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This research is a study of the Implementation of provincial administrative
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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
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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.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของเนือ้ หา
นับ ตัง้ แต่ป ระเทศไทยเริ่ ม มี น โยบายการใช้ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ
ตังแต่
้ ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็ นแผนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ทังระบบสาธารณู
้
ปโภค
การคมนาคม รวมถึ ง การเปิ ด โอกาสให้ เอกชน เข้ า มาร่ วมลงทุน มากขึน้ นัน้ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒ นาในประเทศทัง้ ด้ านพืน้ ที่อยู่อาศัย ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ จากพื ้นที่กสิกรรมในอดีตนาไปสู่พื ้นที่อุตสาหกรรม และในปั จจุบนั กลายเป็ นพื ้นที่รองรับ
สาหรับ ประชากรแฝง ทัง้ ประชากรแรงงาน หรื อกลุ่ม นักท่องเที่ ยวมากขึน้ ซึ่งเมื่ อมี การพัฒ นา
ประเทศด้ านต่างๆนี ้ ส่งผลให้ ประชากรจะเพิ่มมากขึ ้นแล้ วนัน้ ยังส่งผลโดยตรงทาให้ เกิดขยะมูล
ฝอยปริ มาณมากที่เกิดจากแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรม และมีแนวโน้ มจะเพิ่มปริ มาณมากขึน้
ทุกๆปี ในปี พ .ศ. 2548 ปริ ม าณขยะทั่วประเทศมีจ านวนถึง 30,082 ตันต่อวัน และเพิ่ม ขึน้ เป็ น
40,082 ตันต่อวัน ในปี พ .ศ. 2549 คิดเป็ นปริ ม าณ หรื อเพิ่ม ขึน้ กว่าร้ อยละ 30 ส่วนในเขตพื น้ ที่
กรุ งเทพมหานครนัน้ มี สัดส่วนร้ อยละ 20 ของปริ ม าณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึน้ ทั่วไป (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม. 2550.)นอกจากนี ้ สานักจัดการการของเสีย
และสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ได้ อธิ บายสถานการณ์ แนวโน้ มของปริ ม าณขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ ้นในประเทศที่มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ น้ ในทุกปี และยังพบปริ มาณขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ตกค้ าง
ที่ ก าจัด ไม่ถูกต้ อง อี ก 6.22 ล้ านตัน /ปี ฉะนัน้ ขยะมูล ฝอยจึงอาจส่ง ผลกระทบต่อชุม ชน และ
สิ่ ง แวดล้ อ มกลายเป็ นหนึ่ ง ในปั ญ หามลพิ ษ ซึ่ ง เป็ นภั ย ใกล้ ตัว ที่ ก ระจาย ในวงกว้ า งมากขึ น้
โดยปั ญ หาขยะของสัง คมไทยที่ มี เพิ่ ม ปริ ม าณมากขึน้ อาจประกอบด้ วยหลายปั จ จัย เช่น การ
เจริ ญ เติบโตเศรษฐกิ จ ของสังคมไทยนาไปสู่กรขยายพื น้ ที่ อุตสาหกรรม พฤติก รรมการบริ โภค
การใช้ วสั ดุที่ใช้ มีความสะดวกต่อผู้บริ โภคมากขึ ้น ได้ แก่ พลาสติก โฟม เป็ นต้ น รวมถึงการขยาย
พื น้ ที่ เขตเมื อง และเขตชุม ชน เพื่ อรองรับจานวนประชากรมากขึน้ เป็ นต้ น ซึ่งปั จจัยต่างๆ ล้ วน
ส่งผลทาให้ เกิดปริ มาณขยะที่มากขึ ้น หากไม่ได้ รับการจัดการที่ถูกต้ อง หรื อ จัดการได้ อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หรื อ ถูกตามหลักสุขาภิบาล อาจนาไปสู่ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น ปั ญ หาน ้าเน่า
เสีย ปั ญหาการส่งกลิ่นเน่าเหม็นของขยะ ปั ญหาพาหะนาเชื ้อโรค หรื อน ้าท่วมขังอันเกิดจากขยะ
เข้ าไปอุดตันท่อระบายน ้า เป็ นต้ น ซึง่ ปริ มาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้นในประเทศที่มีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น
ในแต่ละ รายละเอียดดังนี ้
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ภาพประกอบ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ ้น(ล้ านตัน) ในปี 2551 – 2559
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ. 2560)
ปั ญ หาขยะจึงกลายเป็ นปั ญ หาที่สะสมมายาวนาน และส่งผลกระทบต่อประชาชนทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศอันเกิดมาจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี วิทยาการที่ล ้าสมัยของ
มนุษย์ รวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้น และปั จจัยต่างๆ ตามที่กล่าวข้ างต้ นนัน้ ขยะยังส่งผล
กระทบต่อสุขภาพได้ เช่นกัน ถ้ าไม่ได้ รับการจัดการที่ถูกต้ อง กล่าวคือ หากนาขยะไปจัดการทิ ้งใน
พื ้นที่ไม่ถูกต้ อง มนุษย์สามารถรับสารเจือปนที่เป็ นเชือ้ โรค ไมโครพลาสติก (พลาสติกขนาดเล็ก
มากๆ ที่แตกจากการย่อยสลายไม่สมบูรณ์) และสารเคมีอนั ตราย อย่างสารตะกัว่ และโลหะหนัก
ในขยะอิเลกทรอนิกส์ซึมลงดิน ทาให้ สารพิษ ดังกล่าวย้ อนกลับมาหามนุษย์ ผัก เนื ้อสัตว์ อาหาร
ทะเล รวมถึงนา้ ได้ เช่นกัน นอกจากนี ้ การกาจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ด้ วยการเผาโดยไม่มีการควบคุม
สามารถก่อให้ เกิดสารไดออกซิน ซึ่งสร้ างมลพิษในดิน อากาศ ทัง้ ในรู ปแบบฝุ่ นละออง ก๊ าซพิษ
รวมถึ ง กลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ ท าให้ เป็ นอัน ตรายต่อ ผู้ค นทั่ว ไปที่ สูด ดมหรื อ สัม ผัส ไม่ เพี ย งแต่
ประชาชนทัว่ ไปจะได้ รับผลกระทบจากขยะ เจ้ าหน้ าที่เก็บขยะ เป็ นอีกกลุ่ม หนึ่งที่เสี่ยงต่ออันตราย
หลายรู ปแบบ ทังถู
้ กของมีคมบาดจนอาจเกิดแผลติดเชื ้อและบาดทะยัก อันตรายจากเชื ้อโรคใน
กระดาษชาระ ถุงยางอนามัย ผ้ าอนามัย เศษอาหารเน่าเสีย และซากสัตว์ โดยโรคภัยจากขยะที่
เกิดบ่อยได้ แก่ โรคระบบทางเดินอาหาร ท้ องร่ วง โรคจากการติดเชื ้อ โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้ อาเจียน
ปวดศี ร ษะ และโรคมะเร็ ง (School of Changemakers. ออนไลน์ ) จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
หากกาจัดขยะด้ วยกระบวนการที่ ไม่ถูกต้ องแล้ ว จะส่งผลกระทบร้ ายแรงตามมานอกเหนือจาก
กลิ่นอันไม่พงึ ประสงค์ของขยะ
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ในการบริหารงานด้ านการจัดการขยะของ รัฐบาลแต่ละสมัยได้ วางแผนร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องเห็นเพื่อลดปั ญหาขยะที่เกิดขึ ้นและส่งผลกระทบต่อมุนษย์กบั สิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
เช่น รั ฐบาลสมัยนายกอภิ สิ ทธิ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐ มนตรี ดาเนิ นการให้ นโยบายด้ านพลังงาน
ทดแทนเป็ นวาระแห่งชาติโดยสนับสนุนการผลิตและการใช้ พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนา
เชื อ้ เพลิ งชี วภาพ และชี วมวล เช่น แก๊ สโซฮอล์ (E10 E20 E85) ไบโอ ดี เซล ขยะ และมูล สัต ว์
เป็ นต้ น หรื อ รัฐบาลสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ ผลักดันกฎหมายว่าด้ วย
องค์กรอิสระด้ านสิ่งแวดล้ อม ลดมลพิษ ทางอากาศ ขยะ นา้ เสีย กลิ่ น และเสียง ที่ เกิ ดจากการ
บริ โภค การจัด การระบบก าจัด ขยะ ของเสี ย อัน ตรายมลพิ ษ ทางอากาศ โดยวิ ธี เป็ น มิ ต รกับ
สิ่ ง แวดล้ อม รวมถึ ง เพิ่ ม ขี ด ความสามารถองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ด้ า นการจัด การขยะ
อย่างไรก็ดี ปริ มาณขยะยังคงเพิ่ม มากขึน้ ในแต่ละปี หนึ่งในสาเหตุดงั กล่าวอาจเกิดมาจากการ
ขาดความร่วมมือของประชาชนในประเทศ อันเป็ นต้ นทางของการทิ ้งขยะ (นิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
และโชคสุข กรกิตติชยั . ออนไลน์) ปั ญหาขยะจึงกลายวาระดับชาติที่ ประเทศไทยต้ องตระหนักถึง
โดยรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ประสงค์จะแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวอย่าง
เร่ งด่วน จึงมี การร่ วมประชุม กันเพื่ อหาแนวทางแก้ ไขลดปั ญ หาขยะและรัก ษาสิ่ งแวดล้ อม ใน
แผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทยไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ภายใต้ แผนแม่บทการ
บริ ห ารจัด การขยะมูล ฝอยของประเทศ เพื่ อให้ เป็ น แนวทางขับ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่สัง คม
ปลอดขยะ (Zero Waste Society) โดยรัฐบาลได้ กาหนดพื น้ ที่ นาร่ องในการจัดการขยะมูลฝอย
ได้ แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาอันเป็ นพื ้นที่แรกที่รัฐบาลพึงเห็นความสาคัญ เนื่องจากเป็ นจังหวัด
ที่มีลักษณะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรม อันมีหลักฐานยืนยันถึงความรุ่ งเรื อง
และอารยธรรมในอดี ต กาลที่ ผ่ า นมา จึ ง ได้ รั บ การจดทะเบี ย นการเป็ นมรดกโลกภายใต้ ชื่ อ
“นครประวัติศาสตร์ พระนครศรี อยุธยาและเมืองบริ วาร” ส่งผลให้ เกิดแรงดึงดูดให้ กลุ่มนักท่องเที่ยว
เข้ ามาเยี่ยมเยือน ทัศนาจรหลายต่อหลายกลุ่ม นับเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ แก่จงั หวัด เป็ นอย่างดี
ทังธุ
้ รกิจที่พกั ร้ านอาหารมีเพิ่มมากขึ ้น รวมถึงการเกิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
แม้ ว่าจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ค่าทางประวัติศาสตร์ ช่วย
หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในจังหวัดก็ตามนัน้ อย่างไรก็ดีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ ามาเยี่ยมชมมากขึ ้น
รวมถึงประชากรแฝงที่เข้ ามาทางาน และเพิ่มขึ ้นของประชากรในลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ ้นภายใน
จังหวัดและนามาสู่ปริ มาณขยะที่เพิ่ม มากขึ ้น ทัง้ ทั่วไปที่ย่อยสลายได้ ง่าย เช่น เศษอาหาร เศษ
เนื ้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ตลอดจน ย่อยสลายได้ ยาก กลุ่มถุงพลาสติกเปื อ้ นเศษอาหาร หรื อ เคยบรรจุ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต่า งๆ รวมไปถึ ง ขยะอัน ตรายและขยะรี ไ ซเคิ ล ที่ มี จัด การขยะได้ อ ย่ า งไม่ ถูก ต้ อ ง
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ก่อให้ เกิดปริ มาณขยะมูลฝอยที่ตกค้ างในพื ้นที่กาจัดขยะ โดยจังหวัดพระนครศณีอยุธยาถูกจัดอยู่
ในลาดับที่5 ของจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้ างในสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่
ถูก ต้ อง 642,566 ตัน และเป็ นจัง หวัด ที่ มี ปั ญ หาวิ ก ฤตด้ า นการจัด การขยะมู ล ฝอย 52.96
จากคะแนนประเมิน 100 คะแนน (กรมควบคุมมลพิษ. 2560) เห็นได้ จากขยะกองเป็ นภูเขาเท่าตึก
สูง 8 ชันกว่
้ า 3 แสนตัน ส่งกลิ่นเหม็น ทาให้ น ้าเน่าเสีย เกิดการเผาไหม้ มีควันไฟ และเศษขยะปลิว
ว่อนสร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ช าวบ้ าน ณ ตาบลบ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธ ยาจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา (ผู้จดั การออนไลน์. ออนไลน์) ฉะนัน้ เพื่อให้ การแก้ ไขปั ญหาและการจัดการ
ขยะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจึงกาหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ ไขปั ญหาและพัฒนา
พื ้นที่ที่มีขยะดังกล่าวในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจัดให้ มีโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์
เมืองสะอาดปลอดขยะต้ นแบบ
โครงการ อยุธยาเมืองประวัตศิ าสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้ นแบบ เป็ นโครงการจัดการ
แก้ ไขปั ญ หาขยะ (พระนครศรี อยุธยา) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้าจากการ
กาจัดขยะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยใช้ พื น้ ที่ ราชพั สดุ จานวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ในพื ้นที่ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล และขนย้ ายขยะตกค้ างสะสมในสถานที่กาจัดขยะมูล
ฝอยในพื ้นที่วิกฤต จานวน 222,000 ตัน จากตาบลบ้ านป้อม ไปกาจัดด้ วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุข าภิ บ าลใช้ ร ะยะเวลาเพี ย ง 2 เดื อ น ซึ่ ง เร็ ว กว่ า ระยะเวลาที่ ตัง้ ไว้ ไ ด้ จ ากเดิ ม 6 เดื อ น อนึ่ ง
พื น้ ที่ ก าจัด ขยะแห่ง ใหม่ ณ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ได้ ดาเนินการสร้ างศูนย์ กาจัดขยะต้ นแบบพระนครศรี อยุธ ยา ที่ ถูกต้ องตามหลักสุขาภิ บาลขึน้
รวมถึงอาคารสาธารณูปโภค นอกจากนี ้ ในระยะถัดไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดาเนินการจัดตัง้
โรงแยกขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยมีกาหนดให้ เสร็ จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึง่ พื ้นที่ภายใน
ศู น ย์ ดั ง กล่ า วยั ง สามารถใช้ เป็ นพื น้ ที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ และออกก าลั ง กายได้ ในอนาคต
จากการดาเนินการโครงการดังกล่าว จึงทาให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ
พระนครศรี อยุธยาแห่งแรกและแห่งเดียวในขณะนี ้ ที่สามารถจัดเป็ นสถานที่รับศึกษาดูงานของ
ทุกองค์กรที่สนใจเรื่ องสิ่งแวดล้ อม (จังหวัดพระนครศรี อยุธยา. 2558)
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาการนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วน
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาไปปฏิ บัติ เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ต่อ การศึ ก ษาการบริ ห ารจัด การขยะ
และการรักษาสิ่งแวดล้ อมรวมถึงปั จจัยแห่งความสาเร็ จของโครงการในการแก้ ไขปั ญหาและการ
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บริ หารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพนาไปสู่การถ่ ายทอดวิธีการและการสร้ างแรงจูงใจ สู่การ
เสนอแนะ เพื่ อเป็ น ตัวอย่างให้ กับ จังหวัด อื่ น ๆ รวมไปถึ งการสร้ างจิ ต ส านึก ให้ กับ จัง หวัด หรื อ
ภูมิภาคใกล้ เคียงในลาดับต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่ อศึกษากระบวนการการนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ ของการน านโยบายการจั ด การขยะของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ

ขอบเขตงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาการนานโยบายการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยจะศึกษาดังนี ้
ด้ านเนือ้ หา
ผู้วิจยั ศึกษาเฉพาะกระบวนการและปัจจัยแห่งความสาเร็จการนานโยบายการจัดการ
ขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ โดยศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในระยะสัน้ กล่าวคือ การกาจัดขยะตกค้ าง
สะสมโดยการนามาฝังกลบอย่างถูกต้ อตามหลักสุขภิบาล
ด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นบุค ลากรขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ได้ แก่ ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ ข้ าราชการประจา และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ ในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา รวมไปถึงประชาชน
ในพื ้นที่บริเวณใกล้ เคียงศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การศึ ก ษ าครั ง้ นี ผ้ ้ ู วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาพื น้ ที่ เฉพ าะพื น้ ที่ จั ด การขยะ แห่ ง ใหม่ ใ น
ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สาหรับสัมภาษณ์ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ เริ่มศึกษาตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การนานโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง การนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
2. เจ้ าพ นั ก งานท้ องถิ่ น ห ม ายถึ ง บุ ค ลากรใน องค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา บุ ค ลากรในเทศบาลต าบลมหาพรามหณ์ อ าเภอบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา และบุคลากรในสานักงานการปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. ประชารัฐ หมายถึง ประชาชน ชุม ชน และประชาสังคม มี ส่วนร่วมและบทบาทสาคัญ
แก้ ไขปัญหาการจัดการขยะ
4. การจัดการขยะ หมายถึง การสิ่งต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์นามาบริ โภค แล้ ว
เห็ น ว่า สิ่ ง นั น้ ไม่ เกิ ด ประโยชน์ ไม่ มี คุณ ค่า อี ก น าไปคัด แยกก่ อ นทิ ง้ เช่ น เศษอาหาร ภาชนะ
เศษสินค้ าทังในตลาดและในครั
้
วเรื อน และนาไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่ อ น าแนวคิ ด การจั ด การขยะของจั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาไปเป็ นบทเรี ย น
ให้ กบั องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นๆ
2. เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง ปั จจั ย ด้ านการจั ด การขยะที่ มี ผ ลส าเร็ จ ต่ อ การน านโยบาย
การจัดการขยะในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
3. เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง และได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
2.3 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ
2.4 ภูมิหลังจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2.5 ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2.8 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการนานโยบายไปปฏิบัติ
นโยบายสาธารณะ เกิดจากการผสมคาระหว่าง นโยบาย และสาธารณะโดยพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ ให้ ความหมายของคาว่า “นโยบาย” คือหลักและวิธีปฏิบตั ิ
ซึ่ ง ถื อ เป็ นแนวด าเนิ น การ ส่ ว นค าว่ า “สาธารณ ะ” คื อ ทั่ ว ไป,เพื่ อ ประชาชนทั่ ว ไป เช่ น
สวนสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ บ่อน ้าสาธารณะ ฉะนัน้ หากคามารวมกัน หมายถึง หลักและ
วิธีการดาเนินการสาหรับปฏิบตั ิเพื่อประชาชนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ได้ มีนกั วิชาการทังชาวต่
้
างประเทศ และ
ชาวไทยได้ เสนอ แนวคิดหลากหลายมิติ เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสาหรับนักวิชาการ
ไทย ได้ นิยาม “นโยบายสาธารณะ” ดังนี ้
ถวัลย์รัฐ วรเทพุฒิพงษ์ (อ้ างถึงในสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์. 2549: 328) ได้ ให้ นิยามนโยบาย
สาธารณะว่า เป็ นทางปฏิบตั ิของรัฐบาล ซึ่งกาหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดทางหนึ่ง เพื่ อ
แก้ ไขปั ญหาในปั จจุบนั หรื อหลีกเลี่ยงปั ญหาในอนาคต และเพื่อไม่ก่อให้ เกิดผลที่ไม่พึงงปราถนา
รั ฐ บาลจึ ง มี ค วามจริ ง ใจที่ จริ ง จัง ที่ จ ะน านโยบายไปปฏิ บัติ และนโยบายจะอยู่ ใ นเชิ ง บวก
หรื อ เชิงลบ หรื อ จะเลือกไม่กระทาก็ได้
อมร รั ก ษาสัต ย์ (อ้ างถึ ง ในศุภ ชัย ยาวะประภาษ. 2557: 3) ได้ ให้ นิ ย ามนโยบาย
สาธารณะ อย่ า งกว้ าง คื อ ความคิ ด ของรั ฐ บาลว่ า จะด าเนิ น การท าอะไร หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
เมื่อใด โดยคาดว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการคือ
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1. การกาหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องการกระทา
2. การกาหนดแนวทางใหม่ๆ
3. การกาหนดสนับสนุนต่างๆ
มยุรี อนุ ม านราชธน (2556: 6) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามนโยบายสาธารณะ คื อ การกระท า
หรื อกิจกรรมของรัฐบาลที่เลือกตัดสินใจกระทาต่างๆ ให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยมี
การจัดโครงการ วางแผน และวิธีการบริ หารงาน ด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของประชาชนตามสภาพความเป็ นจริง
Davis Easton (อ้ างถึงในธันยวัฒ น์ รัตนสัค. 2555: 2) ได้ ให้ นิยามนโยบายสาธารณะ
คื อ การที่ รั ฐ บาลจัด สรรสิ่ ง ที่ มี ค่า ได้ แ ก่ งบประมาณ ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
และอื่นๆ ดาเนินการอย่างถูกต้ องตามกฏหมายให้ กับสังคมส่วนรวม ทัง้ นี ้ ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือก
กระทา หรื อ ไม่กระทาก็ตามย่อมก่อให้ เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆของสังคม
Ira Sharkansky (อ้ า งถึ ง ในธัน ยวัฒ น์ รั ต นสัค . 2555: 3) ได้ ให้ ค วามหมายนโยบาย
สาธารณะไว้ วา่ กิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลกระทา ซึง่ ครอบคลุมถึงเรื่ องต่างๆ ได้ แก่
1. การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน เช่น สวัสดิการ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง
2. การออกกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย
3. การจัดงานฉลองเนื่องในวาระสาคัญที่เป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
4. การควบคุมกระบวนการกาหนดนโยบาย เช่น กระบวนการกาหนดนโยบาย หรื อ
การกระทาการเมืองอื่นๆ เช่น การแก้ ไขรัฐธรรมนูญ การเสนอร่างกฏหมาย การตัดความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ทางการฑูตกับประเทศอื่นๆ เป็ นต้ น
Thomas R. Dye (อ้ างถึงในธันยวัฒ น์ รัตนสัค. 2555: 3) ได้ ให้ ความหมายว่านโยบาย
สาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลื อกที่จะกระทาหรื อเลือกที่จะไม่กระทาและอะไรคือ
ความแตกต่างที่รัฐบาลทา
กล่าวโดยสรุ ป นโยบายสาธารณะ คือ แนวทาง หรื อกิจกรรมของรัฐบาลที่ตดั สินใจจะ
เลื อ กกระท า อาศัย ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น งบประมาณ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ นต้ น อยู่ ใ นรู ป แบบ
แผน โครงการ กฏหมาย พระราชบัญ ญัติ เพื่ อแก้ ไขปั ญ หาสาธารณะ หรื อ อาจเลือกไม่กระทา
ขึ ้นอยูป่ ัจจัยและสภาพแวดล้ อมในขณะนัน้
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การนานโยบายไปปฏิบัติ
การน านโยบายไปปฏิ บัติ (Policy Implementation) เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการของ
นโยบายสาธารณะที่ มี ค วามส าคั ญ ในการผลั ก ดั น นโยบายให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล หากไม่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ นโยบายจะส่งผลกระทบต่อประชาชนไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่ง
นาไปสู่ค วามล้ ม เหลวของนโยบาย โดยมี นักมี วิช าการให้ นิยามการน านโยบายปฏิ บัติ (Policy
Implementation) ไว้ ดงั นี ้
Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier (อ้ างถึงในกล้ า ทองขาว. 2548) ได้
ให้ ความหมายการนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ว้ หมายถึง การรับผลการตัดสินใจที่เป็ นนโยบายไปปฏิบตั ิ
ในรูปแบบกระบวนการ และขันตอน
้
ต่อมาคือการประกาศใช้ เป็ นนโยบาย กฎหมาย แผนงาน หรื อ
โครงการ โดยมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบรั บ ไปปฏิ บั ติ น าไปสู่ ก ารยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามของ
กลุม่ เป้าหมาย นาไปสูผ่ ลกระทบที่เกิดขึ ้นจริงแม้ วา่ จะตังใจปฏิ
้
บตั ิ หรื อไม่ปฏิบตั ิก็ตาม และสุดท้ าย
คือขันการทบทวนปรั
้
บปรุง นโยบาย กฎหมาย แผนงาน หรื อ โครงการ ซึ่ง Daniel A. Mazmanian
and Paul A. Sabatier (อ้ างถึ ง ในสมบั ติ ธ ารงธั ญ วงศ์ . 2546) ได้ ก าหนดขั น้ ตอนต่ า งๆ
ของการนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ว้ ดงั นี ้
1. การพิจารณาผลลัพธ์ของนโยบายของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยมุ่ง
ให้ เกิดผลลัพธ์ที่พงึ ปราถนาบรรลุตามวัตถุประสงค์
2. การยิ น ยอมปฏิ บัติต ามของกลุ่ม เป้าหมายต่อ การตัด สิ น ใจนโยบายของผู้
กาหนด นโยบาย หากนโยบายใดกลุ่มเป้าหมายไม่ยินนยอมที่จะปฏิบตั ิตาม จะก่อให้ เกิดอุปสรรค
สาคัญต่อการนานโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ ประสบความสาเร็จ
3. พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการตัดสินใจของหน่วยปฏิบตั ิ เพื่อจาแนกว่า
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นเป็ นบวก หรื อมีแนวโน้ มไปในทิศทางลบ หากผลกระทบเป็ นไปในทิศทางลบจะ
มีการปรับปรุงแก้ ไขอ่ยางไร
4. พิจารณาผลกระทบจากการรับรู้ของผู้ตดั สินใจนโยบาย ซึ่งผู้ตดั สินใจนโยบาย
จะประเมินได้ วา่ เป็ นผลกระทบที่พงึ ปราถนา หรื อไม่
5. การประเมิ นกระบวนการทางการเมื องที่ มี บทบาทในการบัญ ญั ติกฎหมาย
เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้ มีความเหมาะสมในการนาไปปฏิบตั ิให้ ประสบผลสาเร็จ
Paul Berman (1978)ได้ ให้ ความหมายการน านโยบายไปปฏิ บั ติ หมายถึ ง
กระบวนการที่รัฐบาลพิจารณาตัดสินใจกระทาให้ สาเร็ จ โดยมองรู ปแบบของการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ 2 กระบวนการ ดังนี ้
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1. ระดั บ มหาภาค คื อ หน่ วยงานระดั บ สู งได้ ก าหนดนโยบายให้ หน่ วยงาน
ระดับล่างนาไปปฏิบตั ิ
2. ระดับจุลภาค คือ หน่วยงานระดับล่างรับนโยบายหน่วยงานระดับสูงนาไปปฏิบตั ิ
นอกจากนี ้ Paul Berman ได้ กล่าวอีกว่า หากต้ องการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ บรรลุ
วัต ถุป ระสงค์ ต ามที่ พึ ง ปราถนาอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นโยบายจะต้ องมี ค วามชัด เจน เรี ย กว่า
“การนานโยบายไปปฏิบตั ิตามแผนงาน” (อ้ างถึงในสมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2546)ซึ่งความชัดเจน
ของนโยบายเป็ นรากฐานส าคัญ ของความมุ่ง หมายของนโยบายทัง้ ที่ เป็ น ทางการและไม่เป็ น
บางครัง้ อาจพบว่านโยบายมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน แต่มาตรการในการปฏิบตั ิไม่ชดั เจน หน่วยงาน
ปฏิ บัติที่รับผิ ดชอบอาจต้ องใช้ ดุล ยพิ นิจของตนในการปฏิ บัติ และอาจก่อให้ เกิ ดปั ญ หาในทาง
ปฏิบตั ิได้ เช่นกัน ในกรณีวตั ปุ ระสงค์ไม่ชัดเจน อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นปั จจัยแรกของความล้ มเหลวใน
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ เพราะผู้ปฏิบตั ิไม่ทราบแน่ชัดว่าวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งของนโยบายคือ
อะไร จะต้ องตี ค วามเอาเองฌอกาสที่ จ ะกิ ด ความล้ ม เหลวในการน านโยบายไปปฏิ บัติเป็ น ไป
ได้ มาก แต่หากนโยบายใด มีวตั ถุปรสงค์ หรื อ เป้าประสงค์ที่ชดั เจนมากเพียงใด ก็จะยิ่งส่งเสริ มให้
การนานโยบายไปปฏิ บัติมี ความสอดประสานกัน และน าไปสู่การบรรลุวัตถุป ระสงค์ ได้ จ ามึง
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)
ได้ ให้ ความหมายการนานโยบายไปปฏิ บัติไว้ หมายถึง กระบวนการดาเนิ นงานของรัฐ บาลให้
ประสบความสาเร็ จบรรลุตามเป้าประสงค์ กล่าวคือจะต้ องมีนโยบายเกิดขึ ้นมาก่อน และผู้ฏิบตั ิจึง
สามารถเริ่มดาเนินการโดยได้ รับงบประมาณกับอานาจหน้ าที่ในการรับผิดชอบ
Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. (1976) ได้ ให้ ความ หมายการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง กิจกรรมที่ครอบคลุมทังหมดโดยการกระท
้
าของรัฐบาลและเอกชน ทัง้
ปั จ เจกบุค คลและกลุ่ม บุค คล ซึ่งมี ผ ลต่อ การบรรลุค วามส าเร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
ล่วงหน้ าจากการตัดสินนโยบาย ซึ่งรวมถึงปั จ จัยทัง้ หลายที่ มี ผลต่อความพยายามที่ จ ะเปลี่ ยน
รูปแบบของการตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบตั ิ รวมทังความพยายามที
้
่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลง
ที่กาหนดไว้ จากการตัดสินใจนโยบาย
กล้ า ทองขาว (2548) ได้ ให้ ความหมายการนานโยบายไปปฏิ บตั ิไว้ หมายถึง การ
สร้ างกลยุท ธ์ อันเกิ ดจากการแสวงหาบทเรี ย น ที่ เกิ ดขึน้ จากกระบวนการน านโยบายไปปฏิ บัติ
เพื่อสร้ างศักยภาพขององค์กรให้ เกิดความพร้ อมสาหรับการจัดการกิจกรรมให้ สาเร็ จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
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มยุรี อนุมานราชธน (2547) ได้ ให้ ความหมายการนานโยบายไปปฏิบตั ิไว้ หมายถึง
การแปลงวัต ถุป ระสงค์ จ ากนโยบายที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง อาจอยู่ในรู ป ของค าสั่ง ของรั ฐ บาล หรื อ
คณะรัฐมนตรี ให้ เป็ นแนวทาง แผนงาน โครงการ หรื อกฎหมาย
ที่ เป็ นกิ จกรรมในรู ปธรรม
ประกอบด้ วยการจัด สรรทรั พ ยากรต่างๆ เพื่ อด าเนิ น การให้ ส าเร็ จ ลุล่วงตามวัต ถุป ระสงค์ ก าร
วางแผนโครงการเพื่อตอบสนอง การออกแบบองค์การ และการดาเนินงานให้
เป็ นไปตาม
แนวทางการดาเนินโครงการที่กาหนดไว้
วรเดช จัน ทรศร (2543) ได้ ให้ ค วามหมายการน านโยบายไปปฏิ บัติไว้ หมายถึ ง
ความรับผิดชอบในการบริ หารขององค์กรที่สามารกระตุ้นให้ ทรัพยากรทางการบริ หาร รวมถึงกลไก
ที่เกี่ยวข้ องทังมวลส
้
าหรับการปฏิบตั งิ านให้ บรรลุตามวัตปุ ระสงค์นโยบายขององค์การ
กล่ า วโดยสรุ ป การน านโยบายไปปฏิ บั ติ (Policy Implementation) หมายถึ ง
กิจ กรรมที่ รัฐบาล หรื อเอกชนรับผลการตัดสิน ใจจากนโยบายนาไปปฏิ บัติซึ่งอาจอยู่ในรู ป ของ
กฎหมาย แผนงาน แผน นโยบาย หรื อ โครงการ ให้ สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย หรื อ วัตถุประสงค์ที่
นโยบายก าหนดไว้ โดยอาศัย เครื่ อ งมื อ ที่ ศัก ยภาพต่า งๆ เช่ น งบประมาณ คน ทัง้ นี ต้ ้ อ งรั บ
ผลกระทบที่เกิดขึ ้นเมื่อนานโยบายไปปฏิบตั ิ เพื่อจะนาไปเป็ นแนวทางการพัฒนาครัง้ ต่อไป
ตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบัติ
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ นาเสนอ และให้ นิยามตัวแบบการนานโยบายไปปฏิบตั ิ ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้ องกับวิจยั ของผู้เขียนทังในส่
้ วนของกระบวนการ หรื อ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
นานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
Walter Williams ได้ น าเส น อ ตั ว แ บ บ ท างด้ าน ก ารจั ด ก าร (The Model of
Management or Management Model) โดยตัวแบบนี ้ให้ ความสนใจไปที่สมรรถนะขององค์การ
เพราะเชื่อความสาเร็จของการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิย่อมขึ ้นอยู่กบั องค์การที่รับผิดชอบในการ
นานโยบายไปสู่การปฏิ บัติว่ามี ขีดความสามารถ ที่ จ ะปฏิ บัติงานให้ ค วามสอดคล้ องกับความ
คาดหวังเพี ยงใด ซึ่งในแง่ดงั กล่าว นโยบาย หรื อ โครงการที่จะประสบความสาเร็ จได้ จึงจ าเป็ น
จะต้ องโครงสร้ างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากร ที่อยู่ในองค์การจะต้ องมีความรู้ความสามารถ
ทังด้
้ านการบริ หารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้องค์การยังจะต้ องมีการวางแผนเตรี ยมการ
หรื อ มีความพร้ อมเป็ นอย่างดีทงทาง
ั้
ด้ านวัสดุอปุ กรณ์ สถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และงบประมาณ
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ตัวแบบดัง กล่าวมี ค วามเชื่ อ ว่า สมรรถนะขององค์ การที่ ป ระกอบด้ ว ยโครงสร้ าง
บุคลากร งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ มีผลต่อการนานโยบายไปสู่การ
ปฏิบตั ทิ ี่มีสมั ฤทธิ์ผล
นอกจากนี ้ Walter Williams ได้ กาหนดแนวทางสาหรับผู้กาหนดนโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุผลภายใต้ เงื่อนไข 2 ประการ ดังนี ้ (อ้ างถึงในสมบัติ ธารงธัญวงศ์. 2546)
1. การเลือกกลยุทธ์การนาไปปฏิบตั ทิ ี่ไม่เหมาะสม
2. มีแนวโน้ มว่าผู้ปฏิบตั ิจะปฏิบตั ิต ามแนวทางที่กาหนดไว้ หากเงื่อนไขดังกล่าว
ถูกละเลย จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ปิ ระสบกับความล้ มเหลว

ภาพประกอบ 2 ตัวแบบทางด้ านการจัดการ ของ Water Williams
ที่มา: (จุมพล หนิมพานิช. 2547: หน้ า 21)
วรเดช จันทรศร (2543) โดยกล่าวถึงตัวแบบการนานโยบาย ไปปฏิบตั ิ 6 แบบ ดังนี ้
1. ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) เน้ นการสร้ างประสิทธิภาพ และ
การวางแผนการควบคุมในการทางาน จึงมีฐานคติว่าโครงการต่างๆ จะดาเนินการสาเร็ จได้ ต้องมี
การกาหนดวัตถุประสงค์และมีภารกิจการดาเนินงานที่ชดั เจน ฉะนันตั
้ วแบบยึดหลักเหตุผลจึงเน้ น
วัตถุประสงค์เป็ นแนวทาง เพื่อให้ องค์กรนันๆสามารถสร้
้
างผลงานได้ ใกล้ เคียงกับวัตถุประสงค์มาก
ที่สดุ
2. ตัว แบบทางด้ านการจั ด การ (Management Model) ให้ ความส าคัญ กั บ
สมรรถนะองค์ ก าร เนื่ อ งจากมี ฐ านคติ ว่ า การน านโยบายไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ นั น้ ขึ น้ อยู่ กั บ
ความสามารถในการปฏิ บัติ ง านสอดคล้ องกับ ความคาดหวัง ซึ่ ง โครงการต่ า งๆจะประสบ
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ความสาเร็ จได้ จะต้ องมีโครงสร้ างที่เหมาะสม บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทัง้ ด้ านเทคนิค
และการบริ หารอย่างเพียงพอ รวมไปถึงทรัพยากรทังด้
้ านงบประมาณ การเงิน วัสดุตา่ งๆ เครื่ องมือ
สถานที่ เพื่อแก้ ไขอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามแผนในอดีต
3. ตัวแบบทางด้ านการพัฒ นาองค์ การ (Organization Development Model)
ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมขององค์การ ซึง่ เป็ นการศึกษาหาความผูกพันและการยอมรับเพื่อ
สนองความต้ องการทาจิตวิทยาและสังคมของมนุษย์ ซึ่งตัวแบบดังกล่าวมองว่าหากต้ องการนา
นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้ สาเร็ จนันจะต้
้ องมีวิธีจงู ใจ และใช้ ภาวะผู้นาให้ เหมาะสมเพื่อสร้ างความผูกพัน
และให้ เกิดความยอมรับในองค์การ ฉะนัน้ หากนโยบาย หรื อ โครงการสาเร็จก็เกิดจากผู้ปฏิบตั งิ าน
ที่เกี่ยวข้ องทุกส่วน
4. ตัว แบบทางด้ า นกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process
Model) ตัวแบบนี ้ไม่ได้ เชื่อว่าอานาจขององค์การอยู่ที่ตาแหน่งทางรูปนัย ได้ แก่ หัวหน้ าองค์ การ
หรื อ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อานาจที่แท้ จริงอยูก่ ระจัดกระจายทัว่ องค์การ โดยสมาชิกในองค์การต้ อง
ใช้ วิจารณญาณ ซึ่งหากโครงการใดยัดเหยียดหรื อบังคับให้ กบั ข้ าราชการทาโดยต้ องปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตประจาวันตนเอง โครงการนันจะไร้
้
ผล นอกเสียจากข้ าราชการกลุม่ นันจะยอมรั
้
บ ดังนันตั
้ วแบบ
ดังกล่าวแสดงให้ เห็ นว่าหากต้ องการให้ ผ้ ูรับ นโยบายไปปฏิ บัติจ ะต้ อ งสร้ างการยอมรับ แล้ วให้
นโยบายเป็ นส่วนหนึง่ ในหน้ าที่ประจาวัน
5. ตัว แบบทางการเมื อ ง (Political Model) ตัว แบบนี ม้ ี ก ารพัฒ นามาจากผล
การศึกษาของนักวิช าการหลายท่าน เช่น วิลดัฟ กี ้ (Wildavsky) ซาบาเที ยร์ (Sabatier) แมซมา
เนียน (Mazmanian) เป็ นต้ น เชื่อว่าการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ สาเร็จนันขึ
้ ้นอยู่กบั ผู้เล่น (Players)
หรื อ กลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวแทนจากองค์การ หรื อ สถาบัน ซึ่งปกติจะเกิดแต่ความขัดแย้ ง การส้ าง
ความมีส่วนร่ วม หรื อ การสมานฉันท์จะเกิดขึ ้นได้ ยาก เนื่องจากนโยบายคือการเมือง ด้ วยเหตุนี ้
การนานโยบายไปปฏิบตั ิจึงเป็ นเรื่ องของการบริ หารความขัดแย้ ง เพราะต้ องแสวงหาผู้สนับสนุน
โฆษณาชวนเชื่ อ ซึ่งหากต้ องการน านโยบายไปปฏิ บัติให้ ส าเร็ จ ต้ องรู้ จักการเจรจาต่อรองจาก
ตัวแทน หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
6. ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบนี ม้ ี การพัฒ นามาจาก แวน มี เตอร์
(Van Meter) และ แวน ฮอร์ น (Van Horn) พัฒ นามาจากตัว แบบระบบการเมื อ งของ อี ส ตัน
(Easton) รวมกัน ซึง่ ให้ ความสาคัญกับปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้ แก่
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6.1 ด้ านการสื่อข้ อความ หมายถึง ประสิทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
จะขึน้ อยู่กับ ความเข้ าใจของผู้ป ฏิ บัติ ว่า จะต้ อ งท าอะไรบ้ าง ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ ความชัด เจนของ
นโยบาย หรื อ กิจกรรมต่างๆ
6.2 ด้ านปั ญหาสมรรถนะประสิทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึ ง
การปฏิบตั ิงานที่ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของหน่วยงานว่าจะปฏิบตั ิงานให้ เป็ นตามที่คาดหวังมาก
น้ อยเพี ยงใด ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับความเพี ยงพอของทรัพ ยากร บุคลากร และสภาพแวดล้ อมของการ
ทางาน เช่น เศรษฐกิจ สังคม
6.3 ด้ านตัวผู้ปฏิบตั ิ หมายถึง ประสิทธิผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ขิ ึ ้นอยู่
กับความร่ วมมือของผู้ปฏิบตั ิ ว่าให้ ความร่ วมมือ ความภักดีที่มีต่อบุคคลในองค์มากน้ อยเพียงใด
ผลประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงความพร้ อมที่จะเปลี่ยนแปลงจากวิธีปฏิบตั ิงาน ที่เคยปฏิบตั ิเดิมอยู่
ด้ วย
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะองค์ การ
David C. McClelland(อ้ างถึงในขจรศักดิ์ ศิริมัย. 2561) บุคลิกลักษณะที่ ซ่อนอยู่
ภายในปั จเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ ปัจเจกบุคคลนัน้ สร้ า งผลการปฏิบตั ิงานที่ดีหรื อตาม
เกณฑ์ ที่กาหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ดังนัน้ เมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมี เพี ยง 3
ส่ ว นคื อ ความรู้ ทัก ษะ คุ ณ ลัก ษณะ ทัง้ นี ้ David C. McClelland ได้ จ าแนกองค์ ป ระกอบ
สมรรถนะไว้ 5 ส่วน ดังนี ้
1. ความรู้ (Knowledge) คื อ ความรู้ เฉพาะในเรื่ อ งที่ ต้ อ งรู้ เป็ นความรู้ ที่ เป็ น
สาระสาคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่ องยนต์ เป็ นต้ น
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็ นต้ น ทักษะที่เกิดได้ นนมาจากพื
ั้
้นฐานทางความรู้
และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับภาพลักษณ์ ของตน หรื อสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมั่นใจในตนเอง
เป็ นต้ น
4.บุค ลิ ก ลัก ษณะประจ าตัว ของบุค คล (Traits) เป็ น สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง บุค คลนัน้
เช่น คนที่นา่ เชื่อถือและไว้ วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผู้นา เป็ นต้ น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายในซึ่งทา
ให้ บคุ คลแสดงพฤติกรรมที่มงุ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย หรื อมุง่ สูค่ วามสาเร็จ เป็ นต้ น
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เกริ ก เกี ยรติ ศรี เสริ ม โภค (2546) ได้ นิ ย ามสมรรถนะในองค์ ก ร หมายถึ ง ความรู้
(Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities) ของมนุ ษ ย์ ที่ แ สดงผ่ า นพฤติ ก รรม
(Attributes) ซึ่ง บางครั ง้ ความสามารถของมนุษ ย์ ที่ มี อยู่ม ากมายยัง ซ่อนเร้ น (Talent) ไม่ได้ ถูก
นามาใช้ อย่างจริงจัง อาจเกิดได้ หลายปั จจัย เช่น ทัศนคติ สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบ โดยองค์กรต้ องดึง
ขีดความสามารถนันของมนุ
้
ษย์ออกมาให้ มากที่สดุ ซึ่งสามารถแบ่งความสามารถเชิงสมรรถนะได้
3 ประเภทดังนี ้
1. ความสามารถเชิ ง สม รรถนะด้ านการจั ด การองค์ ก าร (Managerial
Competencies) หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่ เกี่ ยวข้ องกับการวางแผน
การจัดการ การคิดในเชิงวิเคราะห์ การแก้ ปัญหาและการตัดสินใจ เป็ นต้ น
2. ความสามารถเชิงสมรรถนะในด้ านทัว่ ไป (Generic Competencies) หมายถึง
ความสามารถเชิ งสมรรถนะของบุคลากรที่ เกี่ ย วข้ องกับ เรื่ องทั่วไป เช่น การสื่ อสาร การเจรจา
ต่อรอง และทางานเป็ นทีม เป็ นต้ น
3. ความสามารถเชิ ง สมรรถนะในด้ านเทคนิ ค (Technical Competencies)
หมายถึ ง ความสามารถเชิ ง สมรรถนะของบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ เนื อ้ งาน (Job Content) ที่
รับผิดชอบ เช่น เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาความต้ องการในการฝึ กอบรม การ
ประเมินผลการฝึ กอบรม ดังนันความสามารถเชิ
้
งสมรรถนะด้ านเทคนิค คือ การวิเคราะห์หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตร เป็ นต้ น
อาภรณ์ ภู่ วิ ท ยพั น ธ์ (2553) ได้ นิ ย ามสมรรถนะในองค์ ก าร หมายถึ ง ขี ด
ความสามารถ ศักยภาพ สมรรถนะ หรื อพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ซึง่ สมรรถนะนี ้เป็ นการกระทา หรื อ
แสดงออกของบุคลากรในองค์การสมรรถนะจะส่งผลลัพธ์ ตัวชี ้วัดความสาเร็จ (Key Performance
Indicator) ที่กาหนดขึ ้น
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (มปป.) ได้ นิยามสมรรถนะในองค์การ หมายถึง
เครื่ องมือในการบริ หารผลสัมฤทธิ์ (Performance Management) ประเภทหนึ่งโดยมีจดุ มุ่งหมาย
สูง สุด (Ultimate Goal) คื อ ท าอย่า งไรองค์ ก รจึง จะสามารถดึง ศัก ยภาพ และความสามารถ
ที่ซอ่ นเร้ นของบุคลากรมาใช้ ในเชิงการเพิ่มผลผลิต หรื อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีหลักการพื ้นฐานที่
สาคัญกล่าวคือจะต้ องเป็ นผลประโยชน์เกื ้อกูลกันระหว่างองค์ กรและบุคลากร (Mutual Benefits)
หรื อ Win-Win ซึง่ หมายความว่า องค์กรได้ ประโยชน์จากผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบตั ิงาน ของบุคลากร
ในขณะเดียวกัน บุคลากรก็ เข้ าใจกระบวนการปฏิ บัติงาน และรับรู้ ว่าควรจะต้ องพัฒ นาตนเอง
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อย่ า งไร เพื่ อให้ เกิ ด ความ ก้ าวห น้ าใน ห น้ าที่ การงาน และการพั ฒ น าผลสั ม ฤท ธิ์ ใน
การปฏิบตั งิ านด้ วย
สานักงาน ก.พ. (มปป.) ได้ นิยามสมรรถนะในองค์การ หมายถึง คุณ ลักษณะเชิ ง
พฤติกรรมที่ เป็ น ผลมาจากความรู้ ทักษะ/ ความสามารถ และคุณ ลักษณะอื่ นๆ ที่ ทาให้ บุคคล
สามารถสร้ างผลงานได้ โด้ โดดเด่น กล่าวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้
มักจะต้ องมีองค์ประกอบของความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งหากกล่าวอีก
นัยหนึ่งสมรรถนะเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่องค์การต้ องการจากข้ าราชการผู้นนมี
ั ้ ผลปฏิบตั ิงานดี และ
ส่งผลให้ องค์กรบรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการไว้ ตัวอย่างเช่น การกาหนดสมรรถนะการบริ การที่ดี
เพราะหน้ า ที่ ห ลัก ของข้ าราชการคื อ การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน ท าให้ ห น่ วยงานของรั ฐ บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ การทาให้ กิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน
นิสดารก์ เวชยานนท์ (ฐิ ติกร พูลภัทรชี วิน. ออนไลน์ ) ได้ แบ่งสมรรถนะองค์การ 3
ประเภทเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ดังนี ้
1. สมรรถนะทางด้ านเศรษฐกิจหรื อการเงิน (Economic/Financial Capability)
เช่น การมีเงินทุนมากกว่าคูแ่ ข่ง การมีแหล่งทุนที่ เสียดอกเบี ้ยน้ อยหรื อไม่มีดอกเบี ้ย สามารถระดม
ทุนได้ รวดเร็วกว่า ซึง่ จะช่วยทาให้ ลกู ค้ าสามารถซื ้อสินค้ าได้ ในราคาที่ถกู ลง
2. สมรรถนะทางด้ านยุ ท ธศาสตร์ หรื อการตลาด (Strategic/Marketing
Capability) การสร้ างความแตกต่างให้ กับสินค้ าของตนเอง การตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าที่มีความหลากหลาย ซึง่ จะช่วยให้ ลกู ค้ าได้ รับสินค้ าที่รวดเร็วและมีคณ
ุ ภาพดี
3. สมรรถนะทางด้ านเทคโนโลยี (Technological Capability) การใช้ เทคโนโลยี
มาสร้ างความแตกต่างทางนวัต กรรม เน้ น การวิจัย พัฒ นา ซึ่ง จะช่ว ยให้ ลูก ค้ าได้ รับ สิ น ค้ าที่ มี
มูลค่าเพิ่ม
นอกจากนี ้การสร้ างสมรรถนะขององค์การมีองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. การมีทัศนคติร่วมกัน (Share Mindset) ซึ่งจะช่วยให้ เกิดความเป็ นน ้าหนึ่งใจ
เดียวกันภายในองค์การ และยังสร้ างความแตกต่างให้ กบั องค์การที่คแู่ ข่งยากจะเลียนแบบ
2. การจัด การและการปฏิ บัติท างด้ า นบุค ลากร (Management and Human
Resource Practices) ซึ่ ง จะท าให้ เกิ ด การแปรเป ลี่ ย นความสามารถของบุ ค คลให้ เป็ น
ความสามารถขององค์การ ประกอบด้ วย ด้ านการสรรหา ด้ านการพัฒ นา ด้ านการประเมิ นผล
ด้ านการให้ รางวัล ด้ านการออกแบบองค์การ และด้ านการสื่อสาร
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3. การมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Capability for Change)
4. ภาวะผู้นา (Leadership)
กล่าวโดยสรุ ปสมรรถนะขององค์ก าร คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ของแต่ละ
บรรลุที่แสดงผ่านพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่ อปฏิบตั ิงานให้ สมั ฤทธิ์ ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ อ งค์ก รก าหนดไว้ และในองค์ การนัน้ มี ขีด ความพร้ อม ความสามารถ
เพียงใด ซึง่ อาจขึ ้นอยูก่ บั บุคลากร งบประมาณ สถานที่ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในองค์การ เป็ นต้ น
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
Edward (1980) ได้ นิยามการสื่อสารในส่วนของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ คือ การส่ง
สารให้ ผ้ รู ับผิดชอบนโยบายตัดสินใจไปปฏิบตั ิว่าตนจะควรทาอะไร โดยคาสัง่ ที่ถ่ายทอดไปสู่ผ้ นู า
นโบายไปปฏิ บัติ จะต้ องถูกต้ อง เที่ยงตรง คงเส้ นคงว่า และเหมาะสม ซึ่งผู้ตัดสินใจนโยบายมี
ความประสงค์เห็นการนานโยบายไปปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้ ระบุให้ บคุ ลากรหรื อผู้นาไปปฏิบตั ิชดั เจน หรื อ
ครบถ้ วนแล้ วนัน้ ผู้ปฏิบตั อิ าจเข้ าใจผิดต่อผู้ตดั สินใจนโยบาย อาจเป็ นสาเหตุความล้ มเหลวในการ
นานโยบายไปปฏิบตั เิ บื ้องต้ นได้
เกษศิณี สุภาวิจิตร (2540) ได้ นิยามการสื่อสารไว้ หมายถึง การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือ
ในการพัฒนาสังคม สังคมที่มีการสื่อสารดี ย่อมมีเครื อข่ายการสื่อสารประเภทต่างๆ ที่ครอบคลุม
พื น้ ที่ เป้าหมายได้ กว้ างขวาง ทาให้ ประชาชนสื่ อสารกันได้ อย่างสะดวกรวดเร็ ว ทัง้ ภายในและ
ภายนอกตัวอาเภอ ประชาชนสามารถรับรู้ ข่าวสารได้ เท่าทันต่อสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
การเกษตร เศรษฐกิจ การเมือง การสาธารณสุข การศึกษาและเทคโนโลยีการผลิ ตใหม่ๆ ตลอดจน
การเปลี่ ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ อันนาไปสู่การปรับปรุ งคุณ ภาพชี วิตของประชาชนให้ ดีขึน้
ทาให้ ชมุ ชนโดยรวมพัฒนาได้ เร็ว
องค์ ประกอบของการสื่อสารระหว่ างบุคคล
ชิตาภา สุขพลา (2548) ได้ นิยามลักษณะองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ดังนี ้
1. ผู้สง่ สาร (Sender) คือ ผู้ที่กาลังแสดงบทบาทในการสื่อความหมาย ความรู้สึก
หรื อตอบกลับการสื่อสารไปอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะด้ วย คาพูด กริ ยา หรื อ ท่าทางสัญลักษณ์ตา่ งๆ
เพื่อให้ คสู่ ื่อสารเกิดความเข้ าใจในสาร
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2. ผู้รับสาร (Receiver) คือ ผู้ที่กาลังแสดงบทบาทเป็ นผู้ฟัง ผู้สงั เกตและตีความ
สารที่ได้ ยิน ได้ เห็น สังเกตได้ หรื อ แม้ แต่ร้ ูสกึ ได้ จากการสื่อความหมายของผู้สง่ สาร ทังสารที
้
่สง่ โดย
เจตนาและไม่เจตนา ซึ่งผู้รับจะนามาประมวลและแปลความหมายตามสภาวะของตนเอง ไม่ว่า
จะเป็ นสภาวะทางกายภาพ
3. สาร (Message) คื อ เรื่ อ งราวที่ คู่สื่ อ สารถ่ า ยทอดแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง สารในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล จะมีลกั ษณะพิเศษกว่า
สารในระบบการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ นัน่ คือ ลักษณะสารจะมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว
ไม่คงที่และยืดหยุนสูงกว่าสารในระบบการสื่อสารอื่นมีทงการตั
ั้
ดทอนละทิ ้งสารเดิม เพิ่มเติมไปสู่
สารใหม่สามารถทาได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว
4. สื่อ (Channel) คือ ช่องทางที่นาพาข่าวสารจากผู้สง่ สารไปสูผ่ ้ รู ับสารโดยทัว่ ไป
5. บริ บท/ สภาพแวดล้ อมในการสื่อสาร (Context / Environment) คือ สิ่งที่มีผล
หรื ออิทธิพลต่อการสื่อสารของเราทังโดยตรงและโดยอ้
้
อม

