนีใ้นอนาคต กรณีบ่อฝัง
กลบในพืน้ท่ีดงักลา่วเตม็แล้วจะด าเนินการปรับภูมิทศัน์เป็นสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีประโยชน์
ใช้สอยและสร้างพืน้ท่ีสีเขียวให้กบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2.5 ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เร่ือง การก าจดัขยะมลูฝอย 

พ.ศ. 2559  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2559) ได้ตราข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 โดยผ่านความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้ ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา จงึตราข้อบญัญตัไิว้ ซึง่ได้ก าหนด อ านาจหน้าท่ีไว้ดงันี ้

ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีในการก าจัดขยะมูลฝอย       
ท่ีมีแหล่งก าเนิดในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยอาจด าเนินการทัง้หมด หรือแตบ่างส่วนด้วย
วิธีการ ดงันี ้

(1) องค์การบริหารสว่นจงัหวดั ด าเนินการเอง 
(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัด บริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินอ่ืน ท่ีตัง้อยูภ่ายในเขตองค์การบริหารสว่นจงัหวดั หรือร่วมกบัหน่วยงานของรัฐ หรือร่วมกบั  
รัฐวิสาหกิจ หรือร่วกบัเอกชนภายใต้ข้อตกลงร่วมกนั 

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบให้บุคคลใดด าเนินกิจการรับท าการ
ก าจดัขยะมลูฝอย โดยอนญุาตให้เรียกเก็บคา่ธรรมเนียมในการให้บริการตามข้อบญัญัตินี ้

กรณีจ าเป็นเพ่ือเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการด้านการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืน หรือกรณีเกิดภาวะมลพิษจากขยะมูลฝอย ซึ่งมีแหล่งก าเนิดนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั แต่มีผลกระทบตอ่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหาร
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ส่วนจังหวัดอาจรับด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีแหล่งก าเนดนอกเขตองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั ด้วยก็ได้  

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2554) ได้ศึกษาการปรับปรุงนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประเทศไทย เพ่ือศกึษาสถานการณ์ปัญหาการจดัการขยะมลูฝอยในประเทศไทย ซึ่งเน้นการค้นหา
สาเหตท่ีุเกิดการจดัการขยะมูลฝอย และนโยบายสนบัสนุนอ่ืนๆ รวมถึงการน านโยบายไปปฏิบตัิ
และน าผลดงักล่าวไปประเมินผลของนโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวข้อง และประมวลผลเพ่ือน ามา
วิเคราะห์ความเหมาะสมของนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขตลอดจนนโยบายสนับสนุน               
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ             
โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมทัง้ 16 ภาค และผู้ ท่ี เก่ียวข้อง กับนโยบายสาธารณะด้านการจัดการ                 
ขยะมูลฝอย การน านโยบายไปปฏิบตัิ ผลวิจยัพบว่า ระยะเวลาการด าเนินงานท่ีผ่านมาประเทศ
ไทยยังไม่สามารถควบคุมอัตราการผลิตขยะมูลฝอยต่อประชากรในเขตเมืองให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด อัตราการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ต ่ากว่าเป้าหมาย และประเทศไทย         
ยังขาดแคลนระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมูลฝอยรุนแรง            
และเพิ่มมากขึน้ ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจดัการ 

วลัลภ ศพัท์พนัธุ์ (2555) ได้ศึกษาการน านโยบายด้านการจดัการขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ
ศกึษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัชลบรีุ เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
สมรรถนะขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน กบัการน านโยบายไปปฏิบตัิโดยศกึษาจากกลุม่ตวัอย่าง 
คือ ผู้ บริหารสูงสุดและฝ่ายประจ าเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดัชลบรีุ รวมทัง้การสมัภาษณ์ พบวา่ ระดบัการน านโยบายด้านจดัการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับน าไปปฏิบัติได้มากและในด้านการ
ปฏิบตัิงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการหรือกิจกรรมท่ีได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและในด้านการจดัเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่
ในระดบัน าไปปฏิบตัปิานกลาง 
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พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศกึษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยองเพ่ือศึกษา การบริหารจดัการขยะมลูฝอยของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลงด้วยหลัก SWOT พบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลต าบลเมืองแกลง เร่ิมต้นจากการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เร่ืองการ
คดัแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาล มีการคดัแยกขยะ ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในองค์กร
พัฒนาศกัยภาพตนเอง ด้านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย     
ซึ่งมียุทธศาสตร์และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์เป็นตวัขับเคล่ือน ใช้ระบบ ISO 14001 ในการ
ท างานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้น าชมุชนและเจ้าหน้าท่ีเป็นตวักลางประสานการท างานระหวางเทศบาล
กบัประชาชนการวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
พบว่าผู้ บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีวิธีการคิดอยางเป็นระบบ มีการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
บุคลากรมีความช านาญ ด้านการจดัการขยะมูลฝอยแต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดบัปฏิบตัิการ            
มีการแบ่งงานตามหน้าท่ี อยางชดัเจน มีการน าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ในการบริหาร
จดัการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย แผน โครงการยดึหลกัการมีสว่นร่วมของประชาชน มีช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์หลายทางเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน มีวิธีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกับ
เทศบาล ด้านวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพบว่า ผู้ น าชุมชน และประชาชน  มีความกระตือรือร้น           
และมีจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีประชากรแฝงท่ี ไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาการ
จดัการขยะมลูฝอยของเทศบาล 

กรรณิการ์ ชูขนัธ์ (2554) ได้ศึกษาระบบการจดัการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด                        
จังหวัดนนทบุรี พบว่า เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีมีระบบการจัดการขยะมูลฝอย                
6 ขัน้ตอน ท าให้ทราบถึงปัญหาการด าเนินงาน ดงันี ้

1. ด้านการเกิดขยะมูลฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริมาณท่ีมากขึน้ท าให้
ภาชนะรองรับไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้างในบริเวณจุดรวมขยะมลูฝอยและบริเวณ
บนสะพานลอย 

2. ด้านการจดัการขยะมลูฝอย ณ แหล่งก าเนิด ปัญหาท่ีพบ คือ ประชาชนไม่คดัแยก
ประเภทขยะมลูฝอยก่อนทิง้ ท าให้เป็นภาระในการเก็บขน 

3. ด้านการเก็บขนขยะมลูฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ ประชาชนไม่น าถงุขยะมลูฝอยไปวาง
ไว้ตรงจดุรวมขยะท าให้เก็บขนขยะมลูฝอยยาก  
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4. ด้านการขนถ่ายขยะมลูฝอย ปัญหาท่ีพบ คือ สภาพรถช ารุดและมีการร่ัวซึม ท าให้
น า้ชะขยะมลูฝอยไหลออกจากรถสง่กลิ่นเหม็นนไปทัว่บริเวณถนน 

5. ด้านการแปลงรูปและการน าขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ใหม่ ปัญหาท่ีพบ เทศบาลไม่มี
โครงการสง่เสริมโครงการขยะรีไซเคลิอยา่งตอ่เน่ือง 

6. ด้านการก าจดัขยะมลูฝอย ปัญหาท่ีพบคือ ขยะมูลฝอยท่ีน ามาก าจดั ไม่มีการคดั
แยกก่อนน ามาทิง้ ท าให้บอ่ฝังกลบเตม็อยา่งรวดเร็ว  

ฐปนทั จลุวงษ์ (2553) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจดัการขยะมลูฝอยเพ่ือมุ่งสู่ชมุชนไร้
ถงั กรณีศกึษา เทศบาลต าบลพนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ศกึษาแนวทางในการบริหารจดัการขยะ
มลูฝอยเพ่ือมุ่งสู่ชมุชนไร้ถงั พบวา่ มีกลยทุธ์แนวทางการด าเนินงานการบริหารจดัการขยะมลูฝอย
ให้ประสบความส าเร็จได้ภายใต้การด าเนินงานร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิด กระบวนการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ความส าคญัในนัยยะ ประชาชน โดยประชาชนเพ่ือ
ประชาชน โดยการท่ีจะมุ่งสู่การพึ่งตนเองอย่างยัง่ยืนจ าเป็นจะต้องค านึงถึง การได้ลงมือท าโดย
ประชาชนและการสร้างปัจจัยเอือ้จากองค์กรภายนอกชุมชน ซึ่งชุมชนพนาได้ด าเนินการมี 6 
แนวทาง ดงันี ้

1. การลงพืน้ท่ีในชมุชนชน 
2. การประชมุประชาคมรับฟังความคดิเห็น 
3. การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ 
4. ประชาคมแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
5. จดัอบรมและศกึษาดงูาน 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
ซึง่หลงัจากเทศบาลได้ด าเนินตามแนวทางดงักล่าวประชาชนจะเป็นผู้ด าเนินการแล้ว

ให้เทศบาลท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งคอยสนบัสนุนและให้ค าปรึกษาเท่านัน้ จดัเป็นประชาคมหมู่บ้าน
ระดมความคดิเห็น และออกเป็นโครงการโดยชมุชนจะมีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าทกุ
เดือน ตลอดจนปัญหาอปุสรรคในการแก้ไขปัญหา 

นฐัฐา ทองช่วย (2557) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะ
มลูฝอยแบบครบวงจรในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลลานกระบือ จงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ด้านปัญหา
และอปุสรรคในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยคือ การรับรู้ข่าวสารหรือการให้อ านวยความสะดวก
ของเทศบาลยงัเข้าไม่ถึงในระดบัประชาชน รวมถึงประชาชนยงัขาดความรู้ในการจดัการขยะมูล



  37 

ฝอยแบบครบวงจรอย่างแท้จริงว่ามีความสาคญัอย่างไร ในการลดปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึน้ 
และกลุ่มตวัอยา่งได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรในระดบัน้อย ร้อยละ 
84.52 โดยปัจยัท่ีมีผลตอ่การมีสว่นร่วมในการบริหารจด ัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรท่ีก่อให้เกิด
ความแตกตา่งอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติ คือ เพศ รายได้เฉล่ียของครัวเรือน ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยทศันคติท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและความตระหนกัในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัท่ี 0.001 ในขณะท่ีปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรท่ีก่อให้เกิดความแตกตา่งอย่างมีนยัยะส าคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 คือ สถานภาพสมรส และอาชีพ 

วสัสา คงนคร (2553) ได้ศกึษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในเขตพืน้ท่ีเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองท่าข้าม ควรเป็นการผสมผสานกัน
ระหว่าง ระบบคัดแยก และการบ าบัด  ทางชีวภาพ โดยไม่เหมาสมต่อการน าไปเผาในเตาเผา 
เน่ืองจากมูลฝอยมีค่าความร้อนค่อนข้างต ่า ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพการจดัการขยะมูล
ฝอยทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ระบบจดัการมลูฝอยทางวิศวกรรม ศกัยภาพองค์ท้องถ่ิน ศกัยภาพของชมุชน 
และความร่วมมือระหว่างองค์กรท้องถ่ินและชนุชน พบว่าระบบการกักเก็บท าได้ดี แต่มีปัญหาใน
ด้านการก าจัด เน่ืองจากขาดพืน้ท่ีฝังกลบของตนเอง และเป็นการก าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง 
สาเหตมุาจากการขาดประสิทธิในด้านการวางแผน ขาดงบประมาณส าหรับการเดินระบบ และ
ขาดการท างานประสานกบัชมุชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัการมลู
ฝอยของเทศบาลเมืองท่าข้าม จ าเป็นต้องด าเนินการคัดแยกท่ีแหล่งก าเนิดโดยเฉพาะ โดยใช้
หลกัการให้ชมุชน มีส่วนร่วมในการค้นหาแวทางในการแก้ไขปัญหา ตดัสินใจเลือกการด าเนินการ
จดัการขยะมลูฝอยในชมุชน และท าแผนปฏิบตักิารท่ีด าเนินร่วมกนัในระหว่างเทศบาลและชมุชน 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาเร่ืองการน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบตัิ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูล
จากการสมัภาษณ์ และเอกสารเป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1  การก าหนดกลุม่ตวัอยา่ง 
3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3.3  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.4  การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีรับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบาย          
ไปปฏิบตัิ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ข้าราชการประจ า และผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีขัน้ตอนในการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เน่ืองจากผู้วิจยัต้องการทราบข้อมลูจากผู้ ท่ีมีความรู้ 
และมีประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 7 ราย ดงันี ้

1. นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสงักดักองชา่ง 
3. เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส านกังานการปกครองท้องถ่ินจงัหวดั  
พระนครศรีอยธุยา 
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระครศรีอยธุยาท่ีเก่ียวข้อง 
5. เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
6. นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการ 
7. ประชาชนในชมุชนท่ีอาศยัใกล้เคียงบริเวณศนูย์จดัการขยะต้นแบบ 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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3.2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นการสัมภาษณ์  ในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก          

(In-depth Interview)  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแนวค าถามซึ่งเก่ียวข้องกับการน า
นโยบายการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไปปฏิบัติ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
รายละเอียดดงันี ้

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ี เก่ียวข้องเพ่ือประเมินผลความส าเร็จของ                            
การน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยไปปฏิบตัิในจังหวดัพระนครศรีอยุธยาเพ่ือก าหนดกรอบ
เนือ้หาในการสมัภาษณ์ 

2. สร้างค าถามเพ่ือก าหนดกรอบการสัมภาษณ์ซึ่งในการสร้างค าถาม ยึด
วตัถปุระสงค์ และแนวคดิทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม 

3. ด าเนินการทบทวนรูปแบบบทสัมภาษณ์ พร้อมทัง้ตรวจสอบ และแก้ไขร่วมกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

4. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีได้ตรวจสอบร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้แบบสมัภาษณ์
สมบรูณ์ พร้อมส าหรับการน าไปใช้จริง 

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู รายละเอียดดงันี ้
1. ผู้ วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ส าหรับการสัมภาษณ์  ออกจากคณะ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปยงัสว่นงาน และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
2. ผู้ วิจัยได้น าแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ จาก

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้
เจ้ าห น้ า ท่ี ท่ี เก่ี ย ว ข้องใน  ณ  เทศบาลต าบลมหาพ ราหมณ์  อ า เภอบางบาล  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา  รวมไปถึงประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงบริเวณพืน้ท่ีก าจัดขยะแห่งใหม่ ณ 
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษากระบวนการ
และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยก าหนดการสัมภาษณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ซึ่งจะสมัภาษณ์ 2 คน 
ตอ่/วนั และเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง/คน ตามวนั เวลาปฏิบตังิานของราชการ 

3. ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ตอ่ไป 
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3.4. การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการจัดท าวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยด าเนินการถอดเทปจากการสัมภาษณ์และสรุปประเด็น
รายละเอียดของแต่ละท่าน จากนัน้น าเนือ้หาท่ีได้จากการถอดเทปมาวิเคราะห์เชิงพรรณา                 
เพ่ือหาความสมัพนัธ์ของเนือ้หา เปรียบเทียบความแตกต่างจากข้อมูลผู้ ให้สมัภาษณ์ อนึ่ง ผู้ วิจยั
น าทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้อง น ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์การวิจยั และสรุปข้อมลูการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยัได้ศกึษาเร่ืองการ

น านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ  โดยใช้แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

4.1. ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัค้นพบปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบายการจดัการขยะ
ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ ดงันี ้ 

1. ด้านความชัดเจนของนโยบาย   
ความชดัเจนของนโยบาย  หมายถึง วตัถปุระสงค์ของนโยบายมีความสอดคล้อง ชดัเจน 

ผู้น านโยบายไปปฏิบตัเิข้าใจง่าย ด าเนินการได้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ซึง่การเก็บข้อมลูพบวา่ 