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะ
ความหมายของขยะมูลฝอย
Department of Environmental Conservation NY (2017) ได้ นิ ย ามขยะหรื อ มู ล
ฝอย (Solid waste) หมายถึ ง เศษอาหาร กลุ่ ม ขยะเปี ยก สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ได้ แล้ วทิ ง้ ใน
ชีวิตประจาวัน หรื อ กากตะกอก จากการบาบัดน ้าเสีย เป็ นต้ น
ส านัก จัด การกากของเสี ย และสารอัน ตราย (2551: 9) ได้ นิย ามขยะหรื อ มูลฝอย
(Solid waste) หมายความถึง เศษกระดาษ เศษผ้ า เศษอาหาร เศษสินค้ า เศษวัตถุถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใส่อาหาร มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรื อสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี ้ยงสัตว์หรื อที่อื่น
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื ้อ มูลฝอยที่เป็ นพิษ หรื ออันตรายจากชุมชนหรื อ ครัวเรื อน
กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น (มปป.: 3)ได้ นิ ย ามขยะมูล ฝอย (Solid waste)
หมายถึง สิ่งเหลือใช้ และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรู ปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และสัตว์ทงั ้
จากการบริโภคการผลิตการขับถ่ายการดารงชีวิตและอื่นๆ
ไพบู ล ย์ แจ่ ม พงษ์ และศิ ว พัน ธุ์ ชูอิ น ทร์ (2560: 9) ได้ นิ ย ามขยะมู ล ฝอย (Solid
waste) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เหลือใช้ จากกิจกรรมการดาเนินชีวิตของมนุษย์รวมทัง้ เถ้ า ซากสัตว์
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มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ ้งแล้ วจากอาคารบ้ านเรื อน หรื อ สถานที่อื่นๆ และไม่เป็ นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้
ทาให้ สิ่งเหล่านันหมดคุ
้
ณค่า หรื อไม่เป็ นประโยชน์ตก่ ารดาเนินชีวิต ต่อไป
อาณัติ ต๊ ะปิ นตา (2553: 59) ได้ นิยามขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง สิ่งต่างๆ
ที่ ใช้ ในการด าเนิ น กิ จ กรรมต่างๆของมนุษ ย์ แล้ วถูก ทิ ง้ เนื่ อ งจากไม่เป็ น ที่ พึ ง ประสงค์ หรื อ ไม่
สามารถใช้ งานได้ อีกของมนุษย์ จึงกลายสภาพเป็ นสิ่งของที่หมดคุณค่าและไม่มีประโยชน์ตอ่ ไป
Kanti L. Shah (อ้ างถึงในไพบูลย์ แจ่มพงษ์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ . 2560) ได้ นิยามขยะมูล
ฝอย (Solid waste) หมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และถูกทิง้ ขว้ างเนื่องจากไม่
สามารถใช้ งานได้ อีกต่อไป หรื ออาจไม่เป็ นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ หรื อเหตุผลอื่นๆ ที่ทาให้ สิ่งนัน้
หมดคุณค่า หรื อ ไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต
กล่าวโดยสรุป ขยะมูลฝอย (Solid waste) คือ สิ่งต่างๆที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
นามาบริ โภค แล้ วเห็นว่าสิ่งนันไม่
้ เกิดประโยชน์ ไม่มีคณ
ุ ค่าอีกสาหรับการดารงชีวิตอีกต่อไปจึงทิ ้ง
เช่น เศษอาหาร ภาชนะ เศษสินค้ าทังในตลาดและในครั
้
วเรื อน เป็ นต้ น รวมไปถึง มูลสัตว์ ของเสีย
จากการขับถ่าย ซากสัตว์ สิ่งของที่เน่าเสีย ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี ้ หากไม่ได้ รับการจัดการที่ดี รวม
ไปถึงการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด จะส่งผลให้ เกิดปริ มาณขยะมูลฝอยตกค้ าง เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้ อม
การจัดการขยะพืน้ ฐานด้ วยหลัก 3Rs
หลักจัดการขยะด้ วยหลัก 3Rs เป็ นแนวคิดการจัดการขยะแบบผสมผสานโดย
ต้ องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภคเพื่อเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และง่ายต่อการกาจัดขยะ
ในกระบวนการถัดไป โดยกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และกรมควบคุมมลพิษ (มปป.: หน้ า
13-14) ได้ นิยามแนวคิดพื ้นฐาน ดังกล่าวไว้ ดงั นี ้
Reduce ลด (คิด ก่ อนใช้ ) คื อ การควบคุม ปริ ม าณ การใช้ ที่ ไม่จ าเป็ น ให้ อ ยู่ใ น
ปริ ม าณที่ พ อเหมาะ เพื่ อดขยะมูลฝอย เช่น การเลือกซื อ้ บรรจุภัณ ฑ์ ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่งแวดล้ อม ,
การไม่รับ ถุง พลาสติก , การใช้ ถุง ผ้ าแทนถุง พลาสติก , หลี ก เลี่ ยงการซื อ้ วัส ดุสิ น้ เปลื อ งแบบใช้
ครัง้ เดียว เป็ นต้ น
Reuse ใช้ ซ ้า (ใช้ แล้ วใช้ อีก) คือ การซ่อมแซมอุปกรณ์ตา่ งๆ หรื อ รักษาอายุการใช้
งานอุปกรณ์ให้ นานขึ ้นใช้ ได้ ใหม่, การใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ซ ้าหลายครัง้ ก่อนทิ ้ง, การนาทรัพยากรมาใช้ ซ ้า
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ให้ เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เช่น การใช้ กระดาษทังสองหน้
้
า, การเลือกซื ้อสินค้ าและการใช้ ภาชนะที่
สามารถใช้ ซ ้าได้
Recycle การนากลับมาใช้ ใหม่ (แปรรูปมาใช้ ใหม่) คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภท ทัง้ ที่บ้าน โรงเรี ยน และสานักงานเพื่อนาวัสดุที่ยังสามารถนากลับมาใช้ ใหม่หมุนเวียน
กลับมาเข้ าสู่กระบวนการผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม
ซึ่ ง ขยะรี ไ ซเคิ ล แยกโดยทั่ว ไปได้ 4 ประเภท คื อ แก้ ว กระดาษ พลาสติ ก และโลหะ/อโลหะ
โดยการเลือกสินค้ าที่ทามาจากวัสดุที่สามารถรี ไซเคิลได้ หรื อการร่วมกิจกรรมการส่งเสริ มการคัด
แยกขยะ และการนาขยะรี ไซเคิลเข้ าสูก่ ระบวนผลิต เป็ นสินค้ าใหม่ เป็ นต้ น

2.3 นโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะ
1. แผนแม่ บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
แผนแม่บ ทการบริ ห ารจัดการขยะมูล ฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 (กรม
ควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม) ได้ จดั ทาแผนแม่บทฉบับนี ้ เพื่อแก้ ไข
ปั ญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กาหนดให้ เป็ นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ให้ ความ
เห็นชอบแล้ ว เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากปริ มาณขยะมูลฝอยเพิ่มปริ มาณมากขึ ้นใน
ทุกๆ ปี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกรอบและทิศทางการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสี ยอันตรายของประเทศ ให้ มีแนวทางการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ย
อันตรายในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดาเนิน งานร่ วมกันของหน่วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึ งให้ จัง หวัด องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น สามารถจัด ท า
แผนปฏิ บัติ ก ารจัด การขยะมู ล ฝอยของจัง หวัด ให้ สอดคล้ องกั บ สภาพปั ญ หาและสามารถ
ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าวจะเป็ นกรอบแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัว่ ประเทศ นาไปใช้ จดั ทาแผนการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดในภาพรวม และร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย
อย่างเป็ นรู ปธรรมและมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมที่ เอือ้ ต่อการดารงชี วิตและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน
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1.1 กรอบแนวคิด
1. ใช้ ห ลั ก ก าร 3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่ อให้ เกิ ด ก ารใช้ น้ อ ย
การใช้ ซ ้า และการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่
2. การกาจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม และการแปรรูปผลิตพลังงาน
3. ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดโดยใช้ หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)
ที่มา: (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กรมควบคุมมลพิษ. 2559: หน้ า 16)
1.2 มาตรการ
1. มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
สนับสนุนและขยายผลให้ มี การจัดการขยะมูลฝอย ตัง้ แต่บ้านเรื อน สถานศึกษา
สถานประกอบการ รวมทังสถานบริ
้
การต่าง ๆ ทังในชุ
้ มชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริ มาณ
การเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สนับสนุนการเลือกใช้ สินค้ าและบริ การที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กลไกการคัด แยก และน าขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อัน ตราย
กลับมมาใช้ ประโยชน์ใหม่ให้ มากที่สดุ ส่งเสริมการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ วสั ดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมสามารถนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ ลด
ของเสียในขันตอนการผลิ
้
ต เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้ งานนานขึ ้น สามารถนากลับมาใช้ ซ ้าได้
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หลายครั ง้ เพื่ อ ให้ เกิ ด การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable consumption and
production)
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และจังหวัดดาเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกาจัดขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่รับผิดชอบของตนเองจัดให้ มีศนู ย์กาจัดขยะมูลฝอย
รวม (Cluster) โดยใช้ เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้ มีสถานที่รวบรวมและจัดการ
ของเสียอันตรายชุมชน สถานที่กาจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตราย และศูนย์กาจัดมูลฝอยติด
เชื ้อให้ เพียงพอ โดยสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรื อร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย
และพัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย รวมทังเข้
้ มงวดการบังคับใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพ
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
สร้ างจิตสานึกให้ กบั ประชาชนตังแต่
้ ระดับเยาวชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตรายตังแต่
้ การลดการเกิดขยะมูลฝอย จากบ้ านเรื อน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทัง้ สถานบริ การต่างๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการ
ก าจัด ขัน้ สุด ท้ า ยพัฒ นาองค์ ค วามรู้ รู ป แบบเทคโนโลยี ก ารบ าบัด /ก าจัด ขยะมูล ฝอย ของเสี ย
อันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุที่ใช้ เป็ นบรรจุภัณฑ์ และกาจัดยาก พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้ อมูลเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้ างแรงจูงใจในการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายโดยใช้ กลไกทางเศรษฐศาสตร์ และกลไกทางสังคม
กล่าวโดยสรุปแผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
คือการวางกรอบแนวคิดและทิศทางสาหรับการดาเนินการแก้ ไขปั ญ หา ด้ านการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ มีการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้ างในชุมชมในประเทศ มีการ
จัดการอย่างถูกต้ องตามหลักสุขาภิ บาล และเพิ่ ม คุณ ภาพสิ่งแวดล้ อมให้ ดีขึน้ ดังนัน้ กระทรวง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ ปรึกษาหารื อร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
จัดทา แผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 –
2560) เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการขยะ
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2. แผนปฏิบัตกิ าร “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2560)
แผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี พ.ศ. 2559 –
2560(กรมส่ ง เสริ ม ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น กรมควบคุม มลพิ ษ . มปป.) เป็ นแผนปฏิ บัติ ก าร
ภายใต้ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 เพื่อเป็ นแนวทาง
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็ นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด
3Rs ประชารั ฐ คือ การส่งเสริ ม การจัดการขยะที่ ต้ นทาง ซึ่ง เป็ นการจัดการที่ ยั่งยื น คื อการลด
ปริ มาณขยะจากแหล่งต้ นทาง (Reduce) การใช้ ซ ้า (Reuse) และการนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle)
หรื อ ตามหลักการสามอาร์ (3Rs) ซึ่งการจัดการขยะนัน้ มุ่งเน้ นการลดปริ มาณขยะจากครัวเรื อน
ส่งเสริ มการคัดแยกขยะจากต้ นทางเป็ นการเพิ่มมูลค่าหรื อแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลให้ ปริ มาณขยะ
ในภาพรวมทังประเทศลดลงท
้
าให้ ปริมาณขยะที่จะต้ องเข้ าสูร่ ะบบการกาจัดลดลง และมีการกาจัด
ที่ ถูกวิธี เพิ่ ม มากขึน้ อี ก ด้ วย ตามแนวคิด เรื่ อ ง “ประชารั ฐ ” คื อ การค านึงถึ งการมี ส่วนร่ วมของ
ทุ ก ภาคส่ ว นในการจัด การปั ญ หา ได้ แ ก่ ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน/ประชาสัง คม
ภาคการศึกษา และภาคการศาสนา เป็ นต้ น นอกจากการมุ่งลดปริ มาณขยะและการคัดแยกขยะที่
ต้ นทางแล้ ว ยังมุ่งสร้ างระบบการเก็บขนขยะ ซึ่งเป็ นอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่น
ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อนาไปสู่การจัดการขยะอย่าง ถูกต้ องตามหลักวิชาการ การแปรรู ป
เป็ นพลังงานเชื ้อเพลิง การแปรรูปเป็ นพลังงานไฟฟ้า การนาไปผ่านกระบวนการเพื่อผลิตเป็ นปุ๋ ย
อินทรี ย์ ต่างๆ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมในอนาคตต่อไป
2.1 กรอบการดาเนินงาน
การดาเนินงานในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยที่มี ประสิทธิ ภ าพนัน้ สามารถแบ่ งการ
ดาเนินงานออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ระยะต้ นทาง คือการลดปริ มาณขยะและมี การคัดแยกขยะที่
ครัวเรื อน สถานที่ราชการสถานที่สาธารณะ และสถานประกอบการ ระยะกลางทาง คือ การเก็บ
และขน ที่มีประสิทธิภาพ และระยะปลายทางคือ การจัดการขยะที่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการและมี
ประสิทธิภาพ แผนปฏิบตั ิการประเทศไทยไร้ ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 2560) เป็ นแผนปฏิบตั ิการในระยะสัน้ จึงมุ่งดาเนินการใน ระยะแรกเท่านัน้ ได้ แก่ ระยะต้ นทาง คือ
การลดปริ ม าณ ขยะ และการส่ ง เสริ ม การคั ด แยกขยะที่ ต้ นทางบนพื น้ ฐานแนวคิ ด 3 Rs
เพื่ อ ลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยและขยะอัน ตราย โดยส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด กลไกการคัด แยก
และนาขยะมูลฝอยและขยะอันตรายกลับมาใช้ ประโยชน์และเพื่ อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง และระยะ
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กลางทาง คือ การจัดทาระบบเก็บและขน ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอและสอดคล้ องกับสถานการณ์
ขยะในพื ้นที่ เพื่อนาไปสูก่ ารจัดการขยะ ในระยะปลายทางอย่าง มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
2.2 มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย
มาตรการการจัด การขยะมูลฝอยอยสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ตัง้ แต่ต้น ทาง กลางทาง
และปลายทาง โดยมีแนวทางดังนี ้
1. มาตรการลดและคัดแยกที่แหล่งกาเนิด
สนับสนุนและขยายผลให้ มีการจัดการขยะมูลฝอย ตังแต่
้ บ้านเรื อน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ รวมทังสถานบริ
้
การต่าง ๆ ทังในชุ
้ มชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณ
การเกิดขยะมูลฝอยการเลือกใช้ สินค้ าและบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มให้
เกิดกลไกการคัดแยกและนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ให้ มากที่สดุ
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการเก็บขน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและจังหวัด ดาเนินการจัดระบบการเก็บรวบรวมและการขนส่ง
ขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ เพื่อนาไปสู่การกาจัดต่อไปผลักดันให้ มีสถานที่รวบรวมและ
จัดการขยะอันตราย สถานที่กาจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็ นอันตราย และศูนย์กาจัดมูลฝอย
ติดเชื ้อให้ เพียงพอ โดยสนับ สนุนภาคเอกชนลงทุนหรื อร่วมลงทุนดาเนินงานระบบจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3. มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการ
สร้ างจิตสานึกให้ กบั ประชาชนตังแต่
้ ระดับเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป เข้ ามามีสว่ นร่ วมใน
การจัด การขยะมูล ฝอย ตัง้ แต่ก ารลดการเกิ ด ขยะมูลฝอยจากบ้ านเรื อ น สถานศึ กษา
สถานประกอบการ รวมทังสถานบริ
้
การต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอย จนถึงการกาจัดขัน้
สุดท้ าย พัฒ นาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยี การบาบัด/กาจัดขยะมูลฝอย พัฒ นาและ
เชื่ อ มโยงระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การจัด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพการจัดการขยะมูลฝอย รวมทัง้
เข้ มงวด การบังคับใช้ กฎหมายให้ มีประสิทธิภาพ
กล่าวโดยสรุป แผนปฏิบตั กิ าร “ประเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี
(พ.ศ. 2559 – 2560) เป็ นแผนระยะสันที
้ ่ต้องการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มี
ส่วนร่ วมกันในการจัดการขยะ เพื่ อเป็ นแนวทางขับเคลื่อนให้ ประเทศไทยนาไปสู่การเป็ นสังคม
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ปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3Rs-ประชารัฐ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
สามารถนาแผนดังกล่าวไปปฏิบตั ิได้ โดยแผนปฏิบตั ิการดังกล่าวกาหนดเป็ นแนวทางการสร้ าง
เครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ถดั ไป
3. ยุทธศาสตร์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประจาปี 2559 – 2560 ตามผลงานตาม
นโยบายรัฐบาลรอบ 1 ปี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ รับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา ภายใต้ ผลงานเรื่ องที่ 1 “อยุธยาเมืองสะอาด ตามนโยบายการจัดการแก้ ไขปั ญหาขยะของ
รัฐบาล ได้ กาหนดให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นพื ้นที่แรกในการนาร่อง ในระบบจัดการขยะเพิ่ม
มูลค่าแปลงเป็ นพลังงานไฟฟ้า การกาจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม การกาจัดโดยใช้ เทคโนโลยี
แบบผสมผสานเน้ นการแปรรูปเป็ นพลังงานทา ให้ เกิดประโยชน์ ปลูกฝั งจิตสานึกจัด การขยะตังแต่
้
ต้ นทางอย่างมี ส่วนร่ วม มุ่งสู่การเป็ นเมื องสะอาดปลอดขยะ เพื่ อเป็ นต้ นแบบให้ พื น้ ที่ อื่นต่อไป
ซึ่งจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาขออนุญ าตใช้ ที่ดินราชพัสดุ จ านวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ในพื ้นที่ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล และทางจังหวั ดทาการขนย้ ายขยะตกค้ างสะสมใน
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยในพื ้นที่วิกฤต จานวน 220,000 ตัน ที่ตาบลบ้ านป้อม ไปกาจัด โดยวิธีฝัง
กลบอย่างถูกหลักสุข าภิ บ าลยัง สถานที่ แห่งใหม่ โดยใช้ เวลาเพี ยง 2 เดือ น ซึ่งเร็ วกว่ากาหนด
ระยะเวลาที่ตงไว้
ั ้ 6 เดือน และดา เนินการจัดสร้ างศูนย์บริ ห ารจัดการขยะแห่งใหม่ที่ถูกต้ องตาม
หลักสุขาภิบาลทังหมดรวมถึ
้
งอาคารสาธารณูปโภค จัดหาวัสดุเครื่ องมือการทางาน และในระยะ
ถัดไป ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดา เนินการจัดตัง้ 1) โรงแยกขยะ 2) โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ
ต่อไป โดยมีกาหนดให้ เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
4. โค รงก ารจั ด ก ารแ ก้ ไข ปั ญ ห าข ย ะ (พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า) จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา - โครงการผลิตไฟฟ้ าจากการกาจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการจัดการแก้ ไขปั ญ หาขยะฯ (ศูน ย์ บ ริ ก ารประชาชน ส านั ก งานปลัด ส านัก
นายกรัฐมนตรี . ออนไลน์) เป็ นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา เพื่อจัดการ
แก้ ไขปัญหาขยะเนื่องจากปัญหาขยะเป็ นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลกาหนดให้ แก้ ไข รวมถึงปัญหาขยะ
ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยามี ปริ ม าณตกค้ างประมาณ 350,000 ตัน นับตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2531 –
2558 โดยกาหนดให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นพื ้นที่แรกในการนาร่องโดย มติคณะรักษาความ
สงบแห่ง ชาติ (คสช.) ได้ อ นุมัติให้ ก ระทรวง มหาดไทยด าเนิ น การโครงการก าจัดขยะในพื น้ ที่
จ.พระนครศรี อยุธยา ในลักษณะโครงการนาร่องเพื่อเป็ นรู ปแบบของการดาเนินการกาจัดขยะที่
รั ก ษ าสิ่ ง แวดล้ อมของชุ ม ชนโดยให้ ใช้ ที่ ร าชพั ส ดุ จ านวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตร.วา ที่
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ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
องค์การสุรา โดยแบ่งการจัดการออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 กระทรวงมหาดไทย ให้ ดาเนินการเก็บขนขยะตกค้ าง สะสมประมาณ
200,000 ตัน ที่บอ่ ฝั งกลบขยะพื ้นที่เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา หมู่ที่ 8 ตาบลบ้ านป้อม อาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มาฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ณ บ่อขยะใหม่
(มหาพราหมณ์ ) โดยถื อ เป็ นการจั ด การขยะสะส มของจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดย
กระทรวงมหาดไทย จัด จ้ างให้ บ ริ ษั ท เอกชน โดย บริ ษั ท อิ ต าเลี ย นไทย ดี เวล๊ อ ปเมนต์ จ ากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ดาเนินการ
ระยะที่ 2 กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค (PEA) ซึ่ง
เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้ สงั กัดกระทรวงมหาดไทย บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะของ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดย PEA มอบหมายให้ บริ ษัทในเครื อ ได้ แก่
บริ ษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (PEA ENCOM) ที่จดั ตังขึ
้ ้นมาเพื่อสนับสนุนการ
ผลิตและการใช้ พลังงานทดแทนให้ เป็ นแหล่งพลังงานหลัก ของประเทศ รวมทังเพื
้ ่อสนองนโยบาย
เสริ ม สร้ างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการกาหนดนโยบายส่งเสริ มด้ านพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก เป็ นผู้ลงทุนก่อสร้ าง
บริ ษัท พี อีเอเอ็นคอม อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
รัฐ วิ ส าหกิ จ ภายใต้ สัง กัด กระทรวงมหาดไทย ได้ ท าการศึก ษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียด โครงการจัดการแก้ ไขปั ญ หาขยะ (พระนครศรี อยุธยา) จังหวัดพระนครศรี อยุธยาโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกาจัดขยะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภายใต้ โครงการออกแบบศูนย์
บริ ห ารจัด การขยะจัง หวัดพระนครศรี อ ยุธ ยา โดยมี เป้าหมายเพื่ อศึกษาความ เหมาะสม และ
ออกแบบระบบให้ สามารถรองรับขยะชุมชนได้ ประมาณ 300 ตัน/วัน เพื่อรองรับขยะชุมชนจาก
เทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นข้ างเคียง โดยมีการออกแบบ 2
ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ 1 โรงผลิ ตเชื อ้ เพลิงขยะ (RDF Plant) เป็ นโรงแปรสภาพขยะชุม ชนให้ มี
สภาพที่ เหมาะสมและมี คุณ สมบัติเป็ น เชื อ้ เพลิ ง (Refuse Derive Fuel : RDF) ส าหรับ โรงผลิ ต
ไฟฟ้า (โรงผลิตเชือ้ เพลิงขยะ RDF สามารถรองรับขยะชุมชน ~ 300 ตัน/วัน ผลิตเชือ้ เพลิง ขยะ
RDF ประมาณ 100 ตันต่อวัน และปุ๋ ยอินทรี ย์ประมาณ 30 ตัน/วัน )
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ส่วนที่ 2 โรงผลิตไฟฟ้าจากเชื ้อเพลิงขยะ (Power plant) ออกแบบเป็ นระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้ วยกังหันไอนา้ (Steam Turbine) ร่ วมกับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาด
กาลังการติดตัง้ 3.5 เมกกะวัตต์ พร้ อมระบบการบาบัดมลพิษอากาศ และระบบกาจัดกากขี ้เถ้ า
ทังนี
้ ้ โครงการ ฯ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียต่อโครงการ ดังกล่าว
บริ ษั ท พี อีเอเอ็นคอม อิน เตอร์ เนชั่นแนล จ ากัด (PEA ENCOM) จึงมี ความประสงค์จ ะจัดให้ มี
กระบวนการฟั งความคิดเห็นของประชาชน ให้ ประชาชนมีความเข้ าใจอันดีตอ่ การดาเนินโครงการ
ลดปั ญหาความขัดแย้ งระหว่างโครงการกับชุมชนหรื อประชาชนที่ได้ รับผลกระทบ และโครงการ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อชุมชน

2.4 ภูมิหลังจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ข้ อมูลทั่วไปของจังหวัด
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาตังอยู
้ ่ในเขตภาคกลางบริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง
พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ เป็ นพื น้ ที่ ทุ่ ง นาเหมาะส าหรั บ กสิ ก รรม ไม่ มี ภู เขา ประกอบด้ ว ย 16 อ าเภอ
และมี จ านวนประชากรทัง้ หมด 808,360 คน โดยอาเภอที่ มี ป ระชากรมากที่ สุด ได้ แก่ อาเภอ
พระนครศรี อยุธยา จานวน 141,010 คน รายละเอียดดังนี ้
ตาราง 1 ข้ อมูลอาเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อําเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

จํานวนประชากร รวม

1. อําเภอพระนครศรีอยุธยา
2. อําเภอท่าเรือ
3. อําเภอนครหลวง
4. อําเภอบางซ้าย
5. อําเภอบางไทร
6. อําเภอบางบาล
7. อําเภอบางปะหัน
8. อําเภอบางปะอิน
9. อําเภอบ้านแพรก
10. อําเภอผักไห่
11. อําเภอภาชี

130.579
106.189
198.919
150.756
219.679
135.305
121.865
229.098
39.087
189.008
104.508

141,010
47,357
36,854
19,392
47,935
34,484
41,917
104,775
9,103
41,637
31,108
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อําเภอ

เนื้อที่ (ตร.กม.)

จํานวนประชากร รวม

12. อําเภอมหาราช
13. อําเภอลาดบัวหลวง
14. อําเภอวังน้อย
15. อําเภอเสนา
16. อําเภออุทัย

120.159
199.928
219.191
205.567
186.802

23,652
39,110
72,358
67,009
50,658

รวม

2556.64

808,359

ที่ ม า: (ฝ่ ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา. 2559)แผนยุทขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ด้ านการท่ องเที่ยว
นักทัศนาจร
พ.ศ.2556

1,387,972

พ.ศ. 2557

1,387,972

พ.ศ. 2558

นักท่องเที่ยว
4,678,573
4,678,573
5,213,103

1,485,458

พ.ศ. 2559

5,445,930

1,548,608

พ.ศ. 2560

907,904
0

1,000,000

1,992,276
2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

ภาพประกอบ 4 จานวนผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในปี พ.ศ. 2556 – 2560

ที่มา: (สานักงานสถิตจิ งั หวัดพระนครศรี อยุธยา. 2561: ออนไลน์)
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จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา อดีตราชธานี เก่าของประเทศไทย ด้ วยอารยธรรมและ
เสน่ ห์ ข องเมื อ งโบราณ อี ก ทั ง้ กุ้ งแม่ น า้ และปลาแม่ น า้ ที่ เ ป็ นอาหารที่ มี ชื่ อ เสี ย งแล้ วนั น้
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาจึ ง ได้ รั บ ความนิ ย มจากนัก ท่ อ งเที่ ย ว โดย ส านัก งานสถิ ติ จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ได้ จ าแนกข้ อมูลผู้เยี่ ยมเยื อนในจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา โดยจ าแนกเป็ น
นักทัศนาจร และนักท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2556 – 2560 ซึง่ รายละเอียดของกราฟและข้ อมูลข้ างต้ น
นัน้ แสดงให้ เห็นถึงจานวนประชากรในแต่ละประเภทที่เข้ ามาในจังหวัดมากขึน้ แต่ละปี นับเป็ น
เรื่ องที่ดีของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่ในทางกลับกันจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นตามข้ อมูลกล่าว
มาข้ างต้ นนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการขยะภายในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้
สถานการณ์ ขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีจานวนประชากร 808,359 คน มีปริ มาณขยะที่เกิดขึน้
1,066 ตัน/วัน และมีปริ ม าณขยะที่เก็บไปกาจัดเพี ยง 693.65 ตัน/วัน ซึ่งก่อให้ เกิดปริ มาณขยะ
ตกค้ างที่ ไ ม่ ไ ด้ ก าจั ด 372.35 ตั น โดยอ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ป ริ ม าณขยะมากที่ สุ ด
รายละเอียดดังนี ้
ตาราง 2 ข้ อมูลปริมาณขยะ จาแนกเป็ นรายอาเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อําเภอ
ประมาณขยะที่เกิดขึ้น
ปริมาณขยะที่เก็บไปกําจัด
(ตัน/วัน)
(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
14. อุทัย
15. มหาราช
16. บ้านแพรก
รวม

ประมาณขยะที่เกิดขึ้น
(ตัน/วัน)
28
117
107
1,066

ปริมาณขยะที่เก็บไปกําจัด
(ตัน/วัน)
10.50
88.81
97.51
693.65

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563)
จากตารางที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาเสนอข้ างต้ นพบว่า อาเภอพระนครศรี อยุธยามีปริมาณขยะที่
เกิ ด ขึ น้ ในแต่ ล ะวั น สู ง กว่ า อ าเภออื่ น ๆ ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยาเป็ นผู้บริ การจัดการแก้ ไขปั ญหาขยะมู ลฝอย ซึ่งมีพื ้นที่ฝังกลบขยะอยู่ในพืน้ ที่
ต าบลบ้ า นป้อ ม อ าเภอพระนครศรี อ ยุธ ยา ซึ่ง สามารถรองรับ ขยะได้ ถึ ง วัน ละ 140 ตัน ต่อ วัน
โดยปัจจุบนั พื ้นที่จดั การขยะบริเวณดังกล่าวได้ ใช้ สาหรับขยะมูลฝอยเต็มพื ้นที่แล้ ว
สถานที่ ก าจัด ขยะมู ล ฝอยของเทศบาลนครพระนครศรี อ ยุธ ยา ตัง้ อยู่ ที่ ต าบล
บ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่มี
พื ้นที่ประมาณ 30 ไร่ เริ่ มใช้ งานมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2529 (ยุวฒ
ั น์ วุฒิเมธี และศุภวรรณ ภิรมย์ทอง.
2558) มีลกั ษณะการกาจัดขยะมูลฝอยทาในลักษณะเทกองบนพื ้น (Open Dumping) คือ การเท
ขยะมูลฝอยกองกับพื ้นโดยตรง ไม่มีการควบคุมปริมาณและการระบายของเสีย รวมถึงการควบคุม
สารปนเปื อ้ นต่ า งๆ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ใช้ พื น้ ที่ ใ นการก าจัด เต็ ม พื น้ ที่ 30 ไร่ แ ล้ ว
ทาให้ ขยะมูลฝอยกองเต็ม พื น้ ที่ มี สภาพเป็ นภูเขา และมี ขยะมูลฝอยตกค้ างเกื อบ 300,000 ตัน
ส่งผลให้ เกิดนา้ เน่าเสียของขยะ กลิ่นเหม็นที่คละคลุ้ง ควันไฟ ทาให้ ชาวบ้ านในบริ เวณใกล้ เคียง
ได้ รับ ผลกระทบเป็ น อย่างมาก นา้ เน่าเสี ยจากกองขยะได้ ไหลลงคลองส่ง ผลให้ ต้นข้ าวบริ เวณ
ใกล้ เคียงล้ มตาย อีกทังไม่
้ สามารถปลูกผักไม่ได้ (ไทยรัฐ. ออนไลน์)
นอกจากนี ้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ได้ เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ในพื ้นที่ดงั กล่าว ซึ่ง
เป็ นพื ้นที่จดั การขยะของเทศบาลนครพระนครศรี อยุธยา โดยเพลิงไหม้ เกิดบริเวณกลางบ่อขยะทา
ให้ ยากต่อการควบคุมเพลิง เพราะมีทางเข้ าและออกเพียงทางเดียว ไฟจึงได้ ลุกลามและขยายวง
กว้ างประมาณ 10 ไร่ ส่งผลให้ ชาวบ้ านในบริ เวณใกล้ เคียงประมาณ 4 ชุมชนต้ องอพยพอย่าง
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เร่ งด่วน เนื่ องจากกลิ่นขยะที่ ถูกเผาไหม้ กลายเป็ นมลพิษ กระจายเข้ าสู่พื น้ ที่ ดังกล่าว (สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. ออนไลน์) จากปั ญหาขยะมูลฝอยที่ตกค้ าง
และสะสมมานานจนเกิดปั ญหาการจัดการขยะในพื ้นที่ตาบลบ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา
รวมถึงจานวนประชากรที่เพิ่มขึ ้นและการใช้ ทรัพยากรต่างๆ สาหรับอุปโภค บริโภคมากขึ ้นแล้ วนัน้
อีกทังพื
้ ้นที่สาหรับการกาจัดมูลฝอยที่ไม่เพียงพอ และมีอยูจ่ ากัด จึงไม่สามารถกาจัดขยะได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภ าพและเพี ยงพอในแต่ละวัน ซึ่งเห็นได้ จาก แผนพัฒ นาสามปี จังหวัด ปี พ .ศ. 2560 2562 ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา (ฝ่ ายนโยบายและแผน กองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา. 2559) ได้ บรรยายในสรุปแผนพัฒนา
ท้ องถิ่นที่ผ่านมา ยังคงพบว่าพื ้นที่รองรับขยะยังคงไม่เพียงพอ และบางแห่งไม่มีระบบกาจัดขยะที่
ได้ มาตรฐาน
จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่เกิดจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่ผ่านมา จนถึงปั จจุบนั
พบว่าภายในจังหวัดมีปริ มาณขยะที่สงู ขึ ้น และมีปัญหาในการจัดการขยะและการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ตกค้ างโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ อธิบายสถานการณ์ ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ.
2559 พบว่า จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจัดอยูใ่ นอันดับต้ นๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกับปริมาณ
ขยะมูลฝอย รายละเอียดดังนี ้
ตาราง 3 จังหวัดที่มีวิกฤตปั ญหาด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
อันดับที่
1
2
3
4
5

จังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย
ฉะเชิงเทรา
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา

คะแนนประเมิน
(เต็ม 100 คะแนน)
85.03
76.28
60.39
54.96
52.96
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ปริมาณขยะตกค้ าง (ตัน)
1,242,000
1,093,053
754,904

ฉะเชิงเทรา

นครศรีธรรมราช
ฉะเชิงเทรา

นครศรี ธรรมราช

642,566

ขอนแก่ น
ขอนแก่น

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรี อยุธยา

ภาพประกอบ 5 กราฟการจัดลาดับจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้ างในสถานที่
กาจัดขยะมูลฝอยที่ดาเนินการไม่ถกู ต้ อง
จากข้ อมูลข้ างต้ นสรุปได้ ว่า จังหวัดพระนครศรี อยุธยาอาจมีปัญหาในการจัดการขยะ
จริ ง ซึ่ ง ถู ก จั ด อยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 5 ของประเทศ จากและเห็ น ได้ จากพื น้ ที่ ต าบลบ้ านป้ อ ม
อ าเภอพระนครศรี อ ยุธ ยา จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สถานที่ จัด การขยะของเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุธยาที่มีปริ มาณขยะเทียบเท่าได้ กับตึกประมาณ 3 ชัน้ และส่งผลกระทบทางด้ าน
ม ล พิ ษ ไป ยั ง ชุ ม ช น อั น ใก ล้ เคี ย ง ท า ให้ ช า ว บ้ า น ได้ รั บ ค ว า ม เดื อ ด ร้ อ น รว ม ถึ ง
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาก็ได้ รับผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมเช่นกัน ปั ญหาด้ านการจัดการขยะมูล
ฝอยจึงเป็ นประเด็นส าคัญ ที่ ต้องแก้ ไข ซึ่งวิกฤตการณ์ เหล่านี ก้ ลายเป็ นวาระแห่งชาติที่พ ลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ปัจจุบนั เห็นความสาคัญ จึงออกแผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทย
ไร้ ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี ภายใต้ แผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ โดยให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นหนึง่ ในจังหวัดนาร่องของการแก้ ไขปัญหาขยะ
ดั ง นั น้ เพื่ อ ให้ การแก้ ไขปั ญ หาการจั ด การขยะเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จึงใช้ พื ้นที่ราชพัสดุ จานวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ในพื น้ ที่ตาบล
มหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ในการกาจัด ขยะมูลฝอยที่ ต กค้ า ง
และไม่ ถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าล ในพื น้ ที่ ต าบลบ้ านป้ อ ม อ าเภอพระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เพื่ อลดปั ญ หาขยะตกค้ าง และปั ญ หานา้ ชะขยะมูลฝอย ที่ ไหลเข้ าสู่คลอง
พื น้ ที่ กสิ กรรมของชาวนา อี กทัง้ ลดพาหะการนาโรคต่างๆที่ เกิ ดจากการกาจัดขยะที่ ไม่ถูกหลัก
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สุขาภิบาล โดยพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่อยูห่ ่างไกลจากชุมชนและบ้ านเรื อน 4 กิโลเมตร ฉะนันจึ
้ งมี
คาดการณ์ว่าจะไม่ส่งกลิ่นอันไม่พึงประสงค์กบั ประชาชนในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง นอกจากนี พ้ ื ้นที่
กาจัดขยะแห่งใหม่ได้ รับแต่งตังให้
้ ศนู ย์กาจัดขยะต้ นแบบพระนครศรี อยุธยา เนื่องมาจากในระยะ
ยาวพื ้นที่แห่งนี ้จะจัดตังโรงงานผลิ
้
ตขยะเป็ นเชื ้อเพลิงและก่อสร้ างระบบผลิ ตไฟฟ้าจากการกาจัด
ขยะ มีคา่ ใช้ จ่ายที่ถกู กว่าและประหยัดเวลาในการจัดการขยะเพราะไม่ต้องผ่านวิธีการคัดแยกขยะ
เพื่อลดปริ มาณขยะ และเพิ่มมูลค่าขยะให้ เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนีใ้ นอนาคต กรณี บ่อฝั ง
กลบในพื ้นที่ดงั กล่าวเต็มแล้ วจะดาเนินการปรับภูมิทศั น์เป็ นสวนสาธารณะ เพื่ อเพิ่มพื ้นที่ประโยชน์
ใช้ สอยและสร้ างพื ้นที่สีเขียวให้ กบั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

2.5 ข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ข้ อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เรื่ อง การกาจัดขยะมูลฝอย
พ.ศ. 2559
องค์ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา (2559) ได้ ต ราข้ อบัญ ญั ติองค์ การ
บริ ห ารส่วนจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เรื่ อง การก าจัด ขยะมูล ฝอย พ.ศ. 2559 โดยผ่านความ
เห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และผู้ ว่ า ราชการจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จึงตราข้ อบัญญัตไิ ว้ ซึง่ ได้ กาหนด อานาจหน้ าที่ไว้ ดงั นี ้
ข้ อ 5 ให้ องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด มี อานาจหน้ าที่ ในการกาจัดขยะมูลฝอย
ที่มีแหล่งกาเนิดในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยอาจดาเนินการทังหมด
้
หรื อแต่บางส่วนด้ วย
วิธีการ ดังนี ้
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการเอง
(2) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด บริ หารจัดการร่ วมกั บองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นอื่น ที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรื อร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรื อร่วมกับ
รัฐวิสาหกิจ หรื อร่วกับเอกชนภายใต้ ข้อตกลงร่วมกัน
(3) องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัด มอบให้ บุค คลใดดาเนิ น กิ จ การรับ ท าการ
กาจัดขยะมูลฝอย โดยอนุญาตให้ เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้ บริการตามข้ อบัญญัตินี ้
กรณี จาเป็ นเพื่ อเพื่ อประโยชน์ในการบูรณาการด้ านการกาจัดขยะมูลฝอยร่ วมกับ
ส่วนราชการอื่ น หรื อกรณี เกิ ดภาวะมลพิ ษจากขยะมูล ฝอย ซึ่งมี แหล่งกาเนิดนอกเขตองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด แต่มีผลกระทบต่อประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ว นจังหวัด องค์การบริ หาร
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ส่วนจังหวัด อาจรับ ดาเนิ น การก าจัดขยะมูล ฝอยที่ มี แหล่งก าเนดนอกเขตองค์ การบริ ห ารส่วน
จังหวัด ด้ วยก็ได้