การน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัจิในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความชัดเจน 
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564 โดยมี
เป้าหมายเพ่ือก าจดัขยะมลูฝอยตกค้างในประเทศไทยและก าจดัให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  และ
ก าหนดให้กลุ่มจงัหวดัท่ีพบปัญหาขยะมูลฝอยในล าดบัต้นเป็นพืน้ท่ีเร่งด าเนินการก าจดัมูลฝอย
ตกค้างอีกเช่นกนั เพ่ือขบัเคล่ือนให้เข้าสู่สงัคมปลอดขยะ (Zero  Waste  Society) และประสงค์ให้
หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมด าเนินการ ทัง้ภาครัฐ เอกชน ประชาชน  ท่ีได้วางกรอบแนวคิด 
กระบวนการด าเนินงาน หรือภาระงานในการแก้ไขปัญหาขยะอันเป็นวาระระดับชาติได้ดี คือ           
1.ใช้หลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เป็นการลดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอนัตราย 
ท่ีแหล่งก าเนิด น ากลบัมาใช้ซ า้และใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย และน าขยะมูลฝอยท่ีเหลือการจากการ 
คดัแยกไปก าจดัด้วยวิธีถกูหลกัวิชาการ 2.มีระบบจดัการท่ีเหมาะสม ก าจดัแบบศนูย์รวม และแปร
รูปพลงังานด้วยการแก้ไขปัญหา 3.มีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อีกทัง้ มีมติ
เห็นชอบจดัท าแผนปฏิบตักิาร “ปรเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 -
2560) เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมากขึน้โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนการจดัการและการขยะมูลฝอย  
ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเกิดความเข้าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ของนโยบาย สามารถ
ก าหนดขอบเขตภาระงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ชดัเจน และไม่มี
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ปัญหา  ซึง่นโยบายดงักล่าวได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยอาศัยหลักแนวคิดการลดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตรายท่ีแหล่งก าเนิด         
น ากลบัมาใช้ซ า้และใช้ประโยชน์ใหม่ด้วย และน าขยะมลูฝอยท่ีเหลือการจากการ คดัแยกไปก าจดั
ด้วยวิธีถกูหลกัวิชาการ ซึ่งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจดัให้มีโครงการอยธุยาเมืองประวตัิศาสตร์
เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จึงก่อให้เกิดศูนย์จัดการขยะ
ต้นแบบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาขึน้ ซึง่เจ้าหน้าท่ีมองวา่เป็นนโยบายเร่งดว่นท่ีต้องแก้ปัญหา       

ฉะนัน้ เม่ือองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้น านโยบายการจดัการขยะท่ี
รัฐบาลได้ก าหนดให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นหนึ่งในเร่งดว่น และพืน้ท่ีน าร่องไปปฏิบตัิ จึงไม่
พบปัญหาของการวางขอบเขต หรือความซ า้ซ้อนภาระงานวา่หนว่ยงานใดจะต้องท าอะไรบ้าง เช่น 
สงักดักองช่าง  องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาวางแผน ดแูล วิเคราะห์ปัญหา ศนูย์
ก าจัดขยะต้นแบบ เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
รณรงค์ร่วมกบัชาวบ้านในชมุชน และให้ความรู้ เพ่ือลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด และลดระยะเวลาการ               
ก าจดัขยะ เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันการออกนโยบายเร่งด่วนให้จงัหวดัด าเนินการตามรัฐบาล
อาจพบปัญหาในเร่ืองของกฎหมายท่ีมีความขดัขดัแย้งกบัชดุเดิมอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิด
อุปสรรคการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ เช่น กรณีของการสร้างโรงไฟฟ้าท่ีบ่อขยะ      
ณ ศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบ เดิมได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาด าเนินการ                          
แต่กฎหมายฉบับให้ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังให้จัดหากับเอกชนเท่านัน้ในกรณีเม่ือ
โครงการอนุมัติเสร็จ แต่ภายหลังมติของคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดให้การไฟฟ้าส่วนท้องถ่ินเป็น
ผู้ด าเนินการแทน สง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในระยะของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบอ่ขยะ 

 “นโยบายการจัดการขยะมอบหมายให้องค์การบริหารส่วน
จังหวดัมีความชัดเจนมากข้ึน สามารถก าหนดขอบเขตภาระ
งานได้ว่าจะต้องด าเนินการอะไรบ้าง” (สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา, 
วนัที ่15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการ ท่านหนึง่กลา่ววา่ 
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“นโยบายมีความชัดเจน กระทรวงมหาดไทยได้ผลักดันให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองขยะมาก
ชดัเจนมากข้ึน เพือ่ให้เป็นศูนย์ก าจดัขยะต้นแบบดีที่สดุเท่าที่จะ
ท าได้ โดยได้ก าหนดกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในการจัดการขยะมูลฝอย ว่าอยู่ในกลุ่มใดและ         
มีขนาดกลุ่ม ที่เท่าไหร่ (S, M, L)”  (นักวิชาการสุขาภิบาล
ช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
วนัที ่15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้
กลา่วถึงความชดัเจนของนโยบายการจดัการขยะไว้ว่า 

“นโยบายการจัดการขยะที่ทางรัฐบาลมอบหมายมาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินงานมีความชัดเจนดี เพราะได้
ก าหนดรายละเอียด ที่แน่ชดัทัง้การด าเนินการ หรือ มอบหมาย
งานว่า หน่วยไหนต้องท าอะไร และเพื่อให้เป็นศูนย์ก าจัดขยะ
ตน้แบบมีประสิทธิภาพที่สดุตามนโยบาย จึงผลกัดนัให้เกิดกอง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นผู้ดูแลบ่อขยะโดยตรง” 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัที่ 15 
พฤศจิกายน 2561  สมัภาษณ์) 

นกัสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตักิารทา่นหนึง่ กลา่วไว้วา่ 

“นโยบายมีความชดัเจน โดยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559- 2564) ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมร่วมกนับริหารจัดการขยะมูลฝอย ซ่ึงใช้หลกัการใช้
นอ้ย ใช้ซ ้า น ากลบั มาใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและยงัส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการลดขยะตน้ทางของประชาชน และมีการบริหาร
จัดการขยะตั้งแต่ ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ” (นัก
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบติัการ, วนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2561  สมัภาษณ์) 
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นอกจากนีน้ักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
ทา่นหนึง่  กลา่ววา่ 

“นโยบายมีความชัดเจน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ง
หนงัสือให้เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ทราบ เพือ่จัดท าบนัทึก
ข้อตกลงร่วมกนัเพื่อทราบถึงพื้นที่ส าหรับจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะ
ในพืน้ทีข่องเทศบาล”  (นกับริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัที่ 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

แม้ว่านโยบายการจัดการขยะมีความชัดเจน เห็นได้จากการ
สมัภาษณ์ของเจ้าหน้าที่นัน้ อย่างไรก็ดีข้อเสนอแนะจากการสมัภาษณ์
พบว่า กฎหมาย หรือ หรือระเบียบข้อบงัคบัต่างๆอนัเป็นส่วนประกอบ
ของนโยบายยงัคลุมเครือ หรือไม่ค่อยชดัเจน หรือขดัแย้งกนัเอง ส่งผล
ให้การด าเนินการบางขั้นตอนสะดุดไม่ต่อเนื่องด้วยความขัดแย้งของ
นโยบายเอง                   

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่  

“ด้านกฎหมายและระเบียบเร่ืองการจัดการขยะยังไม่มีความ
ชดัเจน เนื่องจากกฎหมายเร่ืองดงักล่าวไปอยู่ในกฎหมายหลาย
ฉบับและหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขมีบางเร่ืองที่มี
ความขัดแย้งกันอ ยู่  เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ 
ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม่ อ อ ก ม า แ ล้ ว ใ น เ มื่ อ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ 
กระทรวงมหาดไทยต้องออกกฎหมายล าดบัรองต่อ เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงที่แน่ชัด แต่ทุกวันนี้กฏหมายดังกล่าวยังไม่ออก 
ส่งผลให้การด าเนินการไม่มีความชัดเจน เพราะเราต้องการ
ความแน่ชัดว่า ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะครัวเรือนละ 40 
บาท แต่กฎหมายล าดับรองที่รออยู่นั้นแจ้งว่าจะให้เก็บ 120 
หรือ 150 บาท” (นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การ
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บริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2561: สมัภาษณ์) 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
ทา่นหนงึ ได้กลา่ววา่ 

“กฎหมายมีความขัดแย้งไม่ชัดเจน ซ่ึงมีกฎหมายเก่าที่ไม่ได้
ยกเลิก แต่ออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้ ซ่ึงกฎหมายใหม่
ออกมาเพือ่ใหท้้องถ่ินท างานได้ง่ายข้ึน แต่พอกลบัไปดูกฎหมาย
หลักมีบางอย่างขัดแย้งกันอยู่ ตัวอย่างช่น  กรณี ให้สร้าง
โรงไฟฟ้าที่บ่อขยะ แห่งนี้ เดิมมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคด าเนินการ ณ เวลานั้น แต่เมื่อกฎหมายฉบับใหม่
ออกมาก าหนดให้  องค์การบริหารส่วนจังหวัด (เจ้าของ
โครงการ) ขออนุมัติโครงการกับกระทรวงมหาดไทย และเมื่อ
โครงการอนุมัติแล้วเสร็จ ต้องจัดหาเอกชนเท่านั้น แต่มติของ
คณะรัฐมนตรีก าหนดให ้การไฟฟ้าส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่ึงเป็นรัฐวิสากิจ ส่งผลให้การด าเนินการบางอย่างล่าช้า”  
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เขต 
10 อ าเภอเสนา, วนัที ่15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

จากการเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์ พบว่า รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการจดัการขยะชดัเจน 
ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถก าหนดขอบเขต ภาระงานใน
หน่วยงาน ส่งให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ก าเนิดกองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน เพ่ือดแูลศูนย์ก าจดัขยะโดยตรง แต่ในด้านของกฎหมายด้านการ
จดัการขยะยงัคงมีความคลมุเคลือเล็กน้อย เน่ืองจากผู้ รับผิดชอบการก าหนดกฎหมาย อยูต่า่งสว่น
งานกนั 

2. ด้านสมรรถนะองค์การ 
สมรรถนะองค์การ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ีแสดงผ่านพฤติกรรมของ

มนษุย์เพ่ือให้การปฏิบตัิงานแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้วยหลายปัจจยั ได้แก่ 
โครงสร้าง งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ซึ่งการเก็บข้อมูลด้านสมรรถนะ
องค์การสามารถจ าแนกได้ 7 ประเดน็ อภิปรายได้ดงันี ้
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ประเด็นแรก ขัน้ตอนและหลักเกณฑ์การจดัการขยะ ในช่วงระยะแรกท่ีมีการจดัท า
สญัญาขนย้ายขยะ จากต าบลบ้านปอ้ม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไปยงั
ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ ต าบลมหพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้ศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ เพ่ือยึดเป็นหลักแนวทางในการปฏิบตัิงาน เช่น พระราชบญัญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560 หรือ ข้อบญัญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การก าจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559  รวมถึง
กฎหมายอ่ืนๆท่ี เก่ียวข้อง  พร้อมทัง้ได้เชิญหน่วยงานอ่ืนๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ประชุมวางแผนร่วมกัน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในชุมชน โดยหลักเกณฑ์การจัดการขยะ คือ ก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างด้วยวิธีฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน  จากนัน้จดัท าประชาพิจารณ์ พร้อมแจ้งให้กับ
ชมุชนในพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงทราบ เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและประชาชน 

ด้านเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลมหพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึงเป็นท่ีตัง้ของศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบแต่อยู่ภายใต้ความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานัน้ เพ่ือการด าเนินการจดัการขยะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิ ลด
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้ใหม่ จึงให้ความรู้แก่ประชาชนในชมุชนท่ีอยู่นพืน้ท่ีรับผิดชอบ ด้วยหลกัการ 
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งในประเด็นแรกพบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
กล่าวคือทกุภาคส่วน  มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบร่วมกนั โดยมีการประสานงานกบัเทศบาล
ต าบลมหาพราหมณ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัการศนูย์ก าจดัขยะให้มีประสิทธิภาพ ให้ความรู้
และจดัท าประชาคมให้กับประชาชนในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง อีกทัง้มีการจดัตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานส าหรับประชมุหารือการจดัการขยะ เพ่ือวางแผนรับมือไมใ่ห้ส่งผลกระทบตอ่ประชาชน 
ทัง้กลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะมูลฝอยการขนส่ง อีกทัง้ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) ส าหรับการคดัแยกขยะของแหลง่เกิด ได้ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ  และวางแผน
การขนย้ายขยะ จากต าบลบ้านป้อมเพ่ือน าไปก าจัดด้วยวิธีฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ณ          
ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ ต าบลมหาพราหมณ์  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาให้เกิดผลระทบน้อยท่ีสดุ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ บ ริหารองค์การบ ริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา กลา่ววา่ 

“อ้างถึงสญัญาการจ้างตอนขนย้ายขยะ ซ่ึงไม่แน่ใจข้องว่าก่อน
หรือหลังการท าสัญญา เราได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวกับการ
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จัดการขยะหลายๆหน่วยงาน ประชุมทุกสัปดาห์เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้า พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแผน เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อประชาชน ด้านการขนส่ง หรือกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ 
ซ่ึงได้แต่งตัง้กรรมการอีกหน่ึงชุดเพื่อรับฟังความก้าวหน้าของ
โครงการว่า เป็ น ไปตาม ที่ บ รรลุ เป้ าหมายห รือ ไม่  โดย
คณะกรรมการชุดนี้ได้ด าเนินการเร็วกว่าแผนงาน” (นายก
องค์การบ ริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วัน ท่ี  15 
พฤศจิกายน 2561  สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“การจัดตัง้คณะกรรมการ ในปัจจุบนัเรายึด พรบ.รักษาความ
สะอาด 2560 ที่บอกว่าให้จังหวัดมีคณะกรรมการก าจัดส่ิง
ป ฏิ กู ล แ ล ะ มู ล ฝ อย  ซ่ึ ง อ ง ค์ ก า รบ ริห า ร ส่ วน จั ง ห วัด
พระนครศรีอยุธยามีคณะกรรมการดงักล่าวเช่นกนั แต่งตัง้เพื่อ
เป็นที่ปรึกษาคอยดูแลเร่ืองการบริหารจดัการขยะ”  (นกัวิชาการ
สุ ข า ภิ บ าล ช าน าญ การ  อ ง ค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วัด
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่าน
หนึง่ กลา่ววา่ 

“เนื่องจาก อบจ.ของเราไม่ไดดู้แลพียงหน่วยงานเดียว ข้ึนอยู่กบั
ท้องถ่ินทุกท้องถ่ินที่ใช้มาใช้บริการบ่อก าจัดขยะด้วย ฉะนั้น
กรณีมีปัญหาจะน าปัญหาเข้าคณะกรรมการที่ได้แต่งตัง้ไว้ที่มี
ตัวแทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันวางแผน จัดการ
แก้ไขปัญหา โดยที่ผ่านมา จังหวดัพระนครศรีอยุธยามีบ่อขยะ 
3 บ่อ ปัจจุบนับ่อขยะ 2 บ่อไม่สามารถใช้ได้ คณะกรรมการชุด
นี้รับทราบให้ศูนย์ก าจัดขยะของเรารับขยะจากศูนย์ 2 cluster 
และจะมีเอกชนที่ต้องการจะเปิด cluster เพื่อด าเนินการ ซ่ึง
ท้องถ่ินเห็นด้วยเนื่องจากได้รับการบริการก าจดัขยะฟรี ไม่ต้อง
มาท้ิ งกับ เรา” (สมาชิกสภาองค์การบ ริหารส่วนจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561: สมัภาษณ์) 

นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการท่านหนึ่ง ได้กล่าวถึง
สมรรถนะองค์การตอ่การจดัการขยะ ไว้วา่ 

“ทางเราใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ ้ า น ากลับ มาใช้ใหม่ สร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน 
และมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ ต้นทาง กลางทางและ
ปลายทาง” (นกัส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตัิการ, วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 

นอกจากนี ้นกับริหารงานสาธารณสขุทา่นหนึง่ ได้กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ได้รณรงค์ใหป้ระชาชนลดการเกิด
ขยะจากแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายจากการ
จัดการขยะ และลดปริมาณขยะจากบ่อก าจัดขยะ โดยขยะ
อินทรีย์สามารถลดปริมาณขยะได้โดยท าปุ๋ ย ขยะรีไซเคิล 
สามารถลดปริมาณขยะน าไปขายจัดท าธนาคารขยะ ส่วนขยะ
ทั่วไปจะน าเข้าสู่ ระบบจัดการขยะ และขยะอันตราย เช่น
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เทศบาลจะน ามาเก็บไวเ้พือ่รอด าเนินการ
ต่อไป” (นักบริหารงานสาธารณสุข  เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