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (2554) ได้ ศึกษาการปรับปรุ งนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ซึ่งเน้ นการค้ นหา
สาเหตุที่เกิดการจัดการขยะมูลฝอย และนโยบายสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
และนาผลดังกล่าวไปประเมินผลของนโยบายและมาตรการที่เ กี่ยวข้ อง และประมวลผลเพื่อนามา
วิ เ คราะห์ ค วามเหมาะสมของนโยบายเพื่ อ เป็ นแนวทางแก้ ไขตลอดจนนโยบายสนั บ สนุ น
ได้ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น และการส่งเสริ ม การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยให้
เป็ น ไปอย่างเหมาะสมตามล าดับ ความส าคัญ ของการจัด การขยะมูล ฝอยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผู้อานวยการ
ส านัก งานสิ่ ง แวดล้ อ มทัง้ 16 ภาค และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง กับ นโยบายสาธารณะด้ า นการจัด การ
ขยะมูลฝอย การนานโยบายไปปฏิบตั ิ ผลวิจยั พบว่า ระยะเวลาการดาเนินงานที่ผ่านมาประเทศ
ไทยยัง ไม่ ส ามารถควบคุม อัต ราการผลิ ต ขยะมูล ฝอยต่อ ประชากรในเขตเมื อ งให้ เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด อัตราการนาขยะมูลฝอยไปใช้ ประโยชน์ ต่ากว่าเป้าหมาย และประเทศไทย
ยังขาดแคลนระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ ถูกสุขลักษณะ ส่งผลให้ เกิดปริ ม าณขยะมู ลฝอยรุ นแรง
และเพิ่มมากขึ ้น ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการ
วัลลภ ศัพท์พนั ธุ์ (2555) ได้ ศึกษาการนานโยบายด้ านการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
สมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กับการนานโยบายไปปฏิบตั ิโดยศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ผู้บริ หารสูงสุดและฝ่ ายประจ าเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูรับ ผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดชลบุรี รวมทังการสั
้
มภาษณ์ พบว่า ระดับการนานโยบายด้ านจัดการ
ขยะมูล ฝอยขององค์ ก รส่ วนท้ อ งถิ่ น ไปปฏิ บัติอ ยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้ า นการปฏิ บัติ ต าม
แผนพัฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น อยู่ในระดับ น าไปปฏิ บัติ ไ ด้ ม ากและในด้ า นการ
ปฏิบตั ิงานด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการหรื อกิจกรรมที่ได้ ระบุไว้ ในแผนพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและในด้ านการจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอยู่
ในระดับนาไปปฏิบตั ปิ านกลาง
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พี ร ยา วัช โรทัย (2556) ได้ ศึ ก ษาการจัด การขยะขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
กรณี ศกึ ษาเทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยองเพื่อศึกษา การบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตาบลเมืองแกลง และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลงด้ วยหลัก SWOT พบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของ
เทศบาลตาบลเมืองแกลง เริ่ มต้ นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้ รับความรู้เรื่ องการ
คัดแยกขยะจากบ้ านเรื อน เทศบาล มีการคัดแยกขยะ ส่งเสริ ม ให้ บุคลากรที่เกี่ ยวข้ องในองค์กร
พัฒ นาศักยภาพตนเอง ด้ านการจัดการขยะ มี การวางเป้าหมายในด้ านการจัดการขยะมูลฝอย
ซึ่งมียุทธศาสตร์ และโครงการภายใต้ ยุท ธศาสตร์ เป็ นตัวขับเคลื่อน ใช้ ระบบ ISO 14001 ในการ
ทางานด้ านสิ่งแวดล้ อม ผู้นาชุมชนและเจ้ าหน้ าที่เป็ นตัวกลางประสานการทางานระหวางเทศบาล
กับประชาชนการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
พบว่าผู้บ ริ หารมี วิสัยทัศน์ กว้ างไกล มี วิธีการคิ ด อยางเป็ น ระบบ มี การปฏิ บัติงานเชิ งประจัก ษ์
บุคลากรมีความชานาญ ด้ านการจัดการขยะมูลฝอยแต่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับปฏิบตั ิการ
มีการแบ่งงานตามหน้ าที่ อยางชัดเจน มีการนาระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้ ในการบริ หาร
จัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม นโยบาย แผน โครงการยึดหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ หลายทางเพื่อให้ ความรู้ แก่ประชาชน มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ
เทศบาล ด้ านวิเคราะห์ ปั จ จัยภายนอกพบว่า ผู้นาชุม ชน และประชาชน มี ค วามกระตื อรื อร้ น
และมี จิ ต ส านึก ในด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ยัง มี ป ระชากรแฝงที่ ไม่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจัด การ
สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานของรัฐ และองค์กรด้ านสิ่งแวดล้ อมเข้ ามาช่วยสนับสนุน การพัฒ นาการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
กรรณิการ์ ชูขนั ธ์ (2554) ได้ ศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด
จัง หวัด นนทบุรี พบว่า เทศบาลนครปากเกร็ ด จัง หวัด นนทบุรีมี ระบบการจัด การขยะมูล ฝอย
6 ขันตอน
้
ทาให้ ทราบถึงปัญหาการดาเนินงาน ดังนี ้
1. ด้ านการเกิดขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ คือ ขยะมูลฝอยมีปริ มาณที่มากขึน้ ทาให้
ภาชนะรองรับไม่เพียงพอ ส่งผลให้ มี ขยะมูลฝอยตกค้ างในบริ เวณจุดรวมขยะมูลฝอยและบริ เวณ
บนสะพานลอย
2. ด้ านการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกาเนิด ปั ญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่คดั แยก
ประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ ้ง ทาให้ เป็ นภาระในการเก็บขน
3. ด้ านการเก็บขนขยะมูลฝอย ปัญหาที่พบ คือ ประชาชนไม่นาถุงขยะมูลฝอยไปวาง
ไว้ ตรงจุดรวมขยะทาให้ เก็บขนขยะมูลฝอยยาก
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4. ด้ านการขนถ่ายขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบ คือ สภาพรถชารุดและมีการรั่วซึม ทาให้
น ้าชะขยะมูลฝอยไหลออกจากรถส่งกลิ่นเหม็นนไปทัว่ บริเวณถนน
5. ด้ านการแปลงรูปและการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ ใหม่ ปั ญหาที่พบ เทศบาลไม่มี
โครงการส่งเสริมโครงการขยะรี ไซเคลิอย่างต่อเนื่อง
6. ด้ านการกาจัดขยะมูลฝอย ปั ญหาที่พบคือ ขยะมูลฝอยที่นามากาจัด ไม่มีการคัด
แยกก่อนนามาทิ ้ง ทาให้ บอ่ ฝังกลบเต็มอย่างรวดเร็ว
ฐปนัท จุลวงษ์ (2553) ได้ ศึกษาแนวทางการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่ชมุ ชนไร้
ถัง กรณีศกึ ษา เทศบาลตาบลพนา อ.พนา จ.อานาจเจริญ ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยเพื่อมุ่งสู่ชมุ ชนไร้ ถงั พบว่า มีกลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานการบริ หารจัดการขยะมูลฝอย
ให้ ประสบความส าเร็ จ ได้ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น งานร่ ว มกับ ชุม ชนภายใต้ แ นวคิ ด กระบวนการ
พัฒ นาการมี ส่วนร่ วมของประชาชน โดยให้ ความสาคัญ ในนัยยะ ประชาชน โดยประชาชนเพื่ อ
ประชาชน โดยการที่จะมุ่งสู่การพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืนจาเป็ นจะต้ องคานึงถึง การได้ ลงมือทาโดย
ประชาชนและการสร้ างปั จ จัย เอื อ้ จากองค์ กรภายนอกชุม ชน ซึ่ง ชุม ชนพนาได้ ด าเนิน การมี 6
แนวทาง ดังนี ้
1. การลงพื ้นที่ในชุมชนชน
2. การประชุมประชาคมรับฟั งความคิดเห็น
3. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
4. ประชาคมแต่งตังคณะกรรมการ
้
5. จัดอบรมและศึกษาดูงาน
6. ประเมินผลการดาเนินงาน
ซึง่ หลังจากเทศบาลได้ ดาเนินตามแนวทางดังกล่าวประชาชนจะเป็ นผู้ดาเนินการแล้ ว
ให้ เทศบาลทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงคอยสนับสนุนและให้ คาปรึกษาเท่านัน้ จัดเป็ นประชาคมหมู่บ้าน
ระดมความคิดเห็น และออกเป็ นโครงการโดยชุมชนจะมีการประเมินและรายงานความก้ าวหน้ าทุก
เดือน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการแก้ ไขปัญหา
นัฐฐา ทองช่วย (2557) ได้ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริ หารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื ้นที่เทศบาลตาบลลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าด้ านปั ญหา
และอุปสรรคในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยคือ การรับรู้ข่าวสารหรื อการให้ อานวยความสะดวก
ของเทศบาลยังเข้ าไม่ถึงในระดับประชาชน รวมถึงประชาชนยังขาดความรู้ ในการจัดการขยะมูล
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ฝอยแบบครบวงจรอย่างแท้ จริ งว่ามีความสาคัญ อย่างไร ในการลดปั ญ หาขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้
และกลุ่มตัวอย่างได้ มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในระดับน้ อย ร้ อยละ
84.52 โดยปั จยั ที่มีผลต่อการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจดั การขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่ก่อให้ เกิด
ความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติ คือ เพศ รายได้ เฉลี่ยของครัวเรื อน ความรู้เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยทัศนคติที่มีต่อการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและความตระหนักในการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับที่ 0.001 ในขณะที่ปัจจัยที่มี ผลต่อการมี ส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่ก่อให้ เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั ยะสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือ สถานภาพสมรส และอาชีพ
วัสสา คงนคร (2553) ได้ ศกึ ษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและการมี
ส่วนร่ วมของชุม ชนในเขตพื น้ ที่ เทศบาลเมื องท่าข้ าม จังหวัด สุราษฎร์ ธ านี พบว่า เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับ การจัดการขยะมูล ฝอยในพื น้ ที่ เทศบาลเมื องท่ าข้ าม ควรเป็ น การผสมผสานกัน
ระหว่าง ระบบคัดแยก และการบาบัด ทางชี วภาพ โดยไม่เหมาสมต่อการนาไปเผาในเตาเผา
เนื่องจากมูลฝอยมีค่าความร้ อนค่อนข้ างต่า ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะมูล
ฝอยทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ระบบจัดการมูลฝอยทางวิศวกรรม ศักยภาพองค์ท้องถิ่น ศักยภาพของชุมชน
และความร่ วมมือระหว่างองค์กรท้ องถิ่นและชุนชน พบว่าระบบการกักเก็บทาได้ ดี แต่มีปัญหาใน
ด้ านการกาจัด เนื่ องจากขาดพื น้ ที่ ฝังกลบของตนเอง และเป็ น การกาจัดแบบเทกองกลางแจ้ ง
สาเหตุมาจากการขาดประสิทธิ ในด้ านการวางแผน ขาดงบประมาณสาหรับการเดินระบบ และ
ขาดการทางานประสานกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการมูล
ฝอยของเทศบาลเมื องท่าข้ าม จ าเป็ น ต้ องดาเนิ นการคัดแยกที่ แหล่ง กาเนิดโดยเฉพาะ โดยใช้
หลักการให้ ชมุ ชน มีส่วนร่วมในการค้ นหาแวทางในการแก้ ไขปั ญหา ตัดสินใจเลือกการดาเนินการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และทาแผนปฏิบตั กิ ารที่ดาเนินร่วมกันในระหว่างเทศบาลและชุมชน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเรื่ องการนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์ และเอกสารเป็ นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 การกาหนดกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1. การกาหนดกลุ่มตัวอย่ าง
การสุ่มกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี เ้ ป็ นบุค ลากรขององค์การบริ หารส่วนจังหวั ด
พระนครศรี อยุธ ยา ที่ รับผิ ดชอบในการจัดการขยะมูลฝอยและผู้ที่เกี่ ยวข้ องในการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ ได้ แก่ ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ ข้ าราชการประจา และผู้ที่เกี่ยวข้ องในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
ที่ ป ฏิ บัติห น้ า ที่ อ ยู่ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา โดยมี ขัน้ ตอนในการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการทราบข้ อมูลจากผู้ที่มีความรู้
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 7 ราย ดังนี ้
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องสังกัดกองช่าง
3. เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สานักงานการปกครองท้ องถิ่นจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระครศรี อยุธยาที่เกี่ยวข้ อง
5. เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
6. นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ
7. ประชาชนในชุมชนที่อาศัยใกล้ เคียงบริ เวณศูนย์จดั การขยะต้ นแบบ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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3.2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจัย ครั ง้ นี ้ เป็ น การสัม ภาษณ์ ในรู ป แบบการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยแนวค าถามซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การน า
นโยบายการจัด การแก้ ไ ขปั ญ หาขยะมูล ฝอยไปปฏิ บัติ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
รายละเอียดดังนี ้
1. ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา งานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ องเพื่ อ ประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของ
การนานโยบายการจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิ บตั ิในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพื่ อกาหนดกรอบ
เนื ้อหาในการสัมภาษณ์
2. สร้ างค าถามเพื่ อ ก าหนดกรอบการสั ม ภาษณ์ ซึ่ ง ในการสร้ างค าถาม ยึ ด
วัตถุประสงค์ และแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาเป็ นแนวทางในการสร้ างคาถาม
3. ดาเนินการทบทวนรู ปแบบบทสัม ภาษณ์ พร้ อมทัง้ ตรวจสอบ และแก้ ไขร่ วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. นาแบบสัมภาษณ์ ที่ได้ ตรวจสอบร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ แบบสัมภาษณ์
สมบูรณ์ พร้ อมสาหรับการนาไปใช้ จริง

3.3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล รายละเอียดดังนี ้
1. ผู้ วิ จัย น าหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ ส าหรั บ การสั ม ภาษณ์ ออกจากคณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไปยังส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
2. ผู้วิจัย ได้ น าแนวค าถามส าหรั บ การสัม ภาษณ์ ไปเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล กับ ผู้จ าก
บุค ลากรในองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทัง้
เจ้ าห น้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องใน ณ เท ศบ าลต าบ ลม หาพ ราห ม ณ์ อ าเภ อบ างบ าล จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยา รวมไปถึ ง ประชาชนในพื น้ ที่ ใกล้ เคี ย งบริ เวณพื น้ ที่ ก าจัด ขยะแห่ง ใหม่ ณ
เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษากระบวนการ
และปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ของการน านโยบายการจัด การขยะมู ล ฝอยไปปฏิ บัติ ใ นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา โดยกาหนดการสัมภาษณ์ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 3 เดือน ซึ่งจะสัมภาษณ์ 2 คน
ต่อ/วัน และเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง/คน ตามวัน เวลาปฏิบตั งิ านของราชการ
3. ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบข้ อมูลระหว่างดาเนินการรวบรวมข้ อมูล เพื่ อนาไปวิเคราะห์
ต่อไป
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3.4. การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการจัด ทาวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยดาเนิ นการถอดเทปจากการสัม ภาษณ์ และสรุ ป ประเด็น
รายละเอี ย ดของแต่ ล ะท่ า น จากนัน้ น าเนื อ้ หาที่ ไ ด้ จ ากการถอดเทปมาวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณ า
เพื่อหาความสัมพันธ์ ของเนื ้อหา เปรี ยบเทียบความแตกต่างจากข้ อมูลผู้ให้ สมั ภาษณ์ อนึ่ง ผู้วิจยั
นาทฤษฎี ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้ อง นามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การวิจยั และสรุปข้ อมูลการวิจยั

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเรื่ องการ
นานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุม่ (Focus Group)