และนกับริหารงานทัว่ไปทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ดูแลเป็นชุมชนน าร่องในการคดัแยก
ขยะก่อนน าไปท้ิง 4 ประเภท เช่น ขยะอินทรีย์ จะมีขัน้ตอนไป
ท าปุ๋ ยหมกั น ้าหมกั ปุ๋ ยคอก ส่วนขยะรีไซเคิลจะจัดตัง้ธนาคาร
ขยะและต่อยอดไปส่ิงประดิษฐ์เหลือใช้ ได้แก่ เอี๊ยมจากน ้ายา
ปรับผ้านุ่ม เป็นต้น ซ่ึงเทศบาลได้มีการรณรงค์คัดแยกก่อน
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น าไปท้ิง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี เป็นต้น และน ามารวมไว้ที่
เทศบาลเบื้องต้น” (นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาลจังหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีสอง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการน านโยบายการ
จดัการขยะไปปฏิบตัิ โดยจังหวดัพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการขนย้ายขยะไปก าจดัด้วยวิธีฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลใช้ระยะเวลาเพียง  2 เดือน ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาท่ีตัง้ไว้ได้                      
จากเดมิ 6 เดือน 

 หลังจากจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาได้ทราบล่วงหน้าว่าจะ
ก าหนดให้เป็นพืน้ท่ีน าร่องในการจดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะ ผนวกกบัปัญหาขยะในประเทศและภายใน
จงัหวดัเองนัน้  พบว่าองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้มีการเตรียมความพร้อมกับ
นโยบายการจัดการขยะจากรัฐบาล โดยศึกษาระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ  ทัง้
แผนพัฒนาจงัหวัด  พระราชบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 รวมถึงฉบบัท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 หรือ  พระราชบัญญัติการสาธารณสุขวางแผน พิจารณา วิเคราะห์การ
ด าเนินการวา่สามารถท าได้หรือไม่ หากท าแล้วจะส่งผลเสียอยา่งไรตอ่องค์กร และประชาชนในชมุ
พ่ีนท่ีใกล้เคียงศนูย์ก าจดัขยะ เพ่ือน านโยบายไปปฏิบตัิให้ส าเร็จบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์  พร้อม
จัดประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าในระยะแรกจัดประชุมทุกอาทิตย์ เพ่ือติดตามอุปสรรค 
ปัญหาในการปฏิบัติช่วงแรก เม่ือพบว่าการปฏิบัติงานด้านขนย้ายมีปัญหาน้อยลง และการ
ด าเนินการมีความสเถียรภาพมากขึน้ จงึเปล่ียนเป็นการประชมุรายเดือนแทน  

ฉะนัน้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึง มีการสรรหาและ
คดัเลือกบุคลากรทัง้ชัว่คราวและประจ าเพ่ือให้การด าเนิงานมีประสิทธิภาพ คล่องตวั และมีการ
จดัสรรทรัพยากรอ่ืนเพิ่มเติม การจดัสรรงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการจดัโครงการและภาระกิจ
ต่างๆ และพยายามผลักดันให้เกิดหน่วยงานใหม่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบโดยตรง นอกจากนี ้ได้จดักิจกรรมและ
ประชาสมัพนัธ์ให้กับประชาชนเพ่ือปลกูฝังจิตส านึก และสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คดัแยกขยะเพ่ือลดขยะ ณ แหลง่ก าเนิด  
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นกัวิชาการสขุาภิบาลทา่นหนึง่ได้ให้สมัภาษณ์ไว้วา่ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวดัของเราได้มีการศึกษาข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้รับทราบเข้าใจ ในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อก าหนดต่างๆ เช่น พ.ร.บ.
อบจ 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 2542 พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนชาติ นโยบายกระทรวงมหาดไทยในการจัดการ
ขยะ แผนพฒันาจงัหวดั และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเมื่อได้รับทราบว่า
ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะ
ต้นแบบ” (นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: 
สมัภาษณ์) 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่านหนึ่ง 
ได้กลา่ววา่ 

“เราได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องต่างๆ 
เพื่อให้ทราบเป้าหมาย แนวทาง ในภาพรวมที่ เราจะต้อง
ด าเนินการใหบ้รรล ุน ามาสู่การจดัท าแผนพฒันา การแต่งตัง้ชุด
คณะท างาน การจัดท าข้อบัญญั ติ เพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณ การจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติม ให้ เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจต่างๆอีกทั้งเมื่อมีการด าเนินงานไปแล้ว 
ต้องมีการประเมินผล ตรวจสอบปัญหา อุปสรรค รวมทั้ง
กฎหมายใหม่ๆ ที่มีการประกาศใช้หลงัจากรับมอบภารกิจแล้ว 
รวมทั้งต้องมีการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นการ
พฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการศูนย์จดัการขยะ
ตน้แบบฯ” (นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  สมัภาษณ์)   
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นอกจาก นี ้ ส ม าชิ ก สภ าอ ง ค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วัด
พระนครศรีอยธุยาทา่นหนึง่ ได้กลา่ววา่ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวดัของเรา ได้มุ่งเน้นประชาสมัพนัธ์ 
ส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะที่
ต้นทาง โดยด าเนินการร่วมกบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้
บริการก าจัดขยะ ณ ศูนย์จัดการขยะต้นแบบ และมีบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะ โดยสนับสนุน 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนกิจกรรมลด 
คดัแยกขยะในชุมชน ซ่ึงเป็นการจัดการขยะที่ต้นทาง เพื่อเป็น
การร่วมลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัดได้อีกทางหน่ึงด้วย” 
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เขต 
10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

และนักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการท่านหนึ่ ง                
ได้กลา่ววา่ 

“น านโยบายมาปฏิบติัให้สอดคล้องกบับริบทในพื้นที่ โดยสร้าง
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการและ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย” (นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบตักิาร, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 

ในขณ ะเดี ยวกัน  แ ม้ ว่ า เทศบาลต าบลมหาพ ราหม ณ์                  
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ได้เป็นผู้ รับผิดชอบ
โครงการหลกั แตบ่อ่ก าจดัขยะซึ่งอยู่ภายในศนูย์ก าจดัแหง่ใหม่ ได้อยู่ใน
พืน้ท่ีของเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ฉะนัน้ ขัน้ตอนการจดัการขยะ
ของเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ จะด าเนินการโดย รณรงณ์ให้ชุมชน
ลดการเกิดขยะจากแหล่งท่ีอยู่อาศัยเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
จดัการขยะและลดปริมาณในบอ่ก าจดัขยะ เชน่ ขยะอินทรีย์จะมีขัน้ตอน
ไปท าปุ๋ ยหมัก น า้หมัก ปุ๋ ยคอก ส่วนขยะรีไซเคิลจะจัดตัง้ธนาคารขยะ
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และต่อยอดไปสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้ ได้แก่ เอ๊ียมจากน า้ยาปรับผ้านุ่ม 
เป็นต้น  ในส่วนขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี ได้รณรงค์ให้
คดัแยก และน ามารวมไว้ท่ีเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ก่อนน าไปทิง้
แตย่งัมีปะปนอยูใ่นบอ่ก าจดัขยะอยู่บ้าง 

นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ท่าน
หนึง่ได้กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ของเราได้ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในชุมชน และโรงเรียน ที่ ได้จัดตั้งธนาคารขยะ     
โดยน าขยะรีไซเคิลมาขายมีลกัษณะคล้ายสหกรณ์ ซ่ึงมีชุมชน
ตน้แบบที่ได้จดัตัง้ธนาคารขยะข้ึนเอง    น าขยะมาแปรรูปสร้าง
รายได้ อันเป็นการลดปัญหาขยะ มีเทศบาลเป็นที่ปรึกษา”      
(นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์             
อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา , วนัที่ 22 ตุลาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีสาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบายการจดัการขยะจากพืน้ท่ีต าบลบ้าน
ป้อมไปยังต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปปฏิบัติได้ส าเร็จ                 
โดยใช้ระยะเวลาด าเนินการเสร็จก่อนเพียง 2 เดือน ส าหรับการการขนย้ายขยะมูลฝอยไปพืน้ท่ี
ก าจดัขยะแหง่ใหม ่ณ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

พบว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยท่ีตกค้างในประเทศประเทศไทยมีปริมาณมากขึน้ 
รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกจัดอยู่ ในวิกฤตขยะมูลฝอยล าดับ ท่ี  5 ของประเทศ                  
รวมไปถึงปริมาณขยะมูลฝอยท่ีมากเทียบได้กับขนาดกองภูเขาขนาดมหึมา ณ ต าบลบ้านป้อม
อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  ส่งผลให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
มติเห็นชอบให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นวาระ
แห่งชาติ ผนวกกบัเป็นจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์สถานท่ี
ท่องเท่ียวให้กับจงัหวดั แผนการด าเนินงานจึงมีความรวดเร็วกระชบัเน่ืองจากหน่วยงานทุกภาค
สว่นร่วมกนัปฏิบตัิงาน ทัง้ภาคเอกชนดแูลในส่วนของการก่อสร้างพืน้ท่ี ภาครัฐติดตามและด าเนิน
ขนย้ายขยะมลูฝอย การลงพืน้ท่ีเพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสาเหตขุองการใช้พืน้ท่ีบริเวณนี ้และ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพ่ือลดปัญหาความขดัแย้งในการท างานของเจ้าหน้าท่ี  การ
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จดัสรรบคุลากร งบประมาณ เช่น กรมอนามยัร่วมตรวจสอบคณุภาพน า้บริเวณพืน้ท่ีก าจดัขยะแห่ง
ใหม่ เพ่ือตรวจสอบสารปนเปือ้นและปอ้งกนัไม่ให้สารดงักล่าวไหลสู่นาข้าวของประชาชนในชมุชน
บริเวณใกล้เคียง เน่ืองจากประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าว ยงัท าอาชีพท านา ท าสวน อยู่เป็นส่วนใหญ่ 
ด้านภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย   หรือเจ้าหน้าท่ีจากสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานท้องถ่ินในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
จดัการขยะถกูหลกัตามวิชาการ เป็นต้น 

 นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้ความเห็น และมาตรา 44 สัง่
การท าให้ทุกอย่างด าเนินการเร็ว” (นักวิชาการสุขาภิบาล
ช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่าน
หนึง่กลา่ววา่ 

“การด าเนินของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุท ธ์            
จนัทร์โอชา มีการวางแผนงานที่ความกระชบั และร่วมมือกนัทกุ
ภาคส่วน  การเข้าถึงพื้นที่และการท าความเข้าใจในชุมชน 
ประชาชน เพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง ว่าเหตใุดจึงต้องใช้พื้นที่
นั้น  ค วาม เพี ย งพ อของ งบป ระม าณ ที่ ม อบ หมายให้ ”         
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
เขต 10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์                  
ทา่นหนึง่กลา่ววา่ 

“ค าสัง่ที่มีความเด็ดขาดจากนายกรัฐมนตรี ที่ต้องเร่งขบัเคลื่อน
ใหปั้ญหาขยะหมดไปรวมทัง้มีการติดตามเองโดยนายกรัฐมนตรี 
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการโดยไม่ขดัต่อระเบียบ
บางประเภทได้อย่างรวดเร็ว” (นักบริหารงานสาธารณสุข 
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เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์  อ า เภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
และนกับริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ท่านหนึ่ง

กลา่ววา่ 
“ดว้ยยคุรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ตอ้ง
ด าเนินการนโยบายเร่งด่วนที่ให้ส าเร็จ การขนถ่ายขยะจาก
ต าบลบ้านป้อม ไปยังพื้นที่ก าจัดขยะแห่งใหม่ที่ต าบลมหา
พราหมณ์ ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น งาน
จราจรที่ช่วยดูแลการจราจรบนท้องถนน และพื้นที่บริเวณเป็น
อนัตราย กรมอนามยัตรวจสอบคณุภาพน ้า อนัเกิดจากขยะใน
พืน้ที่ก าจดัขยะแห่งใหม่”  (นกับริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 
22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีส่ี มมุมองโครงสร้างการด าเนินงานท่ีคดิว่ามีการพฒันา หรือ การตัง้รับ เพ่ือ
เอือ้อ านวยต่อการน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติพบว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้มีการตัง้รับ เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเม่ือทราบว่าจะได้รับมอบหมาย
ภาระกิจการจดัการขยะ โดยมีการจดัตัง้คณะกรรมการในชุดต่างๆเพ่ือรับผิดชอบการจดัการขยะ 
อาศยัอ านาจหน้าท่ี พ.ร.บ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 2540  

นอกจากนี ้คณะกรรมการจดัท าแผนตัง้รับ ทัง้ด้านงบประมาณ ข้อบญัญัติ พัฒนา
โครงสร้างองค์การ ข้อบงัคบั ระเบียบกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและปฏิบตังิานได้อยา่ง
ไม่มีอปุสรรค เช่น ผลกัดนัให้มีกองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือดแูลบอ่ขยะโดยตรง อีกทัง้ได้ขอ
ความอนุเคราะห์เชิญผู้ เช่ียวชาญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
สาธารณสุข ให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอบ่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้ ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน “อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 
(ทสม.)” คอยให้ค าปรึกษาส าหรับคอยลงพืน้ท่ีให้ความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกด้าน
การจดัการขยะกบัประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการจดัการขยะมากขึน้ 
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นกัสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตักิารทา่นหนึง่ ได้กลา่ววา่ 

“ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน มีการพัฒนาโครงการองค์กร
และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบาย
การจัดการขยะไปปฏิบัติ” (นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบตักิาร, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์)  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทา่นหนึ่ง
กลา่ววา่ 

 “เมื่อทราบว่าจะได้รับมอบภาระกิจให้องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อบจ.ของเราได้จดัตัง้คณะกรรมการ
ที่ผ่านมติจากสภาจังหวัด รับช่วงเพื่อตั้งรับ ครุภัณฑ์ หรือ
ส่ิ งก่อส ร้าง ว่าสม บู รณ์ ห รือไม่  และด้ วยอ านาจหน้ า ที่
พ ระ ราชบัญ ญั ติ อ ง ค์ ก า รบ ริห า ร ส่ วน จั งห วัด  2540 ”               
(นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561  สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการ ทา่นหนึง่กลา่ววา่ 

“อบจ. ของเราได้จัดตั้งคณะกรรมการ อาศัยอ านาจหน้าที ่
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวดั 2540 ซ่ึงมีหน้าที่จัดตัง้ศูนย์
ก าจดัขยะรวม ซ่ึงท าให้เราเตรียมพร้อมรับมือกบัโครงการ โดย
ให้คณะกรรมการรับช่วงตรวจสอบทกุส่ิงอย่างและชี้แจงให้สภา
จังหวดัรับทราบ ภายหลงัการตอบรับการจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะ
ไป” (นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561: 
สมัภาษณ์) 
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และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ทา่นหนึ่ง
กลา่ววา่ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้สั่งให้คณะกรรมการที่
แต่งตั้งจาก พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540 เตรียม
จดัท าแผนพฒันาเพื่อตัง้รับล่วงหน้า การจัดท าข้อบญัญัติและ
งบประมาณ ด้านบุคลากรมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
มอบหมายหนา้ที่ที่เก่ียวข้องเป็นทีมงาน เช่นฝ่ายส่ิงแวดล้อมท า
หน้าที่บริหารจัดการ กองคลงัมีหน้าที่จัดเก็บรายได้ นิติกรดูแล
ด้านกฎหมาย”  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็น ท่ี ห้า การติดต่อ ส่ือสาร ห รือการประสาน งานกันภายในหน่วยงาน             
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานพบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาได้
จดัตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารจดัการศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัด  
และประชมุร่วมกบัคณะกรรมการของจงัหวดั ผู้บริหารขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการชีแ้นะ 
ประสานงาน เพ่ือรายงานผลให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในฐานะประธานคณะท างาน
ก าจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอยจงัหวดัทราบ และน าเสนอเวียนให้คณะกรรมการทราบผา่นรายงานการ
ประชมุ แตห่ากเป็นกรณีเร่ืองเร่งด่วน อาจน าเทคโนโลยีปรับประยกุต์ใช้ด้วยวิธีสแกนไฟล์เอกสาร
พร้อมส่งอีเมล์ หรือการอีเมล์ข้อความแจ้งเพ่ือทราบก่อน อีกทัง้น า Social Media อันเป็นหนึ่ง
ช่องทางในเพ่ือการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว เช่น การจัดตัง้กลุ่มไลน์คณะท างาน เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย ของแต่ละจุดพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หรือส่งรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานเก็บขยะในแต่ละจดุ ส่งผลให้การด าเนินการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการทราบถึงปัญหา
ตา่งๆ  
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
ผู้ให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ 