4.1. ผลการศึกษา
จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ค้ นพบปั จจัยที่มีผลต่อการนานโยบายการจัดการขยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ด้ านความชัดเจนของนโยบาย
ความชัดเจนของนโยบาย หมายถึง วัตถุประสงค์ของนโยบายมีความสอดคล้ อง ชัดเจน
ผู้นานโยบายไปปฏิบตั เิ ข้ าใจง่าย ดาเนินการได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึง่ การเก็บข้ อมูลพบว่า
การนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิ บัจิในจังหวัด พระนครศรี อยุธยา มี ความชัดเจน
สอดคล้ องกับ แผนแม่บทการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564 โดยมี
เป้าหมายเพื่อกาจัดขยะมูลฝอยตกค้ างในประเทศไทยและกาจัดให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ และ
กาหนดให้ กลุ่มจังหวัดที่พบปั ญ หาขยะมูลฝอยในลาดับต้ นเป็ นพื ้นที่เร่ งดาเนินการกาจัดมูลฝอย
ตกค้ างอีกเช่นกัน เพื่อขับเคลื่อนให้ เข้ าสู่สงั คมปลอดขยะ (Zero Waste Society) และประสงค์ให้
หน่ ว ยงานทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การ ทัง้ ภาครั ฐ เอกชน ประชาชน ที่ ไ ด้ ว างกรอบแนวคิ ด
กระบวนการดาเนิ นงาน หรื อภาระงานในการแก้ ไขปั ญ หาขยะอันเป็ นวาระระดับ ชาติ ได้ ดี คื อ
1.ใช้ หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เป็ นการลดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตราย
ที่แหล่งกาเนิด นากลับมาใช้ ซ ้าและใช้ ประโยชน์ใหม่ด้วย และนาขยะมูลฝอยที่เหลือการจากการ
คัดแยกไปกาจัดด้ วยวิธีถกู หลักวิชาการ 2.มีระบบจัดการที่เหมาะสม กาจัดแบบศูนย์รวม และแปร
รูปพลังงานด้ วยการแก้ ไขปั ญหา 3.มีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วน อีกทัง้ มีมติ
เห็นชอบจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร “ปรเทศไทย ไร้ ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 2560) เพื่อแก้ ไขปั ญหาขยะมากขึ ้นโดยเน้ นให้ ทุกภาคส่วนมีส่วนการจัดการและการขยะมูลฝอย
ส่งผลให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องเกิ ดความเข้ าใจกระบวนการ วัตถุประสงค์ ของนโยบาย สามารถ
กาหนดขอบเขตภาระงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ ชดั เจน และไม่มี
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ปัญหา ซึง่ นโยบายดังกล่าวได้ มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มร่ วมกัน บริ ห ารจัด การขยะมูล ฝอย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาขยะมูล ฝอยซึ่ง เป็ น วาระ
แห่ง ชาติ โดยอาศัย หลัก แนวคิด การลดขยะมูล ฝอยและขยะของเสี ย อัน ตรายที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด
นากลับมาใช้ ซ ้าและใช้ ประโยชน์ใหม่ด้วย และนาขยะมูลฝอยที่เหลือการจากการ คัดแยกไปกาจัด
ด้ วยวิธีถกู หลักวิชาการ ซึ่งในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาจัดให้ มีโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์
เมื องสะอาดปลอดขยะต้ นแบบ ตามนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล จึงก่อให้ เกิดศูนย์ จัดการขยะ
ต้ นแบบจังหวัดพระนครศรี อยุธยาขึ ้น ซึง่ เจ้ าหน้ าที่มองว่าเป็ นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ ปัญหา
ฉะนัน้ เมื่อองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ นานโยบายการจัดการขยะที่
รัฐบาลได้ กาหนดให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นหนึ่งในเร่งด่วน และพื ้นที่นาร่องไปปฏิบตั ิ จึงไม่
พบปั ญหาของการวางขอบเขต หรื อความซ ้าซ้ อนภาระงานว่าหน่วยงานใดจะต้ องทาอะไรบ้ าง เช่น
สังกัดกองช่าง องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาวางแผน ดูแล วิเคราะห์ปัญหา ศูนย์
กาจัด ขยะต้ น แบบ เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
รณรงค์ร่วมกับชาวบ้ านในชุมชน และให้ ความรู้ เพื่อลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด และลดระยะเวลาการ
กาจัดขยะ เป็ นต้ น แต่ในขณะเดียวกันการออกนโยบายเร่ งด่วนให้ จงั หวัดดาเนินการตามรั ฐบาล
อาจพบปั ญหาในเรื่ องของกฎหมายที่มีความขัดขัดแย้ งกับชุดเดิมอยู่บ้างเล็กน้ อย ซึ่งส่งผลให้ เกิด
อุปสรรคการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ เช่น กรณี ของการสร้ างโรงไฟฟ้าที่ บ่อขยะ
ณ ศู น ย์ ก าจัด ขยะต้ นแบบ เดิ ม ได้ มอบหมายให้ การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าคเข้ ามาด าเนิ น การ
แต่กฎหมายฉบับ ให้ ได้ กาหนดให้ องค์การบริ หารส่วนจัง ให้ จัดหากับ เอกชนเท่านัน้ ในกรณี เมื่ อ
โครงการอนุมัติเสร็ จ แต่ภ ายหลังมติของคณะรัฐมนตรี ได้ กาหนดให้ การไฟฟ้าส่วนท้ องถิ่ นเป็ น
ผู้ดาเนินการแทน ส่งผลให้ เกิดความล่าช้ าในระยะของการก่อสร้ างโรงไฟฟ้าบ่อขยะ
“นโยบายการจัด การขยะมอบหมายให้อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัดมี ความชัดเจนมากขึ้ น สามารถกาหนดขอบเขตภาระ
งานได้ว่าจะต้อ งดาเนิ น การอะไรบ้าง” (สมาชิ ก สภาองค์ ก าร
บริ ห ารส่ วนจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 10 อ าเภอเสนา,
วันที ่ 15 พฤศจิ กายน 2561: สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
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“นโยบายมี ค วามชัด เจน กระทรวงมหาดไทยได้ ผ ลัก ดัน ให้
องค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวัด มี ห น่ วยงานที ่ ดู แ ลเรื ่ อ งขยะมาก
ชัดเจนมากขึ้น เพือ่ ให้เป็ นศูนย์กาจัดขยะต้นแบบดี ที่สดุ เท่าที ่จะ
ทาได้ โดยได้กาหนดกลุ่ม พื ้นที ่ (Cluster) ขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ในการจัด การขยะมู ล ฝอย ว่ าอยู่ ในกลุ่ม ใดและ
มี ข นาดกลุ่ม ที ่ เท่ า ไหร่ (S, M, L)” (นัก วิ ช าการสุ ข าภิ บาล
ช านาญการ องค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา,
วันที ่ 15 พฤศจิ กายน 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ บริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้
กล่าวถึงความชัดเจนของนโยบายการจัดการขยะไว้ ว่า
“นโยบายการจัดการขยะที ่ทางรัฐบาลมอบหมายมาให้องค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น งานมี ค วามชัด เจนดี เพราะได้
กาหนดรายละเอี ยด ที ่แน่ชดั ทัง้ การดาเนิ นการ หรื อ มอบหมาย
งานว่า หน่วยไหนต้องทาอะไร และเพื ่อให้เป็ นศูนย์ กาจัดขยะ
ต้นแบบมี ประสิ ทธิ ภาพที ่สดุ ตามนโยบาย จึงผลักดันให้เกิ ดกอง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมเป็ นผู้ดูแลบ่อขยะโดยตรง”
(นายกองค์ การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที ่ 15
พฤศจิ กายน 2561 สัมภาษณ์)
นักส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั กิ ารท่านหนึง่ กล่าวไว้ วา่
“นโยบายมี ความชัดเจน โดยตามแผนแม่บทการบริ หารจัดการ
ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559- 2564) ได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมร่ วมกันบริ หารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ งใช้หลักการใช้
น้อย ใช้ซ้ า นากลับ มาใช้ใหม่ สร้างจิ ตสานึกและยังส่งเสริ มการ
มี ส่วนร่ วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน และมี การบริ หาร
จั ด การขยะตั้ง แต่ ต้ น ทาง กลางทางและปลายทาง” (นั ก
ส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ การ, วันที ่ 15 พฤศจิ กายน
2561 สัมภาษณ์)
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นอกจากนี น้ ักบริ หารงานทั่วไป เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“นโยบายมี ค วามชัด เจน และองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด ส่ ง
หนังสื อให้เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ทราบ เพือ่ จัดทาบันทึก
ข้อตกลงร่ วมกันเพื ่อทราบถึ งพื ้นที ่สาหรับจัดตัง้ ศูนย์ กาจัดขยะ
ในพืน้ ทีข่ องเทศบาล” (นักบริ หารงานทัว่ ไป เทศบาลตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที ่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
แม้ ว่านโยบายการจัดการขยะมี ความชัดเจน เห็ น ได้จากการ
สัมภาษณ์ ของเจ้าหน้าที ่นนั้ อย่างไรก็ดีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
พบว่า กฎหมาย หรื อ หรื อระเบี ยบข้อบังคับต่างๆอันเป็ นส่วนประกอบ
ของนโยบายยังคลุมเครื อ หรื อไม่ ค่อยชัดเจน หรื อขัดแย้งกันเอง ส่งผล
ให้การดาเนิ นการบางขั้นตอนสะดุดไม่ ต่อเนื ่องด้วยความขัดแย้งของ
นโยบายเอง
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ด้านกฎหมายและระเบี ยบเรื ่ องการจัดการขยะยังไม่ มี ความ
ชัดเจน เนื ่องจากกฎหมายเรื ่ องดังกล่าวไปอยู่ในกฎหมายหลาย
ฉบับ และหลายหน่ วยงานที ่ รับ ผิ ด ชอบ รวมถึ ง กฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุขมี บางเรื ่ องที ่มี
ความขั ด แย้ ง กั น อยู่ เช่ น ค่ า ธรรมเนี ยมการจั ด เก็ บ ขยะ
ก ฎ ห ม า ย ใ ห ม่ อ อ ก ม า แ ล้ ว ใ น เมื ่ อ น า ไ ป ป ฏิ บั ติ
กระทรวงมหาดไทยต้องออกกฎหมายลาดับรองต่อ เพื ่อทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ งที ่ แ น่ ชัด แต่ ทุก วัน นี ้ ก ฏหมายดัง กล่ า วยัง ไม่ อ อก
ส่ ง ผลให้ก ารด าเนิ น การไม่ มี ความชัด เจน เพราะเราต้องการ
ความแน่ ชัดว่า ค่ าธรรมเนี ยมการจัดเก็ บขยะครัวเรื อนละ 40
บาท แต่ กฎหมายล าดับ รองที ่ รออยู่ นั้น แจ้ ง ว่ าจะให้ เก็ บ 120
หรื อ 150 บาท” (นักวิ ช าการสุขาภิ บาลชานาญการ องค์ การ
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บริ หารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา, วัน ที ่ 15 พฤศจิ กายน
2561: สัมภาษณ์)
และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ท่านหนึง ได้ กล่าวว่า
“กฎหมายมี ค วามขัด แย้งไม่ ชัด เจน ซึ่ ง มี กฎหมายเก่ าที ่ไม่ ได้
ยกเลิ ก แต่ อ อกกฎหมายใหม่ ม าบัง คับ ใช้ ซึ่ ง กฎหมายใหม่
ออกมาเพือ่ ให้ท้องถิ่ นทางานได้ง่ายขึ้ น แต่พอกลับไปดูกฎหมาย
หลั ก มี บางอย่ า งขั ด แย้ ง กั น อยู่ ตั ว อย่ า งช่ น กรณี ให้ ส ร้ า ง
โรงไฟฟ้ า ที ่ บ่ อ ขยะ แห่ ง นี ้ เดิ ม มอบหมายให้ ก ารไฟฟ้ า ส่ ว น
ภู มิ ภ าคด าเนิ น การ ณ เวลานั้น แต่ เมื ่ อ กฎหมายฉบับ ใหม่
ออกมาก าหนดให้ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นจั ง หวัด (เจ้ า ของ
โครงการ) ขออนุมัติโครงการกับกระทรวงมหาดไทย และเมื ่อ
โครงการอนุมัติแล้วเสร็ จ ต้องจัดหาเอกชนเท่ านั้น แต่ม ติ ของ
คณะรัฐมนตรี กาหนดให้ การไฟฟ้าส่วนท้องถิ่ นเป็ นผู้ดาเนิ นการ
ซึ่ ง เป็ นรั ฐ วิ ส ากิ จ ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น การบางอย่ า งล่ า ช้ า ”
(สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต
10 อาเภอเสนา, วันที ่ 15 พฤศจิ กายน 2561: สัมภาษณ์)
จากการเก็บข้ อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า รัฐบาลได้ กาหนดนโยบายการจัดการขยะชัดเจน
ท าให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา สามารถก าหนดขอบเขต ภาระงานใน
หน่วยงาน ส่งให้ ปฏิ บัติงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ และได้ กาเนิดกองทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมภายในหน่วยงาน เพื่อดูแลศูนย์กาจัดขยะโดยตรง แต่ในด้ านของกฎหมายด้ านการ
จัดการขยะยังคงมีความคลุมเคลือเล็กน้ อย เนื่องจากผู้รับผิดชอบการกาหนดกฎหมาย อยูต่ า่ งส่วน
งานกัน
2. ด้ านสมรรถนะองค์ การ
สมรรถนะองค์การ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ แสดงผ่านพฤติกรรมของ
มนุษย์เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบไปด้ วยหลายปั จจัย ได้ แก่
โครงสร้ าง งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อต่างๆ ซึ่งการเก็ บข้ อมูล ด้ านสมรรถนะ
องค์การสามารถจาแนกได้ 7 ประเด็น อภิปรายได้ ดงั นี ้
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ประเด็นแรก ขันตอนและหลั
้
กเกณฑ์การจัดการขยะ ในช่วงระยะแรกที่มีการจัดทา
สัญญาขนย้ ายขยะ จากตาบลบ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ไปยัง
ศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ ตาบลมหพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ ศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ต่างๆ เพื่ อยึดเป็ นหลักแนวทางในการปฏิบตั ิงาน เช่น พระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 หรื อ ข้ อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เรื่ อง การกาจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 รวมถึง
กฎหมายอื่นๆที่ เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังได้
้ เชิญหน่วยงานอื่นๆ สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ ยวข้ อง ประชุมวางแผนร่ วมกัน เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนในชุมชน โดยหลักเกณฑ์การจัดการขยะ คือ กาจัดขยะมูลฝอยตกค้ างด้ วยวิธีฝังกลบ
ตามหลักสุขาภิบาล ให้ แล้ วเสร็ จภายใน 6 เดือน จากนัน้ จัดทาประชาพิจารณ์ พร้ อมแจ้ งให้ กับ
ชุมชนในพื ้นที่บริเวณใกล้ เคียงทราบ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ งระหว่างเจ้ าหน้ าที่และประชาชน
ด้ า นเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลมหพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึงเป็ นที่ ตงของศู
ั้
นย์กาจัดขยะต้ นแบบแต่อยู่ภ ายใต้ ความดูแลขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยานัน้ เพื่อการดาเนินการจัดการขยะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ลด
ปริ มาณขยะที่เกิดขึ ้นใหม่ จึงให้ ความรู้แก่ ประชาชนในชุมชนที่อยู่นพื ้นที่รับผิดชอบ ด้ วยหลักการ
3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่ง ในประเด็น แรกพบว่า เป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้
กล่าวคือทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการประสานงานกับเทศบาล
ตาบลมหาพราหมณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดการศูนย์กาจัดขยะให้ มีประสิทธิภาพ ให้ ความรู้
และจัดทาประชาคมให้ กับประชาชนในหมู่บ้านบริ เวณใกล้ เคียง อีกทังมี
้ การจัดตังคณะกรรมการ
้
ดาเนินงานสาหรับประชุมหารื อการจัดการขยะ เพื่อวางแผนรับมือไม่ให้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ทัง้ กลิ่ น ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ากขยะมู ล ฝอยการขนส่ ง อี ก ทั ง้ ใช้ หลัก การ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) สาหรับการคัดแยกขยะของแหล่งเกิด ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบ และวางแผน
การขนย้ า ยขยะ จากต าบลบ้ า นป้ อ มเพื่ อ น าไปก าจัด ด้ ว ยวิ ธี ฝั ง กลบตามหลัก สุข าภิ บ าล ณ
ศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ ตาบลมหาพราหมณ์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาให้ เกิดผลระทบน้ อยที่สดุ
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า
“อ้างถึงสัญญาการจ้างตอนขนย้ายขยะ ซึ่ งไม่แน่ใจข้องว่าก่อน
หรื อ หลัง การท าสัญ ญา เราได้เชิ ญ หน่ วยงานที ่ เกี ่ ย วกับ การ
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จัดการขยะหลายๆหน่ วยงาน ประชุม ทุกสัปดาห์ เพื ่อรายงาน
ความก้ าวหน้า พร้ อมทั้ง มี การปรับ ปรุ ง แผน เพื ่อไม่ ให้ส่ ง ผล
กระทบต่อประชาชน ด้านการขนส่ง หรื อกลิ่ นที ่ไม่ พึงประสงค์
ซึ่ งได้แต่งตัง้ กรรมการอี กหนึ่ งชุดเพื ่อรับฟังความก้าวหน้าของ
โครงการว่ า เป็ น ไป ต าม ที ่ บ รรลุ เ ป้ าห ม ายห รื อไม่ โด ย
คณะกรรมการชุ ด นี ้ ไ ด้ ด าเนิ น การเร็ ว กว่ า แผนงาน” (นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2561 สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การจัดตัง้ คณะกรรมการ ในปัจจุบนั เรายึ ด พรบ.รักษาความ
สะอาด 2560 ที ่ บ อกว่ า ให้ จัง หวัด มี ค ณะกรรมการก าจัด สิ่ ง
ป ฏิ กู ล แ ล ะ มู ล ฝ อ ย ซึ่ ง อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยามี คณะกรรมการดังกล่าวเช่นกัน แต่งตัง้ เพื ่อ
เป็ นที ่ปรึ กษาคอยดูแลเรื ่ องการบริ หารจัดการขยะ” (นักวิชาการ
สุ ข าภิ บ าล ช าน าญ ก า ร อ ง ค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“เนื ่องจาก อบจ.ของเราไม่ได้ดูแลพียงหน่วยงานเดี ยว ขึ้ นอยู่กบั
ท้อ งถิ่ น ทุก ท้องถิ่ น ที ่ใช้ ม าใช้ บ ริ ก ารบ่ อก าจัด ขยะด้วย ฉะนั้น
กรณี มีปัญ หาจะนาปัญหาเข้าคณะกรรมการที ่ได้แต่งตัง้ ไว้ที่มี
ตัวแทนจากหน่ วยงานที ่ รับ ผิ ด ชอบ ร่ วมกัน วางแผน จัด การ
แก้ไขปัญหา โดยที ่ผ่านมา จังหวัดพระนครศรี อยุธยามี บ่อขยะ
3 บ่อ ปัจจุบนั บ่อขยะ 2 บ่อไม่สามารถใช้ได้ คณะกรรมการชุด
นี ้รับทราบให้ศูนย์ กาจัดขยะของเรารับขยะจากศูนย์ 2 cluster
และจะมี เอกชนที ่ต้ องการจะเปิ ด cluster เพื ่อด าเนิ นการ ซึ่ ง
ท้องถิ่ นเห็นด้วยเนื ่องจากได้รับการบริ การกาจัดขยะฟรี ไม่ต้อง
มาทิ้ งกั บ เรา” (สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
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พระนครศรี อยุธยา เขต 10 อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561: สัมภาษณ์)
นั ก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารท่ า นหนึ่ ง ได้ กล่ า วถึ ง
สมรรถนะองค์การต่อการจัดการขยะ ไว้ วา่
“ทางเราใช้ ห ลัก การใช้ น้ อ ย ใช้ ซ้ า น ากลับ มาใช้ ใหม่ สร้ า ง
จิ ตสานึกและการมี ส่วนร่ วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน
และมี ก ารบริ หารจัด การขยะตั้ง แต่ ต้ น ทาง กลางทางและ
ปลายทาง” (นักส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั ิการ, วันที่ 15
พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นอกจากนี ้ นักบริหารงานสาธารณสุขท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ได้รณรงค์ให้ประชาชนลดการเกิ ด
ขยะจากแหล่ ง ที ่ อ ยู่ อ าศัย เพื ่ อ ลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการ
จัด การขยะ และลดปริ ม าณขยะจากบ่ อก าจัด ขยะ โดยขยะ
อิ น ทรี ย์ ส ามารถลดปริ มาณขยะได้ โดยท าปุ๋ ย ขยะรี ไ ซเคิ ล
สามารถลดปริ มาณขยะนาไปขายจัดทาธนาคารขยะ ส่วนขยะ
ทั่ว ไปจะน าเข้ า สู่ ร ะบบจั ด การขยะ และขยะอัน ตราย เช่ น
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เทศบาลจะนามาเก็บไว้เพือ่ รอดาเนิ นการ
ต่ อ ไป” (นั ก บริ ห ารงานสาธารณ สุ ข เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
และนักบริหารงานทัว่ ไปท่านหนึง่ กล่าวว่า
“เนื ่องจากเทศบาลมี พื้นที ่ดูแลเป็ นชุมชนนาร่ องในการคัดแยก
ขยะก่อนนาไปทิ้ ง 4 ประเภท เช่ น ขยะอิ นทรี ย์ จะมี ขนั้ ตอนไป
ทาปุ๋ ยหมัก น้ าหมัก ปุ๋ ยคอก ส่วนขยะรี ไซเคิ ลจะจัดตัง้ ธนาคาร
ขยะและต่อยอดไปสิ่ งประดิ ษฐ์ เหลื อใช้ ได้แก่ เอี ๊ยมจากน้ ายา
ปรับ ผ้า นุ่ม เป็ นต้น ซึ่ ง เทศบาลได้มี ก ารรณรงค์ คัด แยกก่ อ น
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นาไปทิ้ ง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี ่ เป็ นต้น และนามารวมไว้ที่
เทศบาลเบื ้องต้น ” (นักบริ หารงานทั่วไป เทศบาลตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็น ที่ ส อง กระบวนการด าเนิ น งานเพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ การน านโยบายการ
จัดการขยะไปปฏิบตั ิ โดยจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ ดาเนินการขนย้ ายขยะไปกาจัดด้ วยวิธีฝัง
กลบอย่ า งถู ก หลั ก สุ ข าภิ บ าลใช้ ระยะเวลาเพี ย ง 2 เดื อ น ซึ่ ง เร็ ว กว่ า ระยะเวลาที่ ตั ง้ ไว้ ได้
จากเดิม 6 เดือน
หลังจากจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ ทราบล่วงหน้ าว่าจะ
กาหนดให้ เป็ นพื ้นที่นาร่องในการจัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะ ผนวกกับปั ญหาขยะในประเทศและภายใน
จังหวัดเองนัน้ พบว่าองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ มีการเตรี ยมความพร้ อมกับ
นโยบายการจัด การขยะจากรั ฐ บาล โดยศึ ก ษาระเบี ย บ กฎหมาย และข้ อบัง คับ ต่ า งๆ ทั ง้
แผนพัฒ นาจังหวัด พระราชบัญ ญัติองค์ การบริ หารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 รวมถึงฉบับที่แก้ ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญ ญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 หรื อ พระราชบัญ ญั ติ ก ารสาธารณสุข วางแผน พิ จ ารณา วิ เคราะห์ ก าร
ดาเนินการว่าสามารถทาได้ หรื อไม่ หากทาแล้ วจะส่งผลเสียอย่างไรต่อองค์กร และประชาชนในชุม
พี่นที่ใกล้ เคียงศูนย์กาจัดขยะ เพื่อนานโยบายไปปฏิบตั ิให้ สาเร็ จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ พร้ อม
จัด ประชุม เพื่ อ รายงานความก้ าวหน้ าในระยะแรกจัดประชุม ทุก อาทิ ต ย์ เพื่ อติด ตามอุป สรรค
ปั ญ หาในการปฏิ บัติช่วงแรก เมื่ อ พบว่าการปฏิ บัติง านด้ านขนย้ ายมี ปั ญ หาน้ อ ยลง และการ
ดาเนินการมีความสเถียรภาพมากขึ ้น จึงเปลี่ยนเป็ นการประชุมรายเดือนแทน
ฉะนัน้ เพื่ อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามระยะเวลาที่ กาหนด จึง มี การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรทังชั
้ ว่ คราวและประจาเพื่อให้ การดาเนิงานมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีการ
จัดสรรทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม การจัดสรรงบประมาณ ให้ เพียงพอต่อการจัดโครงการและภาระกิจ
ต่างๆ และพยายามผลักดันให้ เกิดหน่วยงานใหม่ในสังกัดกองช่าง องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบโดยตรง นอกจากนี ้ ได้ จดั กิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ กับประชาชนเพื่อปลูกฝั งจิตสานึก และสนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
คัดแยกขยะเพื่อลดขยะ ณ แหล่งกาเนิด
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นักวิชาการสุขาภิบาลท่านหนึง่ ได้ ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่
“องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดของเราได้มีการศึกษาข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้รับทราบเข้าใจ ในการปฏิ บัติงานให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบหรื อข้อกาหนดต่างๆ เช่น พ.ร.บ.
อบจ 2540 และที ่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ร.บ.กระจายอานาจให้แก่
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 2542 พ.ร.บ. การสาธารณสุข
2535 และที ่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คม
แห่งชาติ แผนชาติ นโยบายกระทรวงมหาดไทยในการจัดการ
ขยะ แผนพัฒนาจังหวัด และอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องเมื ่อได้รับทราบว่า
ได้ รั บ มอบให้ เป็ นหน่ ว ยงานบริ หารจั ด การศู น ย์ จั ด การขยะ
ต้นแบบ” (นักวิช าการสุขาภิ บาลชานาญการ องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา, วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2561:
สัมภาษณ์)
ผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่านหนึ่ง
ได้ กล่าวว่า
“เราได้ ศึ ก ษากฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ที ่ เกี ่ ย วข้ อ งต่ า งๆ
เพื ่ อ ให้ ท ราบเป้ า หมาย แนวทาง ในภาพรวมที ่ เราจะต้ อ ง
ดาเนิ นการให้บรรลุ นามาสู่การจัดทาแผนพัฒนา การแต่งตัง้ ชุด
คณ ะท างาน การจั ด ท าข้ อ บั ญ ญั ติ เพื ่ อ ขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณ การจั ด หาบุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม ให้ เพี ย งพอและ
เหมาะสมกับ ภารกิ จ ต่ างๆอี ก ทั้ง เมื ่ อ มี การดาเนิ น งานไปแล้ว
ต้ อ งมี การประเมิ นผล ตรวจสอบปั ญ หา อุ ป สรรค รวมทั้ง
กฎหมายใหม่ๆ ที ่มีการประกาศใช้หลังจากรับมอบภารกิ จแล้ ว
รวมทั้ง ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาโครงการพัฒ นาต่ า งๆ ที ่ เป็ นการ
พัฒนาและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศูนย์ จดั การขยะ
ต้นแบบฯ” (นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สัมภาษณ์)
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น อ ก จ าก นี ้ ส ม าชิ ก ส ภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยาท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า
“องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดของเรา ได้มุ่งเน้นประชาสัม พันธ์
ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้มีการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะที ่
ต้นทาง โดยดาเนิ นการร่ วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ที ่ใช้
บริ ก ารก าจั ด ขยะ ณ ศู น ย์ จัด การขยะต้ น แบบ และมี บัน ทึ ก
ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการบริ หารจั ด การขยะ โดยสนั บ สนุ น
ส่งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการขับเคลื ่อนกิ จกรรมลด
คัดแยกขยะในชุมชน ซึ่ งเป็ นการจัดการขยะที ่ต้นทาง เพื ่อเป็ น
การร่ วมลดปริ มาณขยะที ่ต้องนาไปกาจัดได้อีกทางหนึ่ งด้วย”
(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต
10 อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
และนั ก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารท่ า นหนึ่ ง
ได้ กล่าวว่า
“นานโยบายมาปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับบริ บทในพื ้นที ่ โดยสร้าง
ความเข้าใจให้กับ เจ้ าหน้าที ่ขององค์ ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และประชาชนในพื ้นที ่ให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในการจัดการและ
แก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอย” (นัก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ปฏิบตั กิ าร, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
ใน ขณ ะเดี ยวกั น แม้ ว่ า เท ศ บ าลต าบ ล ม ห าพ ราห ม ณ์
อ าเภอบางบาล จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ไม่ ไ ด้ เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการหลัก แต่บอ่ กาจัดขยะซึ่งอยู่ภายในศูนย์กาจัดแห่งใหม่ ได้ อยู่ใน
พืน้ ที่ของเทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ฉะนัน้ ขัน้ ตอนการจัดการขยะ
ของเทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ จะดาเนินการโดย รณรงณ์ ให้ ชุมชน
ลดการเกิ ด ขยะจากแหล่ง ที่ อ ยู่อ าศัย เพื่ อ ลดต้ น ทุน ค่าใช้ จ่ ายในการ
จัดการขยะและลดปริมาณในบ่อกาจัดขยะ เช่น ขยะอินทรี ย์จะมีขนตอน
ั้
ไปทาปุ๋ ยหมัก นา้ หมัก ปุ๋ ยคอก ส่วนขยะรี ไซเคิลจะจัดตังธนาคารขยะ
้
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และต่อยอดไปสิ่ งประดิษฐ์ เหลื อใช้ ได้ แก่ เอี๊ ยมจากนา้ ยาปรับผ้ านุ่ม
เป็ นต้ น ในส่วนขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ได้ รณรงค์ให้
คัดแยก และนามารวมไว้ ที่เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ก่อนนาไปทิง้
แต่ยงั มีปะปนอยูใ่ นบ่อกาจัดขยะอยู่บ้าง
นักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ท่าน
หนึง่ ได้ กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ข องเราได้ขอความร่ วมมื อจาก
ประชาชนในชุ ม ชน และโรงเรี ยน ที ่ ไ ด้ จั ด ตั้ง ธนาคารขยะ
โดยนาขยะรี ไซเคิ ลมาขายมี ลกั ษณะคล้ายสหกรณ์ ซึ่ งมี ชุมชน
ต้นแบบที ่ได้จดั ตัง้ ธนาคารขยะขึ้นเอง นาขยะมาแปรรู ปสร้ าง
รายได้ อัน เป็ นการลดปั ญ หาขยะ มี เทศบาลเป็ นที ่ ป รึ ก ษา”
(นัก บริ หารงานสาธารณสุ ข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที ่ 22 ตุลาคม
2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่สาม ปั จจัยที่มีผลต่อการนานโยบายการจัดการขยะจากพื น้ ที่ตาบลบ้ าน
ป้อมไปยังตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา ไปปฏิ บัติได้ ส าเร็ จ
โดยใช้ ระยะเวลาดาเนินการเสร็ จก่อนเพี ยง 2 เดือน สาหรับการการขนย้ ายขยะมูลฝอยไปพืน้ ที่
กาจัดขยะแห่งใหม่ ณ ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
พบว่า สถานการณ์ ขยะมูลฝอยที่ ตกค้ างในประเทศประเทศไทยมี ปริ มาณมากขึน้
รวมถึ ง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาถู ก จั ด อยู่ ใ นวิ ก ฤตขยะมู ล ฝอยล าดั บ ที่ 5 ของประเทศ
รวมไปถึงปริ ม าณขยะมูลฝอยที่มากเทียบได้ กับขนาดกองภูเขาขนาดมหึมา ณ ตาบลบ้ านป้อม
อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ส่งผลให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ มี
มติเห็นชอบให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาดาเนินการแก้ ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน เนื่องจากเป็ นวาระ
แห่งชาติ ผนวกกับเป็ นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์สถานที่
ท่องเที่ยวให้ กับจังหวัด แผนการดาเนินงานจึงมีความรวดเร็ วกระชับเนื่องจากหน่วยงานทุกภาค
ส่วนร่วมกันปฏิบตั ิงาน ทังภาคเอกชนดู
้
แลในส่วนของการก่อสร้ างพื ้นที่ ภาครัฐติดตามและดาเนิน
ขนย้ ายขยะมูลฝอย การลงพื ้นที่เพื่อแจ้ งให้ ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้ และ
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ประชาชน เพื่อลดปั ญหาความขัดแย้ งในการทางานของเจ้ าหน้ าที่ การ
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จัดสรรบุคลากร งบประมาณ เช่น กรมอนามัยร่วมตรวจสอบคุณภาพน ้าบริเวณพื ้นที่กาจัดขยะแห่ง
ใหม่ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื อ้ นและป้องกันไม่ให้ สารดังกล่าวไหลสู่นาข้ าวของประชาชนในชุมชน
บริ เวณใกล้ เคียง เนื่องจากประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าว ยังทาอาชีพทานา ทาสวน อยู่เป็ นส่วนใหญ่
ด้ านภาคประชาชนมี ส่วนร่ วมในการคัด แยกขยะมูลฝอย หรื อ เจ้ าหน้ าที่ จ ากสัง กัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับหน่วยงานท้ องถิ่นในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะถูกหลักตามวิชาการ เป็ นต้ น
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความเห็น และมาตรา 44 สัง่
การท าให้ ทุ ก อย่ า งด าเนิ น การเร็ ว ” (นัก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล
ช านาญการ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา,
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“การด าเนิ นของรั ฐ บาลนายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์ โอชา มี การวางแผนงานที ่ความกระชับ และร่ วมมื อกันทุก
ภาคส่ ว น การเข้ า ถึ ง พื ้ น ที ่ แ ละการท าความเข้ า ใจในชุ ม ชน
ประชาชน เพื ่อลดปัญหาความขัดแย้ง ว่าเหตุใดจึ งต้องใช้พื้นที ่
นั้ น ค วาม เพี ย งพ อของ งบ ป ระม าณ ที ่ ม อ บ ห ม ายให้ ”
(สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
เขต 10 อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“คาสัง่ ที ่มีความเด็ดขาดจากนายกรัฐมนตรี ที ่ต้องเร่ งขับเคลื ่อน
ให้ปัญหาขยะหมดไปรวมทัง้ มี การติ ดตามเองโดยนายกรัฐมนตรี
ส่งผลให้ทุกหน่วยงานสามารถดาเนิ นการโดยไม่ขดั ต่อระเบี ยบ
บางประเภทได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ” (นัก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข
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เทศบาลต าบลมหาพ ราหมณ์ อ าเภ อบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
และนักบริหารงานทัว่ ไป เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ท่านหนึ่ง
กล่าวว่า
“ด้วยยุครัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ต้อง
ด าเนิ น การนโยบายเร่ ง ด่ ว นที ่ ให้ส าเร็ จ การขนถ่ ายขยะจาก
ต าบลบ้ า นป้ อ ม ไปยัง พื ้น ที ่ ก าจัด ขยะแห่ ง ใหม่ ที่ ต าบลมหา
พราหมณ์ ที ่ได้รับความร่ วมมื อจากหลายหน่วยงาน เช่น งาน
จราจรที ่ช่วยดูแลการจราจรบนท้องถนน และพื ้นที ่บริ เวณเป็ น
อันตราย กรมอนามัยตรวจสอบคุณภาพน้ า อันเกิ ดจากขยะใน
พืน้ ที ่กาจัดขยะแห่งใหม่ ” (นักบริ หารงานทัว่ ไป เทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่
22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่สี่ มุมมองโครงสร้ างการดาเนินงานที่คดิ ว่ามีการพัฒนา หรื อ การตังรั้ บ เพื่อ
เอื อ้ อ านวยต่ อ การน านโยบายการจัด การขยะไปปฏิ บัติ พ บว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาได้ มีการตังรั
้ บ เตรี ยมความพร้ อมไว้ ล่วงหน้ าเมื่อทราบว่าจะได้ รับมอบหมาย
ภาระกิจการจัดการขยะ โดยมีการจัดตังคณะกรรมการในชุ
้
ดต่างๆเพื่อรับผิดชอบการจัดการขยะ
อาศัยอานาจหน้ าที่ พ.ร.บ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2540
นอกจากนี ้ คณะกรรมการจัดทาแผนตังรั
้ บ ทังด้
้ านงบประมาณ ข้ อบัญญัติ พัฒนา
โครงสร้ างองค์การ ข้ อบังคับ ระเบียบกฎหมายเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายและปฏิบตั งิ านได้ อย่าง
ไม่มีอปุ สรรค เช่น ผลักดันให้ มีกองธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อดูแลบ่อขยะโดยตรง อีกทังได้
้ ขอ
ความอนุเคราะห์ เชิ ญ ผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม กระทรวง
สาธารณสุข ให้ ความรู้ และให้ คาปรึ กษาเพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปอบ่างมีประสิทธิ ภาพ และ
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ าคประชาชน “อาสาสมัค รพิ ทัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมหมู่บ้ าน
(ทสม.)” คอยให้ คาปรึกษาสาหรับคอยลงพืน้ ที่ให้ ความรู้ความเข้ าใจ ปลูกฝั ง สร้ างจิตสานึกด้ าน
การจัดการขยะกับประชาชน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดการขยะมากขึ ้น
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นักส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั กิ ารท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า
“ด้านโครงสร้ างการดาเนิ นงาน มี การพัฒ นาโครงการองค์ กร
และระเบี ยบกฎหมายที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อให้สอดคล้องต่อนโยบาย
การจัด การขยะไปปฏิ บัติ ” (นัก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น
ปฏิบตั กิ าร, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ท่านหนึ่ง
กล่าวว่า
“เมื ่ อ ทราบว่ า จะได้ รับ มอบภาระกิ จ ให้ อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว น
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อบจ.ของเราได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ
ที ่ ผ่ า นมติ จ ากสภาจั ง หวัด รั บ ช่ ว งเพื ่ อ ตั้ง รั บ ครุ ภัณ ฑ์ หรื อ
สิ่ งก่ อสร้ า ง ว่ า สมบู รณ์ หรื อไม่ และด้ ว ยอ านาจหน้ า ที ่
พ ระ ราช บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบ ริ ห า รส่ วน จั ง ห วั ด 2 5 40 ”
(นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่ 15
พฤศจิกายน 2561 สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“อบจ. ของเราได้ จัด ตั้ง คณะกรรมการ อาศัย อ านาจหน้ า ที ่
พ.ร.บ.องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด 2540 ซึ่ งมี หน้าที ่จัดตัง้ ศูนย์
กาจัดขยะรวม ซึ่ งทาให้เราเตรี ยมพร้ อมรับมื อกับโครงการ โดย
ให้คณะกรรมการรับช่วงตรวจสอบทุกสิ่ งอย่างและชี ้แจงให้สภา
จังหวัดรับทราบ ภายหลังการตอบรับการจัดตัง้ ศูนย์ กาจัดขยะ
ไป” (นักวิช าการสุขาภิ บาลช านาญการ องค์ การบริ ห ารส่วน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561:
สัมภาษณ์)
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และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ท่านหนึ่ง
กล่าวว่า
“องค์ ก ารบริ หารส่ วนจังหวัดของเราได้สั่งให้ คณะกรรมการที ่
แต่ งตั้งจาก พ.ร.บ.องค์ การบริ ห ารส่ วนจัง หวัด 2540 เตรี ย ม
จัดทาแผนพัฒนาเพื ่อตัง้ รับล่วงหน้า การจัดทาข้อบัญญั ติและ
งบประมาณ ด้ า นบุ ค ลากรมี ก ารจั ด ตั้ง คณะกรรมการเพื ่ อ
มอบหมายหน้าที ่ที่เกี ่ยวข้องเป็ นที มงาน เช่นฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมทา
หน้าที ่บริ หารจัดการ กองคลังมี หน้าที ่จัดเก็บรายได้ นิ ติกรดูแล
ด้ า นกฎหมาย” (สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เขต 10 อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561: สัมภาษณ์)
ประเด็ น ที่ ห้ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หรื อ การประสาน งานกั น ภายในหน่ ว ยงาน
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินงานพบว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้
จัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริ หารจัดการศูนย์จัดการขยะต้ นแบบจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา หรื อ คณะกรรมการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยและของเสี ยอันตรายจังหวัด
และประชุมร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัด ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการชี ้แนะ
ประสานงาน เพื่อรายงานผลให้ ผ้ วู า่ ราชการจังหวัดพระนครศรี อยุธยาในฐานะประธานคณะทางาน
กาจัดสิ่งปฏิกลู และมูลฝอยจังหวัดทราบ และนาเสนอเวียนให้ คณะกรรมการทราบผ่านรายงานการ
ประชุม แต่หากเป็ นกรณีเรื่ องเร่งด่วน อาจนาเทคโนโลยีปรับ ประยุกต์ใช้ ด้วยวิธีสแกนไฟล์เอกสาร
พร้ อมส่งอี เมล์ หรื อการอี เมล์ ข้อความแจ้ งเพื่ อทราบก่ อน อี ก ทัง้ น า Social Media อันเป็ นหนึ่ง
ช่องทางในเพื่ อการติด ต่อสื่ อสารที่ รวดเร็ ว เช่น การจัด ตัง้ กลุ่ม ไลน์ ค ณะท างานเพื่ อแจ้ งข้ อมูล
ข่าวสาร ปั ญ หาการจัดเก็ บขยะมูลฝอย ของแต่ละจุดพื น้ ที่ ที่รับผิดชอบ หรื อส่งรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานเก็บขยะในแต่ละจุด ส่งผลให้ การดาเนินการอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการทราบถึงปั ญหา
ต่างๆ
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สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ผู้ให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่า
“มี การจัดตัง้ คณะกรรมการ และมี การรายงานผลดาเนิ นงานกับ
นายกองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด ทุ ก เดื อ น” (สมาชิ ก สภา
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 10 อาเภอ
เสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ได้จัดตัง้ คณะกรรมการ และมี การรายงานผลดาเนิ นงานกับ
นายกองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัด ทุกเดื อน พร้ อมทั้งรายงาน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทางานกาจัดสิ่ งปฏิ กูล
และมูลฝอยจังหวัด ไม่ว่าจะเป็ น มี ปริ มาณขยะทีเ่ ข้ามาเดือนละ
เท่าไหร่ มี กี่หน่วยงานที ่นาขยะเข้ามากาจัด มี ปัญหาอุปสรรค
อย่ า งไร แผนงานที ่ จ ะท าต่ อ ไปในแต่ ล ะเดื อ นอย่ า งไรบ้ า ง”
(นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นักส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ การท่านหนึ่ง กล่าวว่า
“ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธ ยามี การประชุม กรรมการจังหวัดและประชุม
ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที ่ ใ ช้ ป ระชุ ม ชี ้ แ จงและ
ประสานงานกับในแนวทางปฏิ บัติ ” (นักส่งเสริ ม การปกครอง
ท้ องถิ่นปฏิบตั กิ าร, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นัก บริ ห ารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ท่ านหนึ่ ง
กล่าวว่า
“ใช้ Social Media ในการติ ด ต่ อ สื ่ อ สาร หรื อ ประสานงาน
ภายในหน่ ว ยงาน เช่ น Line Application เพ ราะสะดวก
รวดเร็ ว รวมถึงดาเนิ นการจัดประชุมเพื ่อเตรี ยมความพร้ อมใน
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การด าเนิ น งาน แต่ ห ากมี การประสานงานข้ า มหน่ ว ยงาน
ด าเนิ น การโดยการสื ่ อ สารกัน วาจา และท าหนัง สื อ บัน ทึ ก ”
(นักบริ หารงานทัว่ ไป เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบาง
บาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
และนักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ใช้ ก ารสื ่ อ สารกั น ผ่ า นวาจา หรื อช่ อ งทาง Social Media
เพิ่ มเติ ม ได้ แ ก่ Line Application ด้ ว ยการสร้ า งกลุ่ ม ไลน์
Facebook ใน รู ป แ บ บ ข อ ง เพ จ ใน ก า รติ ด ต่ อ สื ่ อ ส า ร
ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบนั เจ้าหน้าที ่ดาเนิ นการเก็บขยะจะทาการ
ส่งไลน์ ในจุดที ่ตนเองรับผิ ดชอบว่าเรี ยบร้ อยดี มยั้ หรื อมี ปัญหา
หรื อไม่ ” (นั ก บริ ห ารงานสาธารณสุ ข เทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่หก แนวทางสู่ความสาเร็ จของการนานโยบายการจั ดการขยะไปปฏิบตั ิใน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาได้ มีการวางแผน
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อตังรั
้ บปั ญหาและการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิอยู่แล้ ว ด้ วยการ
จัดตังคณะกรรมการจั
้
งหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหา การลงพืน้ ที่
ศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบเพื่อนามารายงานผลและพัฒ นาพืน้ ที่ และการมี ส่วนร่ วมของหน่วยงาน
ต่างๆ ของรัฐบาล เช่น กระทรวงมหาดไทย ที่ส่งเสริ ม และสนับสนุน อานวยความสะดวกให้ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อจัดการขยะมูลฝอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม คอยสนับ สนุน ตรวจสอบคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มในพื น้ ที่ ก าจัด ขยะอัน จะเกิ ด
ผลกระทบต่อประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียง นอกจากนี ้ได้ รับความร่วมมือจากประชาชน อันเป็ นส่วน
สาคัญ สาหรับการขับเคลื่อนให้ การนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติได้ สาเร็ จ เพราะต้ องลง
พื ้นที่ประชาพิจารณ์ ให้ ความรู้ความเข้ าใจกับประชาชน ปลูกฝั ง สร้ างจิต สานึกเพื่อลดปั ญหาขยะ
ณ แหล่งกาเนิด ด้ านกฎหมายมี ความชัดเจนมากขึน้ สามารถระบุขอบเขตภาระงาน และการ
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ปฏิบตั ิงานของหน่วยงานได้ มีบคุ ลากรที่เพียงพอ มีศกั ยภาพ รวมทังจ้
้ างที่ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้
การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
อนึ่ ง ศู น ย์ ก าจั ด ขยะต้ นแบบสถานที่ ส าหรั บ จั ด ก ารขยะแห่ ง ใหม่ ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่งมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบางบาล นัน้ เดิมพื ้นที่ดงั กล่าว
เป็ นสถานที่ทิง้ สารเหล้ าขององค์การสุราเก่า ดังนัน้ การจัดตังเป็
้ นพืน้ ที่กาจัดขยะ ประสบปั ญหา
เพี ย งเล็ กน้ อยด้ านการเจราขอใช้ พื น้ ที่ เนื่ องจากเป็ นพื น้ ที่ ราชพัสดุ แต่ด้ วยนโยบายที่ มี ความ
ชัดเจน และรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา มีอานาจที่เด็ดขาดจึงสามารถดาเนินการพื ้นที่
กาจัดขยะแห่งใหม่ได้ อย่างไม่มีอปุ สรรค
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่านหนึ่ง
กล่าวว่า
“จัดประชุม คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ติ ดตาม
และประเมิ นผล ปัญหาอุปสรรค การบริ หารจัดการตลอด โดย
คณะกรรมการจัง หวัด ให้ ค าปรึ ก ษาตลอดเช่ น จะวางแผน
โครงสร้ า งองค์ ก รอย่ า งไร ควรมี บุ ค ลากรอย่ า งไร อุ ป กรณ์
โครงสร้ าง หรื อ ระบบส าหรับ โครงการครบครัน เพี ย งแค่ เรา
ด าเนิ น การให้ ถู ก ต้ อ งตามแผน” (นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561
สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ค ส ช . มี น โย บ าย ชั ด เจ น ก า ห น ด ระ ย ะ เว ล าชั ด เจ น
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมที ่รับผิ ดชอบ ให้ความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี ขับเคลื ่อน
โครงการมายังองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา
และมี อานาจที ่เด็ดขาดที ่ ส่งผลให้องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
ส า ม า รถ ด า เนิ น ก า รศู น ย์ ก า จั ด ข ย ะ ต้ น แ บ บ จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา เดิ มเป็ นสถานที ่ทิ้งสารเหล้าเก่าขององค์การ
สุราเก่า อยู่ภายใต้การดูแลของราชพัสดุ ได้เลย และในส่วนของ
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กฎหมาย กฎหมายฉบับ ใหม่ มี การกาหนดชัด เจน มี การแบ่ ง
ความรับผิ ดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่ นชัดเจน ว่าใคร
ทาอะไร หน่วยงานไหนต้องนาขยะมาทิ้ งบ้าง บ่อขยะสามารถ
ใช้ได้กี่ตนั อายุงานกี ่ปี ทาให้ทราบเป้าหมายที ่ชดั เจนว่าจะต้อง
ก าจัด ขยะกี ่ ตัน ลัก ษณะการออกแบบบ่ อ ก าจัด ขยะมี ค วาม
ชัดเจน อัตราค่าธรรมมี ความชัดเจน ที ่ออกโดยข้อบัญญัติจาก
สภา” (นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ องค์การบริ หารส่วน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561:
สัมภาษณ์)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“ความสามารถของบุค ลากรในหน่ ว ยงาน และการสรรหา
คัดเลือกเพิ่มเติ มเพือ่ ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน รวมไปถึงมี การ
จ้างที ่ปรึ กษา เพื ่อศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้าง” (สมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เขต 10
อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นักส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั กิ ารท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ประชาชนและองค์ กรปกครองมี ส่ วนร่ วมในการแก้ไขปั ญ หา
อย่ างแท้จริ ง รวมทัง้ นโยบายที ่ชัดเจนของรัฐก็ ส่งผลให้นาไปสู่
ความสาเร็ จ” (นักส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั ิการ, วันที่
15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
และนักบริหารงานสาธารณสุขท่านหนึง่ กล่าวว่า
“นโยบายจากส่วนกลางที ่สงั่ มาให้ปฏิ บตั ิ มีความเด็ดขาด สัง่ การ
และมอบหมายให้องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดดาเนิ นการพื ้นที ่
กาจัดขยะแห่งใหม่ในพื ้นที ่ราชพัสดุได้เลย ด้านการรณรงค์ การ
จัดการขยะมี การกาหนดหน่วยงานของท้องถิ่ น และมอบหมาย
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ให้ ใ ครเป็ นผู้ ดู แ ลรวมถึ ง ก านัน และผู้ ใหญ่ บ้ า น รวมถึ ง มี ก าร
ประเมิ นผลงาน (LPA) เป็ นอี ก หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส าคัญ การน า
นโยบายไปปฏิ บตั ิ ” (นักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที ่
22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่เจ็ด ความคิดเห็นด้ านประสิทธิ ภาพในการจัดการขยะ ผ่านมุม มองจาก
ประชาชน
ประชาชนที่ ล งพื น้ ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล นั น้ เป็ นชุ ม ชนม่ ว งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา อยูใ่ นพื ้นที่การดูแล 1 ใน 25 ชุมของเทศบาลตาบลมหา
พราหมณ์ และเป็ นชุมชนที่อยู่ใกล้ ศนู ย์กาจัดขยะต้ นแบบ พบว่า องค์การบริ หารส่วนจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดาเนินการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพราะบุคลากรมีความรู้
ความสามารถ พร้ อมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อให้ ประชาชนในชุมนรู้จกั การคัดแยก
ขยะ อันเป็ นหนึ่งในปั จจัยของการเข้ าสู่สงั คมปลอดขยะด้ วยหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle)
พร้ อมสร้ างกระบวนการเรี ยนให้ ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปั ญ หาขยะ และการเพิ่ม มูลค่า
สร้ างรายได้ จากขยะ รวมไปถึงการลงพื ้นที่ของเจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์เดือนละครัง้
สาหรับติดตาม ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ จัดกิจกรรมอบรม ให้ ประชาชนทังก่
้ อนและหลังการจัดตัง้
ศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ
นอกจากนี ้ยังพบว่ามีเครื่ องมือทันสมัย ไม่ชารุ ด ทังรถเก็
้
บขยะ ถังขยะ รวมไปถึงไม่
พบปั ญ หาหลักของการขนย้ ายและการฝั งกลบขยะ คือ “กลิ่น ” กลิ่นจากขยะมูลฝอยจากศูนย์
กาจัดขยะต้ นแบบ ทาให้ บริ เวณบ่อฝั งกลบขยะไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนมายังพื ้นที่ชุมชนใกล้ เคียง
แม้ วา่ จะพบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างในช่วงฤดูฝนและการเริ่มก่อสร้ างศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ และการพัก
บ่อขยะ ซึง่ พอรับได้ เพราะประชาชนจะได้ รับการประชาสัมพันธ์และแจ้ งข้ อมูลให้ ทราบอยูต่ ลอด
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ กล่าวว่า
“มี ประสิ ทธิ ภาพอยู่ เนื อ่ งจากมี การประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้าก่อน
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก าจั ด ขยะแห่ ง ใหม่ ร วมถึ ง กลิ่ น เหม็ น ไม่ พึ ง
ประสงค์ ในบ่ อ ก าจัด ขยะลดลง จากเดิ ม ในช่ วงการสร้ า งบ่ อ
ดังกล่าวช่ วงแรกๆที ่มีกลิ่ นอยู่บ้าง เทศบาลได้รับเรื ่ องไปแจ้งให้
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องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาทราบ ซึ่ งถื อว่าดี ”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่ า นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ รั บ จ้ างทั่ ว ไป และเป็ น
กรรมการดูแ ลมัส ยิ ด ซ าซุ่ น ฮุ ด าห์ , วัน ที่ 22 ตุล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“คิ ดว่ า มี เพราะเห็ น ว่ า มี เครื ่ อ งมื อ และบุ ค ลากรที ่ พ ร้ อ ม
ด าเนิ น การจัด การขยะ” (ประชาชนในชุม ชนบ้ านม่ ว งหวาน
ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพ
ลูกจ้ างชัว่ คราว เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ , วันที่ 22 ตุลาคม
2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพราะบ่ อฝังกลบขยะไม่ ส่ งกลิ่ นเหม็ นมายัง
ชุมชน”(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์
อ าเภอบางบาล ท่ า นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ ค้ าขาย, วัน ที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การจัด การขยะขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด พระนครมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมี การประสานงานร่ วมกับ องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น คื อ ในส่วนของเทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ จะลงพืน้ ที ่
เดื อ นละครั้ง เพื ่ อ ตรวจเยี ่ ย มการคัด แยกขยะ เก็ บ ข้ อ มู ล และ
แนะนาให้ข้อมูล” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้ าขาย และ
สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วัน ที่ 22 ตุล าคม
2561: สัมภาษณ์)
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ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มี การกระจายข่ าวให้ชาวบ้านรู้ และเวลามี ปัญ หา หรื อต้อง
อะไรเจ้าหน้าที ่ให้ความมื อเป็ นอย่างดี และมี การจัดอบรมเป็ น
ระยะ” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์
อ าเภอบางบาล ท่ า นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ ค้ าขาย, วัน ที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
และผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การจัด การขยะในพื ้ น ที ่ ก าจั ด ขยะแห่ ง ใหม่ ดี พ อประมาณ
จะมี กลิ่ นบ้างเมื ่อมี การกลับขยะจากล่างขึ้ นบนสามเดื อนครั้ง
หนึ่ งเท่านัน้ แต่ช่วงเวลาปกติ ไม่ มีกลิ่ นรบกวน” (ประชาชนใน
ชุม ชนบ้ านม่วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และเป็ นประธานชุมชนหมู่
ที่ 6, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
จ าก ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ก ารสั ม ภ าษ ณ์ พ บ ว่ า อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา มีการเตรี ยมความพร้ อมและตังรั้ บสาหรับการจัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะต้ นแบบ โดย
มี ก ารสรรหาบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเพิ่ ม เติ ม วางแผน ศึก ษากฎหมายและจัด ตัง้
คณะกรรมการ เพื่อการบริ หารจัดการขยะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับนโยบาย
ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี เห็นได้ จากก่อ นการจัดตังศู
้ นย์จะมีการจัด
ประชุมทุกสัปดาห์และเปลี่ยนมาเป็ นประชุมรายเดือนเพื่อนาประเด็นการบริหารจัดการขยะ ทังการ
้
ขนส่งขยะ การกาจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของขยะ รวมไปถึงประเด็นปั ญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
ไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อชุมชมในพื ้นที่ใกล้ เคียง การประชาสัมพันธ์ การอบรมและการรณรงค์การคัด
แยกเพื่อลดขยะ ณ จุดกาเนิด เพื่อลดปริ มาณขยะที่ต้องกาจัดในศูนย์กาจัดขยะ ซึ่งประชาชนใน
พื ้นที่ได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี การรณรงค์ดงั กล่าวส่งผลให้ ประชาชนในพื ้นที่กลายเป็ นชุมชน
ต้ นแบบและธนาคารขยะรี ไซเคิล นอกจากนี ้ การถูกกาหนดให้ เป็ นจังหวัดนาร่องเป็ นปั จจัยสาคัญ
ต่อการนานโยบายไปปฏิบตั เิ สร็ จก่อนกาหนด เพราะอาศัยความร่วมมือ และอานาจรัฐบาล ในการ
ดาเนินการจึงสามารถลดขันตอนหรื
้
ออุปสรรคบางประการลงได้
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3. ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของประชาชน
ความรู้ ความเข้ าใจของประชาชน หมายถึง ความรู้ ความเข้ าใจ และการดาเนิน การ
เกี่ยวกับการจัดการขยะ ด้ วยหลัก 3Rs คือ Reduce ลด (คิดก่อนใช้ ) Reuse ใช้ ซ ้า (ใช้ แล้ วใช้ อีก)
และ Recycle (นากลับมาใช้ ใหม่) ซึ่งเป็ นการลดปริ มาณขยะในระยะต้ นทาง โดยการเก็บข้ อมูล
ประชาชนในพื ้นที่ ชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล เป็ นชุมชนที่อยู่ใกล้
กลับศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ พบว่า ชาวบ้ านในชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ในศูนย์ กาจัดขยะเป็ นอย่างดี สามารถอธิ บายวิธีการดาเนินงานได้ และการคัดแยกขยะได้ เป็ น
อย่างดี และแปรรู ป ประยุกต์ขยะให้ เกิดประโยชน์รายได้ เช่น กรณีเหลือเศษอาหารจากครัวเรื อน
ชาวบ้ านจะนาขยะไปหมักเพื่อทาปุ๋ ยอินทรี ย์ ขยะรี ไซเคิลชาวบ้ านในชุมชนจะร่วมกันคัดแยกกันเอง
และรี ไซเคิลเพื่อเกิดรายได้ รวมทังเพื
้ ่อประโยชน์สาธารณะในชุมชน เช่น การทากระถางต้ นไม้ จาก
ยางล้ อรถ การทาเอี๊ยมผ้ ากันเปื อนจากซองน ้ายาล้ างจาน เนื่องจากมีเจ้ าหน้ าที่จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นทัง้ ให้ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับศูนย์กาจัดขยะ วิธีการดาเนินงาน การอบรมต่างๆ
เช่น การคัดแยกขยะ การลดขยะ การนาขยะกลับมาใช้ ใหม่ แต่จะพบชาวบ้ านในชุมชนบางส่วนที่
ไม่ทราบ ไปทางานนอกบ้ าน แต่จะมีเพื่อนๆในชุมชนคอยอธิ บายและให้ ความรู้ อยู่เสมอ ในส่วน
ของและความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในศูนย์กาจัดขยะแห่งใหม่ ชาวบ้ านบางส่วนจะ
ทราบว่าเป็ นพื ้นที่ กาจัดขยะแห่งใหม่เป็ นพื ้นที่กาจัดขยะฝั งกลบที่ถกู หลักสุขาภิบาล โดยจะมีรอบ
การขนส่งขยะไปยังศูนย์ดงั กล่าว เป็ นรอบ และมีการสร้ างโรงไฟฟ้ากาจัดขยะในอนาคต
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ กล่าวว่า
“คัดแยกขยะจากครัวเรื อนก่ อ นน าไปทิ้ ง และนาขยะทั่วไปฝั ง
กลบที ศ่ ูนย์ กาจัดขยะแห่งใหม่ โดยชุมที ่นี่จะคัดแยกขยะรี ไซเคิ ล
ซื ้อ ขายที ่นี่ ส่วนขยะอิ นทรี ย์จะนาไปทาปุ๋ ยหมัก” (ประชาชนใน
ชุม ชนบ้ า นม่ ว งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล
ท่านหนึ่งประกอบอาชีพค้ าขาย และสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ด้านการจัดการขยะที ่ถูกต้องพอทราบบ้าง แต่จะรู้ ในส่วนของ
ศูนย์ กาจัดขยะแห่ งใหม่ มาอบรมเรื ่ องการคัดแยกขยะ เพื ่อลด
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เวลาและปริ มาณขยะ โดยเฉพาะช่วงก่อนการสร้ างบ่อขยะมา
จัด อบรมบ่ อ ย ซึ่ ง ชาวบ้ านให้ ค วามร่ ว มมื อ ดี ” (ประชาชนใน
ชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่าน
หนึ่ ง ประกอบอาชี พ รั บ จ้ างทั่ ว ไป, วัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การรวบรวมขยะหลายๆอาเภอในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มายังในศูนย์ กาจัดขยะแห่งใหม่ ” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วง
หวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบ
อาชีพ ลูกจ้ างชั่วคราว เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ , วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การจัดการขยะของศู นย์ กาจัดขยะแห่ งใหม่ พ อทราบอยู่บ้าง
คื อ การนาขยะมาฝังกลบในบ่อหลายชัน้ ซึ่ งเป็ นข้อดี ของชุมชน
คื อ ขยะไม่ส่งกลิ่ นเหม็น โดยเฉพาะช่วงฝนตก จะส่งกลิ่ นเหม็น
มากขึ้ น ” (ประชาชนในชุ ม ชนบ้ านม่ ว งหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพค้ าขาย, วันที่
22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ให้ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะเอง ในส่วนทีเ่ ป็ นขยะรี ไซเคิ ล
ให้คดั แยกและนาไปขาย ในชุมชน คัดแยกขยะต้นแบบ ซึ่ งอยู่
ในพืน้ ทีข่ องเราเอง และอบรมเพื อ่ ให้ประชาชนในชุมชนรู้จกั และ
เข้ าใจการคัด แยกขยะ” (ประชาชนในชุม ชนบ้ า นม่ วงหวาน
ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพ
รับจ้ างทัว่ ไป และเป็ นกรรมการดูแลมัสยิดซาซุ่นฮุดาห์ , วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
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ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“หากเป็ นศูนย์ กาจัดขยะแห่ งใหม่ จะไม่ ค่อยทราบ แต่ หากของ
การกาจัดขยะในชุมชนพอทราบอยู่บ้าง คื อการคัดแยกขยะให้
อยู่ ในประเภทเดี ย วกัน ขยะประเภทรี ไซเคิ ล ก็ คัด แยกไว้เพื ่อ
เตรี ย มขาย โดยจะมี เ จ้ า หน้ า ที ่ ม าตรวจและมาให้ ค วามรู้ ”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่ า นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ ค้ า ขาย, วัน ที่ 22 ตุล าคม
2561: สัมภาษณ์)
และผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“พอเข้าใจบ้าง คื อ การฝังกลบขยะ เมื ่อครบสามเดื อนจะมี การ
กลับ หน้ าดิ น รวมถึ ง การจัด ตั้ง โรงขยะไฟฟ้ า ” (ประชาชนใน
ชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่าน
หนึ่งประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และเป็ นประธานชุมชนหมู่ที่ 6,
วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
จากการเก็บข้ อมูลการสัมภาษณ์ พบว่า ประชาชนในพื ้นที่เข้ าใจการกาจัดขยะ ของการ
ลดขยะต้ นทางชุมชน ของการใช้ ซ ้า และนากลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งประชาชนในพื ้นที่ให้ ความร่ วมมือ
เป็ นอย่างดีในการคัดแยกขยะ เพื่อลดระยะเวลา กระบวนการ สาหรับการคัดแยกขยะ และการ
กาจัดขยะในศูนย์กาจัดขยะ และมีการจัดตังธนาคารขยะรี
้
ไซเคิลในชุมชนเพื่อสร้ างรายได้
4. ด้ านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนรั บรู้
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ หมายถึง การส่งสารขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และเทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ให้ ประชาชนทราบถึงการนานโยบาย
การจัดการขยะไปปฏิบตั ิ โดยสามารถจาแนกได้ 2 ประเด็น อภิปรายได้ ดงั นี ้
ประเด็นแรก การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ ผ่านมุมมองของเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น
พบว่ า ในช่ ว งที่ ก ารขนย้ ายขยะจากพื น้ ที่ เก่ า ไปศู น ย์ ก าจั ด ขยะแห่ ง ใหม่ ได้ จัด ท าหนั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์ และแจ้ งข่าวสาหรับการจัดทาประชาพิจารณ์ เพื่อแจ้ งให้ ประชาชนทราบและเข้ าใจ
วัตถุประสงค์การจัดการขยะในครัง้ นี ้ อีกทังได้
้ เชิญเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นทุกระดับแจ้ งผลการดาเนินการ
และรับฟั งปั ญหา อุปสรรคการทางานศูนย์กาจัดขยะเพื่อปรับปรุ งและพัฒนาให้ ดีขึ ้น ด้ านเฉพาะ
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เทศบาลตาบลมหาพรามหณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นพื ้นที่ที่ถูกจัดตังศู
้ นย์
กาจัดขยะแห่งใหม่ เมื่อรับฟั งมติจากคณะกรรมการจึงพยายามดูแลประชาชนในชุมชนที่ดีสดุ เท่าที่
จะทาได้ เช่นการติดตามและรายงานข่าวผ่านเสียงตามสาย
น อ ก จ าก นี ้ จั ด ตั ง้ ค ณ ะก รรม ก ารบ ริ ห ารเป็ น เค รื อ ข่ า ย อ าส าส มั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมหมู่บ้าน (ทสม.) แต่งตังประธานและคณะกรรมการหมู
้
่บ้าน
เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนทราบ อีกทังประชาสั
้
มพันธ์ ผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน แต่
อาจพบปั ญ หาเล็ ก น้ อยส าหรั บ ประชาชนที่ ท างานนอกบ้ าน เพราะจะไม่ ท ราบข้ อมู ล ที่
ประชาสัมพันธ์ จึง’มีการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านโซเชียลมีเดีย ได้ แก่ Facebook หรื อ Line
จากก ารสั ม ภ าษ ณ์ น ายกอ งค์ การบ ริ ห ารส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า
“ในช่ ว งก่ อ นองค์ ก ารบริ หารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
รับเหมาก่อสร้าง ทีจ่ ้างก่อสร้างและขนย้าย ในหนังสื อฉบับนัน้ มี
การกาหนดหัวข้อการประชาสัมพันธ์ และความเข้าใจของชุมชน
เอาไว้ รวมถึงศูนย์ จดั การขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เป็ นตัวขับเคลื ่อนในการประชาสัมพันธ์ ” (นายกองค์การบริ หาร
ส่วนจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา, วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561
สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“องค์ การบริ หารส่ ว นจั ง หวั ด พ ระนครศรี อยุ ธ ยา จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการบริ ห ารมี ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ภาคประชาชน 2 ท่ า น
ท่ าน มี ต าแ ห น่ ง ท ส ม . (เค รื อ ข่ าย อ าส าส มั ค รพิ ทั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมหมู่บ้าน) ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งใน
การประชาสัม พัน ธ์ แ ละให้ ข้ อ มู ล ” (นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าล
ช านาญการ องค์ ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา,
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
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สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“หลัง จากการขนย้ า ยขยะปี แห่ ง ใหม่ อบจ.ของเราได้ เชิ ญ
เจ้าหน้าที ่ท้องถิ่ นทุกระดับมาเพื ่อชี ้แจงผลการดาเนิ นงานที ่ผ่าน
มา และรับฟังปัญหา อุปสรรคของการมาใช้บริ การศูนย์ ขยะเรา
เป็ นอย่ างไร ควรมี ก ารแก้ ไ ขอย่ า งไร และใช้ Facebook เป็ น
สื ่ อ กลางในการสัม พัน ธ์ ” (สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นักส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ นปฏิ บตั ิ การท่านหนึง่ กล่าวว่า
“จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มี การประชาสัมพันธ์ ผ่านสือ่ ช่องทาง
ต่ างๆ เช่ น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสี ยงตามสายในหมู่ บ้าน/
ชุมชน และทาง social media รวมทัง้ ตามสวนสาธารณะแหล่ง
ท่ อ งเที ่ยวก็ จัดให้มี ถัง ขยะแยกประเภทเพื ่อให้ป ระชาชนและ
นักท่องเที ่ยวได้รับรู้รับทราบในการจัดการขยะ” (นักส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่ น ปฏิ บัติ ก าร, วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561:
สัมภาษณ์)
นัก บริ ห ารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ท่ านหนึ่ ง
กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนใน
พืน้ ที ่ทราบ ผ่านเสี ยงตามสายแจ้งข่าวทุกชุมชนในกรณี เร่ งด่วน
และปกติ โดยจะแบ่ งช่ ว งประชาสัม พันธ์ 2 ช่ วงได้แก่ ช่ วงพัก
กลางวัน และช่ วงเย็น ประมาณ 16.30 น. แต่คนที ่ไปทางาน
ข้างนอกจะพลาดข่าวสาร ทางเราจึ งได้แจกแผ่นพับรณรงค์ การ
คัดแยกขยะประชาสัมพันธ์ ให้ชมุ ชนทราบ”
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(นักบริ หารงานทัว่ ไป เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบาง
บาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
และนักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นเสี ย งตามสาย แผ่ น พั บ ป้ า ย
ประชาสัม พัน ธ์ รวมถึ ง เพจFacebookของหน่ ว ยงาน แต่ก าร
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายยังคงพบปั ญหาเล็กน้ อย คือ
กลุ่มประชาชนที่ออกไปทางานในที่ตา่ งๆและกลับบ้ านค่าจะไม่
ทราบข่าวสาร” (นักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ป ระเด็ น ที่ ส อ ง ก ารสื่ อ ส ารป ระชาสั ม พั น ธ์ ขอ งอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยาและเทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ให้ ประชาชนรับรู้ผา่ นมุมมองประชาชนในพื ้นที่
พบว่า ประชาชนในพืน้ ที่อยู่ใกล้ กับศูนย์กาจัดขยะแห่งใหม่ทราบข้ อมูล ข่าวสาร ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และผ่านหนังสือเวียนที่ของหน่วยงานแจ้ งให้
ประชาชนรับทราบ ตังแต่
้ ก่อนและหลังการจัดตังศู
้ นย์จดั การขยะต้ นแบบจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
นอกจากนี ้ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้ องได้ ลงพืน้ ที่เพื่ อแจ้ งข้ อมูล รวมไปถึงการจัดอบรม พาไป
ศึกษาดูงานทังในศู
้ นย์ของหมูบ่ ้ านซึง่ เป็ นชุมชนต้ นแบบการคัดแยกขยะ และได้ แต่งตังประธานและ
้
คณะกรรมการหมูบ่ ้ านเพื่อแจ้ งข้ อมูลข่าวสารจากหน่วยงานท้ องถิ่น
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ กล่าวว่า
“มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ ผ่ า นเสี ย งตามสาย และหนัง สื อ จาก
หน่วยงาน ให้คนในชุมชนทราบถึ งการจัดการขยะของ อบจ.”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว เทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)