“มีการจดัตัง้คณะกรรมการ และมีการรายงานผลด าเนินงานกบั
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกเดือน” (สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอ
เสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ได้จัดตัง้คณะกรรมการ และมีการรายงานผลด าเนินงานกับ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั ทุกเดือน พร้อมทั้งรายงาน
ผูว่้าราชการจงัหวดัในฐานะประธานคณะท างานก าจดัส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอยจงัหวดั ไม่ว่าจะเป็น มีปริมาณขยะทีเ่ข้ามาเดือนละ
เท่าไหร่ มีก่ีหน่วยงานที่น าขยะเข้ามาก าจัด มีปัญหาอุปสรรค
อย่างไร แผนงานที่จะท าต่อไปในแต่ละเดือนอย่างไรบ้าง ” 
(นกัวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินปฏิบติัการท่านหน่ึง กล่าวว่า 

 “ก า รป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใน  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยามีการประชุมกรรมการจังหวดัและประชุม
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ประชุมชี้แจงและ
ประสานงานกับในแนวทางปฏิบัติ” (นักส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินปฏิบตักิาร, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 

 นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ท่านหนึ่ง 
กลา่ววา่ 

“ใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสาร หรือ ประสานงาน
ภายในหน่วยงาน เช่น   Line Application เพ ราะสะดวก 
รวดเร็ว รวมถึงด าเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมใน
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การด าเนินงาน แต่หากมีการประสานงานข้ามหน่วยงาน 
ด าเนินการโดยการสื่อสารกันวาจา และท าหนังสือบันทึก”      
(นกับริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วันท่ี  22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

และนักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
ทา่นหนึง่   กลา่ววา่ 

“ใช้การสื่อสารกัน ผ่านวาจา ห รือช่องทาง Social Media 
เพ่ิ ม เติม  ได้แ ก่  Line Application ด้วยการส ร้างกลุ่ ม ไล น์ 
Facebook ใน รู ป แ บ บ ข อ ง เพ จ  ใน ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร 
ตวัอย่างเช่น ในปัจจุบนัเจ้าหน้าที่ด าเนินการเก็บขยะจะท าการ
ส่งไลน์ในจุดที่ตนเองรับผิดชอบว่าเรียบร้อยดีมัย้ หรือมีปัญหา
หรือไม่” (นักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา,  วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีหก แนวทางสู่ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตัิใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยาได้มีการวางแผน
เตรียมความพร้อมเพ่ือตัง้รับปัญหาและการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตัิอยู่แล้ว ด้วยการ
จดัตัง้คณะกรรมการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา เพ่ือตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา การลงพืน้ท่ี
ศนูย์ก าจัดขยะต้นแบบเพ่ือน ามารายงานผลและพัฒนาพืน้ท่ี และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐบาล เช่น กระทรวงมหาดไทย ท่ีส่งเสริมและสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือจดัการขยะมูลฝอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม คอยสนับสนุนตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ีก าจัดขยะอันจะเกิด
ผลกระทบตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง นอกจากนีไ้ด้รับความร่วมมือจากประชาชน อนัเป็นส่วน
ส าคญัส าหรับการขับเคล่ือนให้การน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติได้ส าเร็จ เพราะต้องลง
พืน้ท่ีประชาพิจารณ์ ให้ความรู้ความเข้าใจกบัประชาชน ปลูกฝัง สร้างจิตส านึกเพ่ือลดปัญหาขยะ 
ณ แหล่งก าเนิด ด้านกฎหมายมีความชัดเจนมากขึน้ สามารถระบุขอบเขตภาระงาน  และการ
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ปฏิบตัิงานของหน่วยงานได้ มีบคุลากรท่ีเพียงพอ มีศกัยภาพ รวมทัง้จ้างท่ีปรึกษาเพิ่มเติมเพ่ือให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

อนึ่ ง ศูน ย์ก าจัดขยะต้นแบบสถานท่ีส าหรับจัดการขยะแห่งใหม่ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ซึ่งมีท่ีตัง้อยู่ในต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบางบาล นัน้  เดิมพืน้ท่ีดงักล่าว
เป็นสถานท่ีทิง้สารเหล้าขององค์การสุราเก่า ดงันัน้การจดัตัง้เป็นพืน้ท่ีก าจัดขยะ ประสบปัญหา
เพียงเล็กน้อยด้านการเจราขอใช้พืน้ท่ี  เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราชพัสดุ แต่ด้วยนโยบายท่ีมีความ
ชดัเจน และรัฐบาลของพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา มีอ านาจท่ีเดด็ขาดจงึสามารถด าเนินการพืน้ท่ี
ก าจดัขยะแหง่ใหมไ่ด้อยา่งไมมี่อปุสรรค 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านหนึ่ง 
กลา่ววา่ 

“จัดประชุม คณะกรรมการจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ติดตาม
และประเมินผล ปัญหาอุปสรรค การบริหารจัดการตลอด โดย
คณะกรรมการจังหวัดให้ค าปรึกษาตลอดเช่น  จะวางแผน
โครงสร้างองค์กรอย่างไร ควรมีบุคลากรอย่างไร  อุปกรณ์ 
โครงสร้าง หรือ ระบบส าหรับโครงการครบครัน เพียงแค่เรา
ด าเนินการให้ถูกต้องตามแผน” (นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561  
สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ค ส ช . มี น โยบ าย ชัด เจ น  ก าห น ด ระย ะ เวล าชัด เจ น 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมที่รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขบัเคลื่อน
โครงการมายังองค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
และมีอ านาจที่เด็ดขาดที่ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวดั
ส าม า รถ ด า เนิ น ก า ร ศู น ย์ ก า จั ด ข ย ะต้ น แบ บ จั งห วัด
พระนครศรีอยธุยา เดิมเป็นสถานที่ท้ิงสารเหลา้เก่าขององค์การ
สรุาเก่า อยู่ภายใตก้ารดูแลของราชพสัด ุไดเ้ลย และในส่วนของ
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กฎหมาย กฎหมายฉบับใหม่มีการก าหนดชัดเจน มีการแบ่ง
ความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินชดัเจน ว่าใคร
ท าอะไร หน่วยงานไหนต้องน าขยะมาท้ิงบ้าง บ่อขยะสามารถ
ใช้ได้ก่ีตนั อายงุานก่ีปี ท าให้ทราบเป้าหมายที่ชดัเจนว่าจะต้อง
ก าจัดขยะก่ีตันลักษณะการออกแบบบ่อก าจัดขยะมีความ
ชดัเจน อตัราค่าธรรมมีความชดัเจน ที่ออกโดยข้อบญัญัติจาก
สภา” (นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561: 
สมัภาษณ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่าน
หนึง่ กลา่ววา่ 

 “ความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน  และการสรรหา
คดัเลือกเพ่ิมเติมเพือ่ประสิทธิภาพในการท างาน รวมไปถึงมีการ
จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้าง” (สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 10 
อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตักิารทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ประชาชนและองค์กรปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง รวมทัง้นโยบายที่ชัดเจนของรัฐก็ส่งผลให้น าไปสู่
ความส าเร็จ” (นกัส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตัิการ, วนัท่ี 
15 พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 

และนกับริหารงานสาธารณสขุทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“นโยบายจากส่วนกลางที่สัง่มาใหป้ฏิบติัมีความเด็ดขาด สัง่การ
และมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัด าเนินการพื้นที่
ก าจัดขยะแห่งใหม่ในพื้นที่ราชพสัดไุด้เลย ด้านการรณรงค์การ
จดัการขยะมีการก าหนดหน่วยงานของทอ้งถ่ิน  และมอบหมาย
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ให้ใครเป็นผู้ดูแลรวมถึงก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงมีการ
ประเมินผลงาน (LPA) เป็นอีกหน่ึงในปัจจัยส าคัญการน า
นโยบายไปปฏิบติั” (นกับริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา, วนัที ่
22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีเจ็ด ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการจัดการขยะ ผ่านมุมมองจาก
ประชาชน  

ประชาชนท่ีลงพืน้ ท่ีเก็บข้อมูลนัน้  เป็นชุมชนม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์          
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยูใ่นพืน้ท่ีการดแูล 1 ใน 25 ชมุของเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ และเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ พบว่า องค์การบริหารส่วนจงัหวดัและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการจดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ            เพราะบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจดัการขยะเพ่ือให้ประชาชนในชมุนรู้จกัการคดัแยก
ขยะ อนัเป็นหนึ่งในปัจจยัของการเข้าสู่สงัคมปลอดขยะด้วยหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) 
พร้อมสร้างกระบวนการเรียนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะ และการเพิ่มมูลค่า
สร้างรายได้จากขยะ รวมไปถึงการลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์เดือนละครัง้  
ส าหรับติดตาม ให้ความรู้ ความเข้าใจ จดักิจกรรมอบรม  ให้ประชาชนทัง้ก่อนและหลงัการจดัตัง้
ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ  

นอกจากนีย้งัพบว่ามีเคร่ืองมือทนัสมยั ไม่ช ารุด ทัง้รถเก็บขยะ ถังขยะ  รวมไปถึงไม่
พบปัญหาหลักของการขนย้ายและการฝังกลบขยะ คือ “กลิ่น”  กลิ่นจากขยะมูลฝอยจากศูนย์
ก าจดัขยะต้นแบบ ท าให้บริเวณบ่อฝังกลบขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมายงัพืน้ท่ีชุมชนใกล้เคียง 
แม้วา่จะพบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างในช่วงฤดฝูนและการเร่ิมก่อสร้างศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ และการพกั
บอ่ขยะ ซึง่พอรับได้ เพราะประชาชนจะได้รับการประชาสมัพนัธ์และแจ้งข้อมลูให้ทราบอยูต่ลอด  

 ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีประสิทธิภาพอยู่ เนือ่งจากมีการประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้าก่อน
การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่รวมถึงกล่ินเหม็นไม่พึง
ประสงค์ในบ่อก าจัดขยะลดลง จากเดิมในช่วงการสร้างบ่อ
ดงักล่าวช่วงแรกๆที่มีกล่ินอยู่บ้าง เทศบาลได้รับเร่ืองไปแจ้งให้
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องค์การบริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยธุยาทราบ ซ่ึงถือว่าดี” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ท่านหนึ่ งประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป และเป็น
กรรมการดูแลมัสยิดซ าซุ่นฮุดาห์ , วันท่ี 22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“คิดว่ามี เพราะเห็น ว่ามี เค ร่ืองมือ และบุคลากรที่พ ร้อม
ด าเนินการจัดการขยะ” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน 
ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพ
ลกูจ้างชัว่คราว เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วนัท่ี 22 ตลุาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีประสิทธิภาพ เพราะบ่อฝังกลบขยะไม่ส่งกล่ินเหม็นมายัง
ชุมชน”(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย , วันท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนคร มี
ประสิทธิภาพมีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน คือ ในส่วนของเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์จะลงพืน้ที่
เดือนละครั้งเพื่อตรวจเยี่ยมการคัดแยกขยะ เก็บข้อมูลและ
แนะน าใหข้้อมูล” (ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วันท่ี 22 ตุลาคม 
2561: สมัภาษณ์) 
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ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

 “มีการกระจายข่าวให้ชาวบ้านรู้ และเวลามีปัญหา หรือต้อง
อะไรเจ้าหน้าที่ให้ความมือเป็นอย่างดีและมีการจัดอบรมเป็น
ระยะ” (ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย , วันท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

และผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“การจัดการขยะในพื้นที่ก าจัดขยะแห่งใหม่ ดีพอประมาณ     
จะมีกล่ินบ้างเมื่อมีการกลบัขยะจากล่างข้ึนบนสามเดือนครั้ง
หน่ึงเท่านัน้ แต่ช่วงเวลาปกติไม่มีกล่ินรบกวน”  (ประชาชนใน
ชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์    อ าเภอบางบาล 
ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป และเป็นประธานชมุชนหมู่
ท่ี 6, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

จากการ เก็ บ ข้ อมู ล ก ารสัม ภ าษ ณ์  พ บ ว่ า  อ ง ค์ ก า รบ ริห ารส่ วน จั งห วัด
พระนครศรีอยธุยา มีการเตรียมความพร้อมและตัง้รับส าหรับการจดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ โดย
มีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม วางแผน ศึกษากฎหมายและจัดตัง้
คณะกรรมการ เพ่ือการบริหารจดัการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย 
ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นได้จากก่อนการจดัตัง้ศนูย์จะมีการจดั
ประชมุทกุสปัดาห์และเปล่ียนมาเป็นประชมุรายเดือนเพ่ือน าประเดน็การบริหารจดัการขยะ ทัง้การ
ขนส่งขยะ การก าจดักลิ่นอนัไม่พึงประสงค์ของขยะ รวมไปถึงประเด็นปัญหาอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ไม่ให้สง่ผลกระทบตอ่ชมุชมในพืน้ท่ีใกล้เคียง การประชาสมัพนัธ์ การอบรมและการรณรงค์การคดั
แยกเพ่ือลดขยะ ณ จุดก าเนิด เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีต้องก าจดัในศนูย์ก าจัดขยะ ซึ่งประชาชนใน
พืน้ท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การรณรงค์ดงักล่าวส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีกลายเป็นชมุชน
ต้นแบบและธนาคารขยะรีไซเคิล นอกจากนี ้การถูกก าหนดให้เป็นจงัหวดัน าร่องเป็นปัจจยัส าคญั
ตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัเิสร็จก่อนก าหนด เพราะอาศยัความร่วมมือ และอ านาจรัฐบาล ในการ
ด าเนินการจงึสามารถลดขัน้ตอนหรืออปุสรรคบางประการลงได้   
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3. ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ และการด าเนินการ

เก่ียวกบัการจดัการขยะ ด้วยหลกั 3Rs  คือ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ า้ (ใช้แล้วใช้อีก) 
และ Recycle (น ากลบัมาใช้ใหม่) ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะในระยะต้นทาง  โดยการเก็บข้อมูล
ประชาชนในพืน้ท่ีชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล เป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้
กลบัศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ พบว่า ชาวบ้านในชมุชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ในศูนย์ก าจัดขยะเป็นอย่างดี สามารถอธิบายวิธีการด าเนินงานได้  และการคัดแยกขยะได้เป็น
อย่างดี และแปรรูป ประยุกต์ขยะให้เกิดประโยชน์รายได้ เช่น กรณีเหลือเศษอาหารจากครัวเรือน 
ชาวบ้านจะน าขยะไปหมกัเพ่ือท าปุ๋ ยอินทรีย์ ขยะรีไซเคลิชาวบ้านในชมุชนจะร่วมกนัคดัแยกกนัเอง 
และรีไซเคิลเพ่ือเกิดรายได้ รวมทัง้เพ่ือประโยชน์สาธารณะในชมุชน เช่น การท ากระถางต้นไม้จาก
ยางล้อรถ การท าเอ๊ียมผ้ากนัเปือนจากซองน า้ยาล้างจาน เน่ืองจากมีเจ้าหน้าท่ีจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทัง้ ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับศูนย์ก าจดัขยะ วิธีการด าเนินงาน การอบรมต่างๆ 
เช่น การคดัแยกขยะ การลดขยะ การน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ แต่จะพบชาวบ้านในชมุชนบางส่วนท่ี
ไม่ทราบ ไปท างานนอกบ้าน แต่จะมีเพ่ือนๆในชุมชนคอยอธิบายและให้ความรู้อยู่เสมอ ในส่วน
ของและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะในศนูย์ก าจดัขยะแห่งใหม่ ชาวบ้านบางสว่นจะ
ทราบว่าเป็นพืน้ท่ีก าจดัขยะแห่งใหม่เป็นพืน้ท่ีก าจดัขยะฝังกลบท่ีถกูหลกัสขุาภิบาล โดยจะมีรอบ
การขนสง่ขยะไปยงัศนูย์ดงักลา่ว เป็นรอบ และมีการสร้างโรงไฟฟ้าก าจดัขยะในอนาคต   

ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“คัดแยกขยะจากครัวเรือนก่อนน าไปท้ิงและน าขยะทั่วไปฝัง
กลบทีศู่นย์ก าจดัขยะแห่งใหม่ โดยชมุที่นี่จะคดัแยกขยะรีไซเคิล
ซ้ือ ขายที่นี่ ส่วนขยะอินทรีย์จะน าไปท าปุ๋ ยหมัก” (ประชาชนใน
ชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล     
ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ด้านการจัดการขยะที่ถูกต้องพอทราบบ้าง แต่จะรู้ในส่วนของ
ศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่มาอบรมเร่ืองการคดัแยกขยะ เพื่อลด
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เวลาและปริมาณขยะ โดยเฉพาะช่วงก่อนการสร้างบ่อขยะมา
จัดอบรมบ่อย ซ่ึงชาวบ้านให้ความร่วมมือดี” (ประชาชนใน
ชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ทา่น
หนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป , วันท่ี 22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่  

“การรวบรวมขยะหลายๆอ าเภอในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา
มายงัในศูนย์ก าจดัขยะแห่งใหม่” (ประชาชนในชมุชนบ้านม่วง
หวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบ
อาชีพลูกจ้างชั่วคราว เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วันท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“การจัดการขยะของศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่พอทราบอยู่บ้าง 
คือ การน าขยะมาฝังกลบในบ่อหลายชัน้ ซ่ึงเป็นข้อดีของชุมชน
คือ ขยะไม่ส่งกล่ินเหม็น โดยเฉพาะช่วงฝนตก จะส่งกล่ินเหม็น
มากข้ึน” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพค้าขาย, วนัท่ี 
22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ให้ประชาชนในชุมชนคดัแยกขยะเอง ในส่วนทีเ่ป็นขยะรีไซเคิล
ให้คดัแยกและน าไปขาย  ในชุมชน คดัแยกขยะต้นแบบ ซ่ึงอยู่
ในพืน้ทีข่องเราเอง และอบรมเพือ่ใหป้ระชาชนในชมุชนรู้จกัและ
เข้าใจการคัดแยกขยะ” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน 
ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพ
รับจ้างทัว่ไป และเป็นกรรมการดแูลมสัยิดซ าซุ่นฮดุาห์, วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
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ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“หากเป็นศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่จะไม่ค่อยทราบ แต่หากของ
การก าจัดขยะในชุมชนพอทราบอยู่บ้าง คือการคดัแยกขยะให้
อยู่ในประเภทเดียวกัน ขยะประเภทรีไซเคิลก็คัดแยกไว้เพื่อ
เตรียมขาย โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจและมาให้ความรู้” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย, วันท่ี 22 ตุลาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

และผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“พอเข้าใจบ้าง คือ การฝังกลบขยะ เมื่อครบสามเดือนจะมีการ
กลับหน้าดิน รวมถึงการจัดตั้งโรงขยะไฟฟ้า” (ประชาชนใน
ชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ทา่น
หนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป และเป็นประธานชมุชนหมู่ท่ี 6, 
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

จากการเก็บข้อมลูการสมัภาษณ์ พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีเข้าใจการก าจดัขยะ ของการ
ลดขยะต้นทางชุมชน  ของการใช้ซ า้ และน ากลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งประชาชนในพืน้ท่ีให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการคดัแยกขยะ เพ่ือลดระยะเวลา กระบวนการ ส าหรับการคดัแยกขยะ และการ
ก าจดัขยะในศนูย์ก าจดัขยะ และมีการจดัตัง้ธนาคารขยะรีไซเคลิในชมุชนเพ่ือสร้างรายได้  

4. ด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ 
การส่ือสารประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ หมายถึง การส่งสารขององค์การบริหารส่วน

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ให้ประชาชนทราบถึงการน านโยบาย
การจดัการขยะไปปฏิบตั ิโดยสามารถจ าแนกได้  2 ประเดน็ อภิปรายได้ดงันี ้

ประเด็นแรก การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านมมุมองของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
พบว่า ในช่วงท่ีการขนย้ายขยะจากพืน้ ท่ีเก่าไปศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่ ได้จัดท าหนังสือ
ประชาสมัพนัธ์ และแจ้งขา่วส าหรับการจดัท าประชาพิจารณ์ เพ่ือแจ้งให้ประชาชนทราบและเข้าใจ
วตัถปุระสงค์การจดัการขยะในครัง้นี ้อีกทัง้ได้เชิญเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินทกุระดบัแจ้งผลการด าเนินการ 
และรับฟังปัญหา อปุสรรคการท างานศนูย์ก าจดัขยะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึน้ ด้านเฉพาะ
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เทศบาลต าบลมหาพรามหณ์ อ าเภอบางบาล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นพืน้ท่ีท่ีถูกจดัตัง้ศนูย์
ก าจดัขยะแห่งใหม่ เม่ือรับฟังมตจิากคณะกรรมการจึงพยายามดแูลประชาชนในชมุชนท่ีดีสดุเทา่ท่ี
จะท าได้ เชน่การตดิตามและรายงานขา่วผา่นเสียงตามสาย 

นอกจาก นี ้ จัด ตั ง้ คณ ะกรรม การบ ริห าร เป็ น เค รือข่ ายอ าส าสมั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แต่งตัง้ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ อีกทัง้ประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน แต่
อาจพบปัญหาเล็กน้อยส าหรับประชาชนท่ีท างานนอกบ้าน เพราะจะไม่ทราบข้อมูล ท่ี
ประชาสมัพนัธ์  จงึ’มีการเพิ่มชอ่งทางประชาสมัพนัธ์ด้านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook หรือ Line   

จากการสัมภ าษ ณ์ นายกองค์การบ ริหารส่ วนจังห วัด
พระนครศรีอยธุยา กลา่ววา่ 

“ในช่วงก่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รับเหมาก่อสร้าง ทีจ้่างก่อสร้างและขนยา้ย ในหนงัสือฉบบันัน้มี
การก าหนดหวัข้อการประชาสมัพนัธ์และความเข้าใจของชุมชน
เอาไว ้รวมถึงศูนย์จดัการขยะต้นแบบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เป็นตวัขบัเคลื่อนในการประชาสมัพนัธ์”  (นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  
สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“องค์การบ ริหารส่วนจังหวัดพ ระนครศรีอยุธยา จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารมีผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน 2 ท่าน 
ท่ าน มี ต า แห น่ ง  ท สม . (เค รือ ข่ ายอ าส าสมั ค ร พิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บ้าน) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงใน
การประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล” (นักวิชาการสุขาภิบาล
ช านาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์)  
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่าน
หนึง่กลา่ววา่ 

“หลังจากการขนย้ายขยะปีแห่งใหม่ อบจ.ของเราได้ เชิญ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินทกุระดบัมาเพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา และรับฟังปัญหา อปุสรรคของการมาใช้บริการศูนย์ขยะเรา
เป็นอย่างไร ควรมีการแก้ไขอย่างไร และใช้ Facebook เป็น
สื่อกลางในการสัมพันธ์” (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา , วันท่ี  15 
พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินปฏิบติัการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ช่องทาง
ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสียงตามสายในหมู่บ้าน/
ชมุชน และทาง social media รวมทัง้ตามสวนสาธารณะแหล่ง
ท่องเที่ยวก็จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อให้ประชาชนและ
นกัท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบในการจดัการขยะ” (นกัส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ , วันท่ี  15 พฤศจิกายน 2561:  
สมัภาษณ์) 

นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ท่านหนึ่ง 
กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ได้ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนใน
พืน้ที่ทราบ ผ่านเสียงตามสายแจ้งข่าวทกุชุมชนในกรณีเร่งด่วน 
และปกติ โดยจะแบ่งช่วงประชาสมัพนัธ์ 2 ช่วงได้แก่ ช่วงพกั
กลางวนั  และช่วงเย็น ประมาณ 16.30 น. แต่คนที่ไปท างาน
ข้างนอกจะพลาดข่าวสาร ทางเราจึงได้แจกแผ่นพบัรณรงค์การ
คดัแยกขยะประชาสมัพนัธ์ใหช้มุชนทราบ”   
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(นกับริหารงานทัว่ไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วันท่ี  22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

และนักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีการประชาสัมพัน ธ์ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเพจFacebookของหน่วยงาน แต่การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายยังคงพบปัญหาเล็กน้อย คือ 
กลุ่มประชาชนท่ีออกไปท างานในท่ีตา่งๆและกลบับ้านค ่าจะไม่
ทราบข่าวสาร” (นกับริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา, วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประ เด็ น ท่ี ส อ ง  ก าร ส่ื อสารป ระชาสัม พั น ธ์ ขอ งอง ค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วัด
พระนครศรีอยธุยาและเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ให้ประชาชนรับรู้ผา่นมมุมองประชาชนในพืน้ท่ี
พบว่า ประชาชนในพืน้ท่ีอยู่ใกล้กับศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่ทราบข้อมูล ข่าวสาร     ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และผ่านหนังสือเวียนท่ีของหน่วยงานแจ้งให้
ประชาชนรับทราบ ตัง้แตก่่อนและหลงัการจดัตัง้ศนูย์จดัการขยะต้นแบบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
นอกจากนี ้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือแจ้งข้อมูล รวมไปถึงการจดัอบรม  พาไป
ศกึษาดงูานทัง้ในศนูย์ของหมูบ้่านซึง่เป็นชมุชนต้นแบบการคดัแยกขยะ และได้แตง่ตัง้ประธานและ
คณะกรรมการหมูบ้่านเพ่ือแจ้งข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานท้องถ่ิน  

ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และหนังสือจาก
หน่วยงาน ให้คนในชุมชนทราบถึงการจัดการขยะของ อบจ.” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านมว่งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอ
บางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพลกูจ้างชัว่คราว เทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
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ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีการประชาสัมพนัธ์ตลอด โดยหน่วยงานท้องถ่ินจะแจ้งให้
ทราบก่อนว่าจะมีการด าเนินการจัดตัง้ศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่ 
จากนัน้จะมีรถน าเข้าขนขยะจะมีการแจ้งล่วงหน้าตลอด และมี
การประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย” (ประชาชนในชมุชนบ้าน
ม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่ง
ประกอบอาชีพค้าขาย, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์)     

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบผ่านเสียงตามสาย รวมถึงเทศบาลที่
ได้ รั บ ม อ บ ห ม าย จ า ก อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยธุยาเดินทางมายงัพืน้ที่ในชุมชนแจ้งให้ประชาชน
ทราบ”  (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป 
และเป็นกรรมการดูแลมัสยิดซ าซุ่นฮุดาห์ , วันท่ี 22 ตุลาคม 
2561: สมัภาษณ์)   

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีการประกาศเสียงตามสาย การแจ้งที่หอประชุมมสัยิด ร่วม
ถึงการลงพื้นที่” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพค้าขาย, วนัท่ี 
22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“มีการแต่งตัง้ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านและพาชมุชน
ศกึษาดงูาน และประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย” (ประชาชน
ในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป และประธานชมุชนหมู่ท่ี 6, 
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
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ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“การประชาสมัพนัธ์ ข้อมูล ข่าวสารทีเ่ก่ียวกบัขยะ ที่เจ้าหนา้ที่ที่
ท้องถ่ินประชาสมัพนัธ์ ไม่ค่อยทราบ เนื่องจากท างานนอกบ้าน
แต่พอได้ยินจากหอกระจายข่าว และเพื่อนบ้านอยู่บ้าน” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป, วนัท่ี 22 ตลุาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

และผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ได้จัดอบรมการคัดแยกขยะในศูนย์ของเรา ซ่ึงเป็นชุมชน
ตน้แบบการคดัแยกขยะ ให้ชาวบ้านมาเรียนรู้ พาคนในหมู่บ้าน
ไปดูงานคดัแยกขยะที่ชุมชนอื่นและน ามาปรับใช้กับที่หมู่บ้าน
เราเอง และประชาสมัพนัธ์ผ่านเสียงตามสาย” (ประชาชนใน
ชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
ท่านหน่ึงประกอบอาชีพค้าขาย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์, วนัที ่22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า การประชาสัมพันธ์การขนย้ายขยะไปสู่พืน้ท่ี
ก าจัดขยะแห่งใหม่  ณ  ต าบลมหาพราหมณ์  อ าเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประชาสัมพันธ์  ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ และเข้าใจเป็นอย่างดี ด้วยการจัดท าหนังสือ  ลงพืน้ท่ี
ร่วมกบัเครือขา่ยอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเพ่ือประชาสมัพนัธ์  
ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียบกับศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่ เพ่ือลดปัญหาการก่อสร้าง ปัญหาความ
ขดัแย้งของประชาชนในพืน้ท่ี และการประชาสมัพนัธ์ผ่านโซเชียลออนไลน์ เพ่ือตอบสนองส าหรับ
ประชาชนท่ีออกไปท างาน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นอกจากนีก้ารประชาสัมสัมพนธ์ผ่าน
มุมมองของประชาชนมองว่า มีการประชาสมัพนัธ์ให้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี ได้แก่ 
เสียงตามสาย โซเชียลอนไลน์ การจดัท าหนังสือ การลงพืน้ท่ีของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเพ่ือเผยแพร่
ข้อมลูขา่วสาร รวมไปถึงจดัอบรมให้ประชาชนในชมุชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ 
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5. ด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการขยะ 
การจัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจัดการขยะ  หมายถึง การมอบหมาย หรือ                   

การบริหารบุคลากรท่ีมีจ ากัดในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ อุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือ ปัจจัยอ่ืนๆให้เพียงพอต่อการน านโยบายการจัดการขยะ            
ไปปฏิบตั ิจ าแนกได้ 5 ประเดน็ สามารถอภิปรายได้ดงันี ้

ประเดน็แรก ความเพียงพอของทรัพยากรตอ่การน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตัิ
พบว่า ทรัพยากรด้านอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลส าหรับก่อสร้างมีความเพียงพอ เน่ืองจากขยะมลูฝอย 
เป็นวิกฤตการณ์ปัญหาระดบัชาตท่ีิต้องได้รับแก้ไขอย่างเร่งดว่น รวมถึงจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ี
ประสบปัญหาด้านการจดัการขยะมูลฝอยตกค้าง ฉะนัน้รัฐบาล กระทรวง รวมไปถึงหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง จึงมอบเคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวข้อง ทัง้รถขนขยะ เป็นต้น เน่ืองด้วยเป็นนโยบายท่ีเร่งด่วน 
และปัญหาขยะอนัเป็นวาระแหง่ชาตินัน้  

ฉะนัน้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงจัดสรรอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือดงักล่าวให้เพียงพอต่อการท างาน ด้านทรัพยากรมนุษย์ในระยะแรกอาจไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตังิานเพราะขาดผู้ เช่ียวชาญ ส าหรับให้ความรู้ความเข้าใจการก่อสร้างบอ่ขยะอนัเป็นศนูย์
ก าจัดขยะต้นแบบพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในภายหลังส่วนกลางได้มอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญจาก
กระทรวงธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กรมควบคมุมลพิษ ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการจงัหวดัมาให้
ความรู้เร่ืองการจัดการขยะ จากเดิมมีการจัดตัง้ประชุมทุกอาทิตย์ เม่ือการด าเนินงานมีความ
เสถียรภาพมากขึน้จงึเปล่ียนเป็นประชมุทกุเดือน 

จากการสัมภาษณ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบตัิการ 
กลา่ววา่ 

“ทรัพยากรยงัมีไม่เพียงพอ เนื่องจากยงัขาดทรัพยากรมนษุย์ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านส่ิงแวดล้อมและมลพิษจากบ่อขยะ” 
(นักส่ ง เส ริม การปกครองท้ อง ถ่ินป ฏิ บัติ ก าร , วัน ท่ี  15 
พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 
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สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           
ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“อุปกรณ์ ต่างๆ เพียงพอเนื่องจาก เค ร่ืองมือการก่อสร้าง 
เคร่ืองจักรกล มาพร้อมกับส่วนกลาง” (สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 
15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา่ววา่ 

“อุปกรณ์การก่อสร้าง เคร่ืองจักรกลมีความเพียงพออยู่นะ 
เพราะส่วนกลางเป็นคนมอบหมายให้ ด้านบุคลากรระยะแรก
การจดัตัง้ศูนย์ก าจดัขยะไม่ค่อยเพียงพอหรอกเพราะต้องอาศยั
ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน เราจึงได้สรรหาคนเพ่ิมและส่วนกลางได้
ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมคณะกรรมการท าให้บุคลากรเพียงพอ 
การท างานก็มีอุปสรรคลดลง” (นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561  
สมัภาษณ์) 

และนกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ในช่วงที่การด าเนินการแรกๆ บคุลากรไม่เพียงพอแต่ส่วนกลาง
ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการระดบัจงัหวดั มีผูเ้ชี่ยวชาญจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากกรมควบคุมมลพิษ 
ส านกังานส่ิงแวดล้อม  มาให้ความรู้เร่ืองการจัดการขยะ ด้าน
กระทรวงมหาดไทยมีจังหวัดเป็นตัวแทน ซ่ึงจังหวัดได้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการและประชมุทกุอาทิตย์ แต่มีการด าเนินงาน
เสถียรแล้ว จะเปลี่ยนเป็นประชุมทุกเดือน ซ่ึงถือว่าปัจจุบัน
เพียงพอ” (นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: 
สมัภาษณ์) 
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ประเด็นท่ีสอง ปัญหา หรือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการ
จดัการขยะในพืน้ท่ีก าจดัขยะแหง่ใหม่ ซึง่ถกูแตง่ตัง้ให้เป็นศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ แหง่แรกและแห่ง
เดียว ณ ขณะนัน้ พบว่า ในชว่งการก่อตัง้ระยะๆจะพบปัญหาด้านการมอบหมายพืน้ท่ีให้หนว่ยงาน
ท้องถ่ินใดเป็นผู้ดแูล แต่โดยรวมยงัไม่พบปัญหาหรือปัจจยัตา่งๆท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิตาม
นโยบาย เพราะยงัไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียงศนูย์ก าจัดขยะ ซึ่งพืน้ท่ี
ดังกล่าวเดิมเป็นสถานท่ีทิ ง้เหล้าเก่าขององค์การสุรา  ฉะนัน้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการจึงมีมติให้ใช้พืน้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจากพืน้ท่ีห่างไกลจากท่ีอยู่
อาศัย เพียงแต่จะพบปัญหาเพียงระยะแรกเท่านัน้ เน่ืองจากการทิง้สารเหล้าเก่าอันเป็นกาก
อุตสาหกรรมไม่ได้ถูกจัดการตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนท่ีมีพืน้ท่ีนาระแวกนัน้อาจได้รับ
ผลกระทบบ้าง 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่าน
หนึง่กลา่ววา่ 

“คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจากศูนย์จัดการขยะต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่เคยได้รับการร้องรียนจาก
ชาวบ้านในพื้นที่ระแวกนัน้”  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา , วันท่ี  15 
พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ปัญหาหรืออุปสรรคคิดว่าไม่มีเพราะเดิมเป็นศนูย์จัดการขยะ
ต้นแบบขององค์การสุรา เป็นสถานท่ีท่ีทิง้สารเหล้า เป็นกาก
อสุาหกรรม ฉะนัน้ทางหน่วยงานได้ศกึษาดีแล้วว่าพืน้ท่ีบริเวณ
ดังกล่าวห่างไกลจากชุมชนและสิ่งแวดล้อม อยู่ห่างไกล ” 
(นกัวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561: สมัภาษณ์) 

นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กลา่ววา่ 
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“ผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบาย คาดว่าน้อย เพราะเรา
แค่เปลี่ยนสถานที่จากเดิมเป็นที่ท้ิงสารเหล้า มาเป็นที่ พื้นที่
ก าจัดขยะ แต่การใช้พื้นที่เก่าแห่งนั้นอาจมีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการระบบจัดการขยะอยู่บ้าง คือ ทุกอย่างที่ท้ิงท้ิงลง
ไปในดิน ไม่มีการปูรองใดๆ เหมือนโคลน ซ่ึงการสร้างบ่อ
จ าเป็นต้องขุดดินข้ึน เวลาฝนตกน ้าอาจไหลไปตามนาชาวบ้าน
บ้ า ง ใน ช่ ว งนั้ น ”  (น าย ก อ ง ค์ ก า รบ ริห า รส่ วน จั งห วั ด
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561  สมัภาษณ์) 

นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ท่านหนึ่ง 
กลา่ววา่ 

“ปัญหาที่พบจะพบในระยะแรกก่อนมีการจัดตั้ง คือ ยังไม่ได้
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่าใครจะเป็นผู้ดูแล หากบ่อขยะ
ในศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบ ซ่ึงการถ่ายโอนอ านาจ หรือการ
เปลี่ยนผู้บริหารส่งผลให้การน านโยบายการจัดการขยะไม่
ต่อเนื่อง” (นักบริหารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วันท่ี 22 ตุลาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

และนักบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ในระยะแรกจะพบปัญหาในเร่ืองของกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่
จัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบได้ตั้งอยู่ในพื้นที่  โรงสุราเก่า 
กฎหมายในส่วนของการมอบหมายอ านาจว่าใครเป็นผู้ดูแล
พื้นที่ดังกล่าวหรือเป็นเจ้าภาพ ต้องติดต่อกับราชพัสดุว่า
อนุญาตให้ด าเนินการก่ีปี หรือจะมอบให้ตลอดไป ซ่ึงหากขอมี
การขอเวรแต่พื้นที่คืนจะเกิดปัญหาต่อพื้นที่ก าจดัขยะแห่งใหม่ 
และอาจส่งผลกระทบต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาและส านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ส าเร็จได้
เพราะในช่วงนั้น จึงอยากให้มีความเด็ดขาดในเร่ืองของ
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กฎหมาย แต่พื้นที่ก าจัดขยะแห่งใหม่ส าเร็จได้ในระยะเวลา 2 
เดือนนั้น เกิดนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มี
ค าสัง่เด็ดขาดติดตามด้วยตนเอง” (นักบริหารงานสาธารณสุข 
เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์  อ า เภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีสาม การนิยามศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีเป็นแห่ง
แรกและแห่งเดียว ณ ขณะนัน้ พบวา่ เดิมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบปัญหาด้านจดัการขยะมูล
ฝอย ณ ต าบลบ้านปอ้ม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีลกัษณะการจดัการ
ขยะด้วยวิธีเทกองกลางแจ้ง เป็นพืน้ท่ีรับขยะตัง้แต ่พ.ศ 2531 ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะท่ีสัง่สมเป็น
เวลานานสงูขึน้ ส่งผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมตา่งๆ ทัง้แหล่งเพาะพาหะโรค ปัญหาไฟไหม้กองขยะ 
ทศันียภาพท่ีไมดี่  

 ฉะนัน้ การด าเนินการภายใต้รัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาท่ีมีมติและ
ค าสัง่เด็ดขาดนโยบายเร่งดว่นในพ่ืนจดัการขยะต้นแบบสามารถจดัการขยะท่ีถกูสะสมมานาน 20-
30 หมดไปในระยะเวลาท่ีสัน้  และถึงส าเร็จได้ด้วยดี จึงก่อให้เกิดค าขวัญของโครงการท่ีเป็น
รูปธรรมมากขึน้ คือ อยธุยาเมืองประวตัศิาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ 

นกัวิชาการสขุาภิบาลช านาญการทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 
“ท าให้นิยาม จังหวดัพระนครศรีอยธุยาที่กล่าวว่า อยธุยาเมือง
ประวติัศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบเป็นจริง เพราะ
ก่อนหน้านี้มีภูเขาขยะที่อยู่มา 20-30 ปี ว่ึงตอนนี้ได้หายไป
จริงๆ” (นกัวิชาการสุขาภิบาลช านาญการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , วัน ท่ี  15 พฤศจิกายน 2561: 
สมัภาษณ์) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาท่าน
หนึง่ กลา่ววา่ 

“ศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์
ก าจดัขยะที่ช่วยชีวิตคนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพราะหาก 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่เข้ามาด าเนินการตอนนี ้ไม่รู้ว่า
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จะสามารถเร่ิมท าได้อีกเมื่อไหร่ เพราะในขณะนัน้บ่อขยะเต็ม
หมดแล้ ว ” (ส ม าชิ กสภ าอง ค์ ก ารบ ริห ารส่ วน จั งห วัด
พระนครศรีอยุธยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2561: สมัภาษณ์) 

และนักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการท่านหนึ่ ง         
กลา่ววา่ 

“เป็นศูนย์จดัการขยะตน้แบบทีช่่วยลดปริมาณขยะอย่างถูกหลกั
สขุาภิบาลมากข้ึน ซ่ึงจากเดิมเราเทกองไว ้อาจท าใหเ้กิดปัญหา
โรคภัยไข้เจ็บมากมาย” (นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ปฏิบตักิาร, วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561:  สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีส่ี ปัญหาและอปุสรรคของการจดัการขยะในศนูย์จดัการขยะ ผ่านมุมมอง
ประชาชนท่ีมีพืน้ท่ีใกล้เคียงกบัศนูย์ดงักลา่วพบวา่  ยงัไมมี่ปัญหาหรืออปุสรรคของด้านการจดัการ
ขยะเพราะ ประชาชนในชมุชนไม่ได้รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อีกทัง้ประชาชนในชมุชนแห่งนีเ้ป็น
ชมุชนศนูย์คดัแยกขยะต้นแบบ ฉะนัน้จึงมีการคดัแยกขยะก่อนรถเก็บขยะจะมาอยู่แล้ว เพียงต่จะ
พบปัญหาในกลุม่ผู้สงูอายท่ีุยงัขาดความช านาญในการคดัแยกขยะอยู่บ้าง 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“บุคลากรที่ดูแลเร่ืองขยะในชุมชนมีน้อยท าให้กลุ่มคนบางส่วนในหมู่บ้าน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพลกูจ้างชัว่คราว เทศบาล
ต าบลมหาพราหมณ์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ดา้นบคุลากรไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมีการเพ่ิมบคุลากร รถก าจดัขยะมาก
ข้ึน ทรัพยากรอื่นๆ เพียงพอ ส่วนเร่ืองของปัญหาและอปุสรรคตอนนี้ยงัไม่
มี” (ประชาชนในชมุชนบ้านมว่งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพค้าขาย, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
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ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ในมุมมองแล้วนั้นคิดว่าไม่น่าจะมี เพราะไม่มีการร้องเรียน 
ส่วนในด้านอุปสรรคคิดว่าไม่มีพราะว่าในชุมชนได้คดัแยกขยะ
ไว้แล้ว อาจจะมีบ้างคือขยะในตวัเมืองพระนครศรีอยธุยาที่อาจ
ไม่ได้คดัแยกขยะมาก่อน อาจส่งผลที่ตามมาคือกล่ินจากขยะ” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ท่านหนึ่ งประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป และเป็น
กรรมการดูแลมัสยิดซ าซุ่นฮุดาห์ , วันท่ี 22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ปัญหาด้านการจดัการขยะมีเล็กน้อย คือช่วงพลิกกลบัขยะเก่า
จากลา่งสูบ่น จะมีกลิ่นโชยมาบ้าง แตโ่ดยรวมรับได้” (ประชาชน
ในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป และประธานชมุชนหมู่ท่ี 6, 
วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

และผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ปัญหา หรือ อุปสรรคด้านการจัดการขยะ ไม่มี เพราะมี
เจ้าหน้าที่เทศบาลประจ า และมีรถเก็บขยะมาเก็บอาทิตย์ละ 3 
วนั” (ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน    ต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้าขาย และสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วันท่ี 22 ตุลาคม 2561: 
สมัภาษณ์) 

ประเด็นท่ีห้า การมีส่วนร่วมในการก าจดัขยะของประชาชนในชุมชน หรือประชาชนใน
พืน้ท่ีใกล้เคียงบริเวณพืน้ท่ีก าจัดขยะแห่งใหม่ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง พบว่า  ประชาชนใน
ชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่ีผู้ วิจยัเก็บข้อมูล เป็นชุมชนศนูย์คดั
แยกขยะและรีไซเคิลต้นแบบ ได้จดักิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะในพืน้ท่ี และนอกสถานท่ี เพ่ือ
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สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียง นอกจากนีไ้ด้ลงพืน้ท่ีสาธิตร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินส าหรับการคดัแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ สร้างรายได้ให้กบัประชาชนในชมุชน
จากขยะรีไซเคิล และลดภาระของหน่วยงาน ท าให้หมู่บ้านในบริเวณใกล้เคียงเกิดศนูย์คดัแยกขยะ
ต้นทางขึน้ รวมไปถึงการตระหนกัและสร้างจิตส านึกของชาวบ้านในชุมชนในการร่วมกันคดัแยก
ขยะ ณ แหล่งก าเนิด ส่งผลให้เกิดการลดขยะมูลฝอยในครัวเรือนและปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีตกค้าง 

ผู้ให้สมัภาษณ์ทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ได้ประชาสมัพนัธ์ให้คนในชุมชน
ผู้น าในหมู่บ้านทราบ เพื่อให้ผู้น าในหมู่บ้านด าเนินการต่อ” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพลกูจ้างชัว่คราว เทศบาลต าบล
มหาพราหมณ์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ชาวบา้นและเจ้าหน้าทีมี่การช่วยเหลือกนั ตัง้แต่หมู่ที ่1 -10 ได้
คัดแยกขยะและขยะรีไซเคิล เดิมจะมาที่ พื้น ที่ห มู่ นี้ ก่อน 
เนื่องจากเป็นศูนย์คัดแยกขยะต้นแบบ จากนั้นขยายไปทุก
หมู่บ้านในการคดัแยกขยะและขยะรีไซเคิล เพือ่ลดปริมาณขยะ 
ภาระของหน่วยงาน และระยะเวลาในการท างาน” (ประชาชน
ในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล 
ท่านหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และเป็นกรรมการดูแล
มสัยิดซ าซุน่ฮดุาห์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“ชุมชนนี้ อยู่หมู่ที่ 6 เป็นชุมชนน าร่องการจัดการขยะของ
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ และ
น าขยะไปวางไว้ที่ก าหนดให้ เพื่อให้หน่วยงานมาเก็บขยะ    
โดยระยะเวลาการเก็บขยะของเทศบาล” (ประชาชนในชุมชน
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บ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่ง
ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป และประธานชมุชนหมูท่ี่ 6, วนัท่ี 22 
ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 

ผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ได้ส่งตวัแทนไปอบรมภายนอก
เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินขอความร่วมมือ ณ สถานที่จริง หลงัจาก
อบรมเสร็จจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าไปอบรมแล้วได้
อะไรบ้าง และการอบรมภายในหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่จะ
เข้าร่วมอบรมอยู่บ่อยๆ รวมถึงการร่วมรณรงค์การคดัแยกขยะ” 
(ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล ทา่นหนึง่ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป, วนัท่ี 22 ตลุาคม 
2561: สมัภาษณ์) 