70
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มี การประชาสัม พันธ์ ตลอด โดยหน่ วยงานท้องถิ่ นจะแจ้ งให้
ทราบก่ อนว่าจะมี การดาเนิ นการจัดตัง้ ศูนย์ กาจัดขยะแห่งใหม่
จากนัน้ จะมี รถนาเข้าขนขยะจะมี การแจ้งล่วงหน้าตลอด และมี
การประชาสัมพันธ์ ผ่านเสี ยงตามสาย” (ประชาชนในชุมชนบ้ าน
ม่ ว งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่ า นหนึ่ ง
ประกอบอาชีพค้ าขาย, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ประชาสัม พันธ์ ให้ทราบผ่ านเสี ยงตามสาย รวมถึ งเทศบาลที ่
ได้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยาเดิ นทางมายังพืน้ ที ่ในชุมชนแจ้งให้ประชาชน
ทราบ” (ประชาชนในชุ ม ชนบ้ านม่ ว งหวาน ต าบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป
และเป็ นกรรมการดูแ ลมัส ยิ ด ซ าซุ่ น ฮุด าห์ , วัน ที่ 22 ตุล าคม
2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มี การประกาศเสี ยงตามสาย การแจ้งที ่หอประชุมมัสยิ ด ร่ วม
ถึงการลงพื ้นที ่” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพค้ าขาย, วันที่
22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“มีการแต่งตังประธานและคณะกรรมการหมู
้
่บ้านและพาชุมชน
ศึกษาดูงาน และประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย” (ประชาชน
ในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และประธานชุมชนหมู่ที่ 6,
วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)