และผู้ให้สมัภาษณ์อีกทา่นหนึง่ กลา่ววา่ 

“เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ร่วมมือกบัชาวบ้านในชุมชนม่วง
หวานของเรา ได้จัดงานเก่ียวกับการจัดการขยะในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนม่วงหวานของเรา เนือ่งจากชมุชนของเราเป็นชมุชน
ต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง ท าให้ชาวบ้านต่างชุมชน หรือ
หมู่บ้านอื่นๆ ก็มาดูงานที่นี่ จากนัน้ให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านไป
ริเร่ิม ด าเนินการต่อในด้านการจดัการขยะทีถู่ก เช่น การคดัแยก
ขยะ  ซ่ึงต าบลมหาพราหมณ์มี 10 หมู่บ้าน จะต้องจัดท าทุก
หมู่บ้าน โดยมี เจ้าหน้าที่ เทศบาลจะไปดูแล เพื่อให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และทุกหมู่บ้านจะได้เป็น หมู่บ้านที่
ช่วยลดระยะเวลาการจัดการขยะ ” (ประชาชนในชุมชนบ้าน
ม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่านหนึ่ง
ประกอบอาชีพค้าขาย และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์, วนัท่ี 22 ตลุาคม 2561: สมัภาษณ์) 
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จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์  พบว่า ในระยะแรกยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจึงต้องเชิญผู้ เช่ียวชาญให้ความรู้กับบุคลากร ในส่วนของวสัดอุุปกรณ์เพียงพอต่อ
การด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในพืน้ท่ีก าจัดขยะแห่งใหม่พบเพียงแค่ระยะแรกในการ
ด าเนินการเน่ืองจากจดัตัง้ศนูย์ก าจัดขยะต้นแบบได้ตัง้อยู่ในพืน้ท่ี โรงสุราเก่า ฉะนัน้ การขดุบ่อท่ี
ทิง้สารเหล้าเก่าจะพบกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระยะแรก ซึ่งประชาชนเข้าใจ มองว่าไม่ส่งผลกระทบ
อะไรในชุมชน  นอกจากนี ้ชุมชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบเป็นชุมชนศนูย์คดัแยก
ขยะและรีไซเคลิต้นแบบเชน่กนั ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะเพ่ือลดขยะ ณ แหล่งเกิด 
รวมถึงเป็นพืน้ท่ีส าหรับอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของคนในชมุชนและนอกชมุชน และหนว่ยงานอ่ืนๆ 
อีกทัง้หนว่ยงานท้องถ่ินได้ส่งตวัแทนในชมุชนไปอบรมภายนอกเพ่ือน ามาพฒันาตอ่ยอดความรู้ใน
ชมุชน 

6. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
การมีส่วนร่วม คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การด าเนินของของรัฐ         

ทกุขัน้ตอน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมวางแผน แก้ไขปัญหา เพราะการด าเนินการบางอย่าง
ต้องอาศยัความร่วมของประชาชน มิฉะนัน้ หากเจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพียงผู้ เดียว การน านโยบาย
การจดัการขยะไปปฏิบตัิจะไม่ส าเร็จได้ดี อีกทัง้หนึ่งในวตัถปุระสงค์ของนโยบายการจดัการขยะท่ี
รัฐบาลก าหนดไว้ คือต้องการให้ทุกภาคส่วนในการจดัการปัญหา  ฉะนัน้ ภาครัฐจึงเพิ่มบทบาท
ให้กับประชาชนในชุม  เช่น การปลูกฝังสร้างจิตส านึก พร้อมให้ฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับการคดั
แยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด หรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ว่าหากมีการก าจดัขยะ และคดัแยกแล้วจะส่งผลดี
อย่างไรต่อชุมชน รวมทัง้ส่งเสริม ต่อยอดสร้างมูลขยะเพ่ือเพิ่มเป็นรายได้ เช่น  ชุมชนม่วงหวาน 
อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุมชนต้นแบบ ท่ีมีการจัดการขยะอย่างชัดเจน            
ทัง้การน าเศษอาหารจดัท าปุ๋ ยหมกั หรือการน าวสัดเุหลือใช้ในครัวเรือนมารีไซเคิล  เม่ือได้รับเป็น
ชุมชนต้นแบบ จึงมีการต่อยอดและประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับของประชาชนในชุมชนท่ีอยู่
ใกล้เคียงกับศูนย์จดัการขยะอ่ืนๆ ท าให้ลดระยะเวลาการคดัแยกขยะของเจ้าหน้าท่ี หรือ การฝัง
กลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีในช่วงขนย้ายขณะจากพืน้ท่ีเก่า
มายงัพืน้ท่ีใหม่  เป็นต้น นอกจากนีมี้การจดัตัง้ประธานชมุชน เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับ
หนว่ยงานท้องถ่ินและให้ข้อมลูขา่วสารกบัประชาชน  

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีด้วยกนัเองนัน้ ได้มีการเชิญผู้ เช่ียวชาญจากกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ เช่ียวชาญจากหน่วยงานอ่ืน เข้ามามีส่วนร่วมในการน านโยบายการ
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จัดการขยะไปปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการจัด
ประชมุวางแผนงาน ตดิตาม และประเมินผลจากอาทิตย์ละครัง้ เปล่ียนเป็นเดือนละครัง้ 

7. ด้านภาวะผู้น า  
ภาวะผู้น า คือ ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะ ความสามารถ ปฏิสมัพันธ์ท่ีสามารถสร้างอิทธิพล

ตอ่ผู้ อ่ืน ทัง้พลงัอ านาจ ความคิด ทศันคติ การยอมรับ เป็นต้น โดยองค์ประกอบตา่งๆจะส่งผลให้
การจะท าการใดใดให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดีและมีประสิทธิภาพนัน้  อาจต้องอาศัย
อิทธิพลของตนเอง หรือผลกัดนัให้ผู้ อ่ืนด าเนินการด้วยความเต็มใจ เพ่ือความส าเร็จ เห็นได้จาก
การสัง่การของรัฐบาล มีมติให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาด าเนินจดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ เพ่ือ
ลดปัญหาขยะในจงัหวดัท่ีอยู่ในระดบัวิกฤตขิองปัญหาขยะมลูฝอยตกค้าง และการท่ีจะน านโยบาย
ของไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จได้นัน้ ประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งหนึ่งในปัจจัย
เหล่านัน้ คือ ภาวะผู้น า ท่ีเปรียบเสมือนลักษณะส่วนบุคคลท่ีส่งผลให้บุคคลรอบข้างคล้อยตาม 
มัน่ใจท่ีพร้อมปฏิบตังิาน 

ในกรณีของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในจังหวดัท่ีประสบปัญหาวิกฤตการณ์
ขยะมลูฝอยท่ีติดอยู่ในล าดบัท่ี 5 ของประเทศ หากต้องการให้ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และขยะ
มูลฝอยท่ีจะเกิดขึน้ใหม่หมดไป ผู้ น าจึงอาจต้องมีกลไกส าคัญ หรือ หลักการบริหารท่ีดีเพ่ือ
ขบัเคล่ือนให้จังหวดัพระนครศรีอยุธยาพ้นปัญหาวิกฤตขยะดงักล่าว  จึงต้องมีผู้น าเป็นทางการ 
เชน่ ผู้บริหารในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และผู้น าอยา่งไมเ่ป็นทางการ เช่น พนกังานท้องถ่ินตา่งๆ 
ประธานในชมุชน เป็นต้น 

ผู้ บ ริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น หนึ่ งในผู้ น า                    
ท่ีมีความรู้สามารถประสานงานต่างส่วนงานได้อย่างคล่องตัว เห็นได้จากการประชุมวางแผน
ร่วมกบัหน่วยงานภายใน ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ เพ่ือตัง้รับกบัการน านโยบายไป
ปฏิบตัิ ฉะนัน้ เม่ือด าเนินการวางแผน หรือการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การขนย้าย
ขยะมลูฝอย พืน้ท่ีส าหรับการจดัการขยะมลูฝอย  จึงสามารถปฏิบตัิได้ง่ายขึน้  นอกจากนี ้ได้จดัตัง้
ผู้ น าในชุมชนการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด ก่อให้เกิดชุมชน หรือต้นแบบการคัดแยกขยะ           
และน ารายได้มาสูป่ระชาชนในชมุชน สง่ผลให้ปัญหาเร่ืองขยะมลูฝอยตกค้างลดลงและด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือกรณีในชุมชน ท่ีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินผลักดันให้ชุมชนม่วงหวาน 
ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ได้รับเป็นชมุชนต้นแบบการจดัการ
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ขยะต้นทาง ท่ี ต้ อ งอาศัยความ ร่วม มื อจากประธาน ในชุม ชน อีกล าดับหนึ่ งส าห รับ                           
การประชาสมัพนัธ์ หรือ บริหารเพ่ือนในชมุชน เห็นด้วยและเตม็ใจร่วมกนัปฏิบตังิาน 

จากข้อค้นพบของงานวิจยันี ้ผู้วิจยัขอน าเสนอเป็นกรอบแนวคิด ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดผลการศกึษาวิจยั 

ในบทต่อไปจะกล่าวถึง สรุปผลการวิจัยการน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัต ิ
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นท่ีเป็นผลต่อการวิจัย               
อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการขยะในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 

 

ความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

- ความชดัเจนของนโยบาย 

- สมรรถนะองค์การ 

- ความรู้ความเข้าใจของประชาชน 

- การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ให้ 

  ประขาขนรับรู้ 

- ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในพืน้ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

- ภาวะผู้น า 

 

 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาวิจัยเร่ือง “การน านโยบายการจดัการขยะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการการน า
นโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั  พระนครศรีอยุธยาไปปฏิบตัิ  และศึกษา
ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ โดยด าเนินการววิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีเก็บ
ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และประชาชน
ในชมุชนท่ีอาศยัใกล้เคียงบริเวณศนูย์จดัการขยะต้นแบบจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดยแบง่หวัข้อ
การสรุปผลได้ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 สรุปผลการศกึษา 
5.2 อภิปรายผลการศกึษา 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิจัย เร่ืองการน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิสามารสรุปได้ ดงันี ้

1. กระบวนการการน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ  คือ การเตรียมความพร้อม และตัง้รับนโยบายการจัดการขยะไว้
ลว่งหน้าหลงัจากทราบว่ารัฐบาลได้ก าหนดให้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นพืน้ท่ีแรกในการน าร่อง
จดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะแห่งใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะอันเป็นวาระระดบัชาติ โดยทุกภาคส่วนต้อง
ร่วมกันแก้ไข จึงได้ เต รียมศึกษาและทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ต่างๆ เช่น 
พระราชบญัญัติ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั 2540 พระราชบญัญัติการสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการน านโยบายไปปฏิบตัิ จึงมีการจดัตัง้คณะกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับการ
ด าเนินการโดย ในชว่งระยะแรกอาศยัหนว่ยงานจากภาครัฐท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ เพ่ือวางแผน
และด าเนินงาน รวมทัง้เชิญผู้ทรงคณุวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น ตวัแทนกระทรวงสาธารณสุข 
ตวัแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึง 
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ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเป็นต้น โดยระยะแรกก่อนเร่ิมปฏิบัติการ             
ได้จดัประชมุทกุสปัดาห์ เพ่ือวางแผนให้ขัน้ตอน การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เม่ือการ
ด าเนินการไม่มีปัญหาหรือกระทบใดๆ จึงจดัประชมุเพียงเดือนละครัง้ ด้านการประสานงานต่างมี
ความรวดเร็วอาศยัโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศประยกุต์ปรับใช้ในการด าเนินงาน ทัง้เร่ือง
การส่ือสารภายในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล 
ขา่วสาร รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์ตา่งๆ  

2. การน านโยบายการจดัการขยะของปฏิบตัิได้ส าเร็จนัน้ พบว่า อ านาจของกฎหมาย
ท่ีรัฐบาลได้บังคบัใช้ รวมไปถึงความชดัเจนของนโยบายท าให้เจ้าหน้าท่ี สามารถด าเนินการได้
อย่างถกูต้องและรวดเร็ว ตามแผนปฏิบตัิการ “ประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 
1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 
2559 - 2564) ท่ีได้ก าหนดกรอบทิศทาง และแนวทางการด าเนินการแก้ไขการจดัการขยะมลูฝอย 
โดยการบูรณาร่วมกันทุกภาคส่วน  และรวมไปถึงอ านาจเด็ดขาดของรัฐบาลท่ีก าหนดให้จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาเป็นพืน้ท่ีน าร่องเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะท่ีสะสมเป็นระยะเวลาหลายปี ท าให้
เจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   อีกทัง้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีการวางแผนและก าหนดหลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในบริเวณใกล้ เคียง  เน่ืองจากพื น้ ท่ีศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นสถานท่ีทิ ง้สารเหล้าเก่าขององค์การสุรา แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะ
องค์การท่ีดีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดพระนครศรีอยธุยา ทัง้ในด้านการวางแผนบคุลากร การ
จดัการทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการจัดการขยะ การประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทัง้
โซเชียลมีเดีย จดหมาย เสียงตามสาย ให้ประชาชนรับทราบถึงข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบันโยบายด้าน
การจดัการขยะ ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ท่ีดงักล่าว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัการขยะ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนตอ่ประชาชน และประชาชนต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้
ภาวะผู้น าของผู้บริหารท่ี ผลกัดนั อาศยัความรู้สามารถประสานงานตา่งส่วนงานได้อย่างคล่องตวั 
แนวคดิวิธีการท าให้ผู้ รับผิดชอบด าเนินงานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  
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5.2 อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตั ิพบปัจจยัหลายปัจจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 

1. ด้านกระบวนการการน านโยบายการจดัการขยะ  
จากผลการศึกษาวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา สามารถจดัการนโยบายจดัการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากนโยบาย
มีความชดัเจน ไม่คลมุเครือ รวมถึงการวางแผนเตรียมความพร้อมลว่งหน้าเพ่ือตัง้รับกบันโยบายท่ี
รัฐบาลจะประกาศใช้อยา่งเป็นทางการ ความร่วมมือของทกุภาคสว่น และวสัดปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีดี 
ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Paul Sabatier and D. Mazmanian (อ้างถึงในจุมพล หนิมพานิช.  
2547: 217) ได้ศกึษาและพบว่า แนวทางท่ีจะท าให้การน านโยบายไปปฏิบตัิได้ประสบความส าเร็จ
นัน้ ต้องมีปัจจยัหรือเง่ือนไขของวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน ไม่คลุมเคลือ บุคคล ผู้ มีส่วนร่วม หรือ ผู้น า
จะต้องมีทักษะการน านโยบายไปปฏิบตัิ สนับสนุนนโยบาย รวมไปถึงต้องมีความเห็นพ้องของ
นโยบายตรงกนั มีการน าเทคโนโลยีในด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ หากผู้ ท่ีน านโยบายไปปฏิบตัิไม่มี
ความรับผิดชอบ หรือ ขาดทกัษะตา่งๆ ในการน านโยบายไปปฏิบตัไิด้ดี จะน านโยบายไปปฏิบตัิจะ
ไมส่มัฤทธ์ิผล 

ด้วยเหตุนี ้กระบวนการดงักล่าวส่งผลให้ การขนย้ายขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาลในศูนย์จัดการขยะต้นแบบ เสร็จก่อนเวลาเพียง 2 เดือน จากท่ีก าหนดไว้          
6 เดือน และการฝังกลบในพืน้ท่ีดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีในบริเวณใกล้เคียง 
เน่ืองจากยงัไม่พบข้อร้องเรียน จะพบปัญหาในระยะแรกของการจดัตัง้ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบใน
ลกัษณะทางด้านกายภาพของพืน้ท่ีเท่านัน้ จึงช่วยลดปัญหา และความขดัแย้งของพืน้ท่ีส าหรับ
ศูนย์ก าจัดขยะต้นแบบ เคร่ืองมือส าหรับการจัดการขยะ งบประมาณ  เป็นต้น ส่งผลให้
กระบวนการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตัไิด้อยา่งไมมี่อปุสรรค  

2. ปัจจยัแห่งความส าเร็จของการน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ จากผลการศกึษาสามารถอภิปรายได้ 5 ประเดน็ ดงันี ้   

2.1 ด้านความชัดเจนของนโยบาย จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า  นโยบายการ
จัดการขยะ และมาตรการในการปฏิบัติงานในภาพรวมมีความชัดเจน เห็นได้จากการก าหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบ เนือ้หาของนโยบาย รวมไปถึงลักษณะปัญหาท่ีต้องแก้ไข  ส่งผลให้
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เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าใจวัตถุประสงค์ และ
ประเดน็การแก้ไขปัญหาอยา่งเร่งดว่น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Paul Berman (อ้างถึงในสมบตั ิ
ธ ารงธัญวงศ์.  2546: 437) ได้กล่าวถึงความชดัเจนของนโยบายว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิตาม
แผนงาน นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพ่ือลดการเกิดปัจจัยความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิ อนึ่ง หากนโยบายมีวัตถปุระสงค์ท่ีชดัเจน แต่มาตรการในการปฏิบตัิไม่ชดัเจน 
อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบตัไิด้เชน่กนั  

2.2  ด้านสมรรถนะองค์การ จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า  องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ รวม
ไปถึงความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ ส่งผลให้ด าเนินงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
เห็นได้จากการระยะเวลาขนย้ายขยะท่ีสัน้ โดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือน    ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลา
ท่ีตัง้ไว้ได้ จากเดมิ 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Walter Williams ได้เสนอตวัแบบทางด้าน
การจัดการ (The Model of Management or Management Model) (อ้างถึงในสมบัติ ธ ารงธัญ
วงศ์.  2546) กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบตัิจะประสบความส าเร็จได้ขึน้อยู่กับสมรรถนะขีด
ความสามารถขององค์การ จ าเป็นจะต้องมีโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม บุคลากร ท่ีอยู่ใน
องค์การจะต้องมีความรู้ความสามารถทัง้ด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
องค์การยงัจะต้องมีการวางแผนเตรียมการ หรือ มีความพร้อมเป็นอยา่งดีทัง้ทาง ด้านวสัดอุปุกรณ์ 
สถานท่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และงบประมาณ  

นอกจากนี  ้เพ่ื อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพจึง ได้จัดตั ง้
คณะกรรมการชดุต่างๆ  เพ่ือควบคมุและตรวจสอบการด าเนินงาน รวมถึงการวางแผนการจดัสรร
ทรัพยากร ทัง้ด้านอุปกรณ์ เคร่ืองมือ งบประมาณ ให้เพียงพอต่อการด าเนินการการการขนย้าย
ขยะมลูฝอยไปพืน้ท่ีก าจดัขยะแหง่ใหม ่โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชาชน 

2.3 ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน จากผลการศึกษาวิจัย จากผลการ
ศกึษาวิจยัพบว่า ประชาชนในชมุชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา มีความรู้ความเข้าใจการจดัการขยะมลูฝอยเป็นอยา่งดี สามารถอธิบายขัน้ตอน
และลงมือปฏิบตัิได้ซึ่งสอดคล้องหลกัการ 3Rs (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และกรมควบคมุ
มลพิษกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมควบคุมมลพิษ.  มปป.: หน้า 13-14) คือ Reduce                  
ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ า้ (ใช้แล้วใช้อีก) และ Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) เป็นหลักการท่ี
มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะ จากครัวเรือน ส่งเสริมการคดัแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพิ่มมูลค่า
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หรือแปรรูปขยะ ซึง่จะสง่ผลให้ปริมาณขยะในภาพรวมทัง้ประเทศลดลงท าให้ปริมาณขยะท่ีจะต้อง
เข้าสู่ระบบการก าจดัลดลง โดยมีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินสนบัสนนุจดัอบรมรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ จึงเกิด
หมูบ้่านต้นแบบในการลด คดัแยกขยะ  

2.4 ด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ จากผลการศกึษาวิจยัพบว่า                    
ประชาชนในพืน้ท่ีรับทราบและเข้าใจวตัถปุระสงค์การจดัการขยะ ด้วยวิธีขนย้ายขยะจากพืน้ท่ีเก่า
ไปศนูย์ก าจดัขยะแห่งใหม่เป็นอย่างดี ทัง้ส่ืออนไลน์ หนงัสือ หอกระจายข่าว จากเจ้าหน้าท้องถ่ิน
และผู้ เก่ียวข้อง โดยไม่ส่งผลกระทบประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกษศิณี             
สุภาวิจิตร (2540) ได้นิยามการส่ือสาร  ไว้ว่าสังคมท่ีมีการส่ือสารดี ย่อมมีเครือข่ายการส่ือสาร
ประเภทตา่งๆ ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ีเป้าหมายได้กว้างขวาง ท าให้ประชาชนส่ือสารกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว เท่าทันต่อสถานการณ์อันน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ ้น                      
ท าให้ชุมชนโดยรวมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน พีรยา วชัโรทัย (2556) ได้กล่าวว่า
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยจะต้องประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
ได้รับความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะจากบ้านเรือน เทศบาล มีการคดัแยกขยะ ส่งเสริมให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องในองค์กรพัฒนาศกัยภาพตนเอง ด้านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้านการ
จดัการขยะมลูฝอย 

2.5 ด้านการจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจดัการขยะ จากผลการศกึษาวิจยั
พบว่า การด าเนินการจดัการขยะในศนูย์ก าจดัขยะแหง่ใหม ่ทัง้ทรัพยากรด้านบคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เคร่ืองมือต่างๆ งบประมาณ 
เพียงพอตอ่การด าเนินการตา่งๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และไม่ส่งผลกระทบตอ่ประชาชน
ในพืน้ท่ีใกล้เคียง ณ ศูนย์ก าจัดขยะแห่งใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (2559) ได้ก าหนดมาตรการ 3 มาตรการได้แก่ 

1. มาตรการลดการเกิดขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายท่ีแหลง่ก าเนิด  
2.  มาตรการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมลูฝอยและของเสียอนัตราย  
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

มาตรการ ดงักล่าวเป็นมาตรการท่ีช่วยลดขยะ ณ แหล่งก าเนิดให้น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด 
และพัฒนาองค์ความรู้ใช้เทคโนโลยีผสมผสานอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ศนูย์ก าจดัขยะมูลฝอยรวม 
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการก าจดั ขยะมูลฝอยเก่า (ขยะมูลฝอยตกค้าง) ทัง้นี ้
ต้องอาศยัทกุภาคสว่นมีสว่นร่วม และค านงึถึงความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีตนเอง        
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2.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จากผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ด้านการวางแผนการลดขยะ                
ณ แหล่งก าเนิด น าขยะเหลือใช้แปรรูป รีไซเคิล เพิ่มมลูค่าสร้างรายได้กลบัคือประชาชนในชมุชน  
เพ่ือลดปัญหามูลฝอยในชุมชน ลดระยะเวลาการก าจดัขยะในบ่อก าจดัขยะ และปริมาณขยะใน
จังหวะดพระนครศรีอยุธยา ด้านการแสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุม
ประชาคม หรือการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิจัยของ ฐปนัท          
จลุวงษ์  (2553) กล่าวว่า กลยทุธ์แนวทางการด าเนินงานการบริหารจดัการขยะมูลฝอยให้ประสบ
ความส าเร็จได้นัน้ ต้องอาศยักระบวนการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ความส าคญั
ในนยัยะกบัประชาชน โดยเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งคอยสนบัสนุนและให้
ค าปรึกษา เพ่ือมุ่งสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จึงจ าเป็นจะต้องค านึงถึง การได้ลงมือท าโดย
ประชาชน  

2.7 ด้านภาวะผู้ น า จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ บริหารในองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้น าท่ีมีความรู้สามารถประสานงานต่างส่วนงานได้อย่างคล่องตวั 
และสามารถโน้มน้าว สร้างขวญัก าลงัใจให้กบัผู้ปฏิบตัิงาน สอดคล้องกับแนวคดิประสาน หอมพลู 
และทิพวรรณ หอมพูล (2540) กล่าวว่า ภาวะผู้น า คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีมีกระบวนการใช้
อิทธิพล หรือ อ านาจ ในการโน้มนาวชกัน า หลอมรวมแนวคิดอนัหลากหลายของบุคคลใต้บงัคบั
บญัชา หรือบุคลากรในองค์กร ด าเนินการ หรือกระท ากิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพบรรลุผล 
ตามเปา้หมายท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1. ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ ดงันัน้ในการวิจยัครัง้ถัดไป ควรมีการ
ศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ เพ่ือให้ได้ข้อมูลถึงประชาชนในชุมชน ท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีใกล้เคียงศูนย์ก าจดั
ขยะแห่งใหม่ ว่ามีความรู้ความเข้าใจด้านการจดัการขยะมลูฝอย รวมไปถึงความพึงพอใจตอ่ศนูย์
ก าจดัขยะต้นแบบวา่ มีความพึงพอใจ ทศันคต ิหรือ มีปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบตอ่ประชาชน หรือไม ่
อยา่งไร 
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2. ควรมีศึกษาการเตรียมความพร้อม ของประชาชนในชุมชนอ่ืนๆของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่า มีแผนรองรับเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลให้เป็นสงัคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ควรประชาสมัพนัธ์และ
รณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ท่ี ท่ี รับผิดชอบตระหนักถึงความส าคัญและการคัดแยกขยะ ณ 
แหล่งก าเนิดมากขึน้ เพ่ือลดปัญหาท่ีก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม พืน้ท่ีในการจดัการขยะและ
ลดระยะเวลาการก าจดัขยะของเจ้าหน้าท่ี  

4. ควรมีการจัดตัง้พัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือศูนย์คัดแยกขยะในแต่ละชุมชน เพ่ือ
มุง่เน้นการมีสว่นร่วมการจดัการขยะของประชาชนในชมุชน โดยอาจด าเนินการควบคูไ่ปกบัการจดั
กิจกรรมตา่งๆ เชน่ ธนาคารขยะรีไซเคลิ หรือ จดัตัง้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะโดยตรง 
ซึ่งแยกออกจากกอง หรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างชดัเจนส าหรับรับผิดชอบภาระงานโดยตรง เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

5.2.2 ข้อเสนอแนะครัง้ถัดไป 
1. ในการศกึษาครัง้ถดัไป ควรศกึษา หรือการท าวิจยั ว่าหากบอ่ฝังกลบขยะ  ณ ศนูย์

ก าจัดขยะต้นแบบ ถูกใช้งานเต็มท่ีแล้วนัน้ จะมีการวางแผนในอนาคตว่าจะใช้พืน้ท่ีใดในการ
จดัการขยะมลูฝอยในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือรองรับปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดขึน้กรณีเดียวกบับอ่ฝัง
กลบขยะ ณ ต าบลบ้านปอ้ม อ าเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

2. ในการศึกษาครัง้ถัดไป ควรศึกษาโรงไฟฟ้าท่ีเปล่ียนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า        
ท่ีอยู่ในระยะถัดไป ของการสร้างบ่อฝังกลบขยะ ณ ศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ ต าบลมหาพราหมณ์ 
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 
เร่ือง การน านโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ 

 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสัมภาษณ์นีใ้ช้ส าหรับการสัมภาษณ์บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง พืน้ท่ีจัดการขยะแห่งใหม่ในต าบลมหา
พราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการการน านโยบายการ
จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ  และศึกษาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จการจดัการขยะขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ 

2. แบบสมัภาษณ์นีจ้ดัท าขึน้เพ่ืองานวิจยัทางวิชาการเท่านัน้ การตอบค าถามมิได้เกิดผล
กระทบใดๆตอ่ตวัทา่น ผู้วิจยัจะเก็บรักษาข้อมลูทา่นไว้เป็นความลบั 

 
 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูท่ีสละเวลาในการตอบสมัภาษณ์ในครัง้นี  ้
 

(นายวงศ์วรรธน์ บญุวฒัน์) 
นิสิตปริญญาโท หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 

บคุลากรในองค์การบริหารส่วนจงัหวดั และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ช่ือเร่ือง การน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ 

วนัท่ีสมัภาษณ์....................................................เวลา...................................... 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ – สกลุ.......................................................  .................. อาย.ุ.............. ปี 

2. อายกุารปฏิบตังิาน........................ 

3. ปัจจบุนัต าแหนง่งาน..................................................................................... 

4. สงักดั .......................................................................................................... 

ตอนที่ 2  
1. การน านโยบายการจัดการขยะท่ีหน่วยงานของท่านได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติ          

มีความชดัเจนหรือไม ่
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

2. ท่านมีหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการจัดการขยะอย่างไร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ขัน้ตอนตา่งๆตามนโยบายจดัการขยะ หรือไม ่มากน้อยเพียงใด 

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

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

3. ท่านมีกระบวนการด าเนินงานอย่างไรเพ่ือให้สอดคล้องกบัการน านโยบายการจดัการ
ขยะไปปฏิบตั ิ

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

................................................................................................................................ 
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4. ท่านคิดว่าปัจจยัใดบ้างท่ีมีผลต่อการน านโยบายการจดัการขยะจากพืน้ท่ีต าบลบ้าน
ปอ้มไปยงัต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไปปฏิบตัิได้ส าเร็จ โดย
ใช้ระยะเวลาด าเนินการเสร็จก่อนเพียง2 เดือน ส าหรับการการขนย้ายขยะมูลฝอยไปพืน้ท่ีก าจัด
ขยะแหง่ใหม ่ณ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

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

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

5. ทา่นคดิวา่ในการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตั ิมีทรัพยากรเพียงพอหรือไม่ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 

6. ด้านโครงสร้างการด าเนินงาน ท่านคิดว่ามีการพัฒนา หรือ การการตัง้รับ เพ่ือ
เอือ้อ านวยตอ่การน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตั ิหรือไม่ 

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

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

7. บคุลากรในหนว่ยงานของท่านมีการติดตอ่ส่ือสาร หรือ ประสานงานกนัภายในอย่างไร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 

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

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

8. ท่านมีการประชาสมัพนัธ์ หรือ ส่ือสารให้ประชาชนรับทราบเก่ียวกับการจดัการแก้ไข
ปัญหาขยะ หรือไม ่อยา่งไร 

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

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

9. ท่านคิดว่าพืน้ท่ีก าจดัขยะแห่งใหม่ ท่ีได้แตง่ตัง้ให้เป็นศนูย์ก าจดัขยะต้นแบบ แห่งแรก
และแห่งเดียว ณ ขณะนัน้มีปัญหา หรือปัจจัยใดท่ีส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติตตามนโยบาย
หรือไม ่อยา่งไร 

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

................................................................................................................................ 
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10. ท่านคิดว่าแนวทางสู่ความส าเร็จของการน านโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตัิเป็น
อยา่งไร 

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

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

11. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเก่ียวกับการน านโยบายการจดัการขยะไปปฏิบตัิ เพ่ือให้
ประสบความส าเร็จมากขึน้ 

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

................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 

ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงบริเวณพืน้ท่ีก าจดัขยะแหง่ใหม่ 
ช่ือเร่ือง การน านโยบายการจดัการขยะขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไปปฏิบตัิ 

วนัท่ีสมัภาษณ์....................................................เวลา...................................... 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ – สกลุ.......................................................  .................. อาย.ุ.............. ปี 

 2. อาชีพ  .......................................................................................................... 

ตอนที่ 2  

1. ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัการขยะในศนูย์ก าจดัขยะแห่งใหม่หรือไม่ มากน้อย
เพียงใด 

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

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

2. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ด าเนินการจัดการขยะมีประสิทธิภาพ หรือ 
ประสิทธิผลหรือไม ่

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

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

3. ท่านคิดว่าปัญหา และอุปสรรคของการจดัการขยะต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบาง
บาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คืออะไร 

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

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

4. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้ประชาสมัพนัธ์ให้ท่านทราบถึงการก่อตัง้ศนูย์ก าจดัขยะแห่ง
ใหม ่หรือไม ่

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

................................................................................................................................ 
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5. ประชาชนในชมุชน หรือ ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงบริเวณพืน้ท่ีก าจดัขยะแห่งใหมน่ัน้ 
มีสว่นร่วมในการก าจดัขยะร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือไม ่อยา่งไรบ้าง 

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ภาพการลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูลสัมภาษณ์ 
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ภาพประกอบ 7 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและเจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้องในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาพประกอบ 8 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ 
เจ้าหน้าท่ีส านกังานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาพประกอบ 9 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลมหาพรามหณ์  
อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาพประกอบ 10 การให้ความรู้เพิ่มเตมิเก่ียวกบัสถานท่ีก าจดัขยะแหง่ใหม่ 
 จากนายกเทศมนตรี เทศบาลบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ประชาชนในชมุชนมว่งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอ
บางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (1) 
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ภาพประกอบ 12 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ประชาชนในชมุชนมว่งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ 
 อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2) 
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ภาพประกอบ 13 การลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ประชาชนในชมุชนมว่งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ 
 อ าเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (2) 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายวงศ์วรรธน์ บญุวฒัน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 10 พฤษภาคม 2536 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลศริิราช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557  

ศลิปศาสตรบณัฑิต (รัฐศาสตร์)  
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต   
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