71
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“การประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารที เ่ กี ่ยวกับขยะ ที ่เจ้าหน้าที ่ที่
ท้องถิ่ นประชาสัมพันธ์ ไม่ค่อยทราบ เนื ่องจากทางานนอกบ้าน
แต่ พ อได้ ยิ น จากหอกระจายข่ า ว และเพื ่ อ นบ้ า นอยู่ บ้ า น”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป, วันที่ 22 ตุลาคม
2561: สัมภาษณ์)
และผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ได้ จัด อบรมการคัด แยกขยะในศู น ย์ ข องเรา ซึ่ ง เป็ นชุ ม ชน
ต้นแบบการคัดแยกขยะ ให้ชาวบ้านมาเรี ยนรู้ พาคนในหมู่บ้าน
ไปดูงานคัดแยกขยะที ่ชุมชนอื ่นและนามาปรับใช้กับที ่หมู่ บ้าน
เราเอง และประชาสัมพันธ์ ผ่ านเสี ยงตามสาย” (ประชาชนใน
ชุม ชนบ้า นม่ วงหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล
ท่านหนึ่งประกอบอาชี พค้าขาย และสมาชิ กสภาเทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์ , วันที ่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
จากการเก็ บข้ อมูล การสัม ภาษณ์ พบว่า การประชาสัม พันธ์ การขนย้ ายขยะไปสู่พื น้ ที่
ก าจั ด ขยะแห่ ง ใหม่ ณ ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ประชาสัม พันธ์ ให้ ผ้ ูที่เกี่ ยวข้ องรับทราบ และเข้ าใจเป็ นอย่างดี ด้ วยการจัดทาหนังสือ ลงพื น้ ที่
ร่วมกับเครื อข่ายอาสาสมัครพิทกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยบกับศูน ย์กาจัดขยะแห่งใหม่ เพื่อลดปั ญหาการก่อสร้ าง ปั ญหาความ
ขัดแย้ งของประชาชนในพื ้นที่ และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลออนไลน์ เพื่อตอบสนองสาหรับ
ประชาชนที่ออกไปทางาน ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ นอกจากนีก้ ารประชาสัมสัมพนธ์ ผ่าน
มุมมองของประชาชนมองว่า มีการประชาสัมพันธ์ ให้ รับทราบถึงข้ อมูลข่าวสารเป็ นอย่างดี ได้ แก่
เสียงตามสาย โซเชียลอนไลน์ การจัดทาหนังสือ การลงพื น้ ที่ของเจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่นเพื่ อเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสาร รวมไปถึงจัดอบรมให้ ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้ าใจมากขึ ้น

72

5. ด้ านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการขยะ
การจัด สรรทรั พ ยากรที่ เพี ย งพอในการจัด การขยะ หมายถึ ง การมอบหมาย หรื อ
การบริ ห ารบุค ลากรที่ มี จ ากัด ในหน่วยงานขององค์ ก ารบริ ห ารส่วนจังหวัด พระนครศรี อยุธ ยา
งบประมาณ อุป กรณ์ เครื่ องมื อ หรื อ ปั จ จัยอื่ นๆให้ เพี ยงพอต่อการน านโยบายการจัด การขยะ
ไปปฏิบตั ิ จาแนกได้ 5 ประเด็น สามารถอภิปรายได้ ดงั นี ้
ประเด็นแรก ความเพียงพอของทรัพยากรต่อการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิ
พบว่า ทรัพยากรด้ านอุปกรณ์ เครื่ องจักรกลสาหรับก่อสร้ างมี ความเพียงพอ เนื่องจากขยะมูลฝอย
เป็ นวิกฤตการณ์ปัญหาระดับชาติที่ต้องได้ รับแก้ ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่
ประสบปั ญ หาด้ านการจัดการขยะมูลฝอยตกค้ าง ฉะนัน้ รัฐบาล กระทรวง รวมไปถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง จึงมอบเครื่ องจักรกลที่เกี่ยวข้ อง ทังรถขนขยะ
้
เป็ นต้ น เนื่องด้ วยเป็ นนโยบายที่เร่ งด่วน
และปัญหาขยะอันเป็ นวาระแห่งชาตินนั ้
ฉะนัน้ เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพรัฐบาลจึงจัดสรรอุปกรณ์
เครื่ องมือดังกล่าวให้ เพียงพอต่อการทางาน ด้ านทรัพยากรมนุษย์ในระยะแรกอาจไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบตั งิ านเพราะขาดผู้เชี่ยวชาญ สาหรับให้ ความรู้ความเข้ าใจการก่อสร้ างบ่อขยะอันเป็ น ศูนย์
กาจัดขยะต้ นแบบพระนครศรี อยุธยา ซึ่งในภายหลังส่วนกลางได้ มอบหมายให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญจาก
กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม กรมควบคุมมลพิษ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการจังหวัดมาให้
ความรู้ เรื่ องการจัดการขยะ จากเดิม มี การจัดตัง้ ประชุม ทุกอาทิตย์ เมื่ อการดาเนินงานมี ความ
เสถียรภาพมากขึ ้นจึงเปลี่ยนเป็ นประชุมทุกเดือน
จากการสัมภาษณ์ นักส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่นปฏิบตั ิการ
กล่าวว่า
“ทรัพยากรยังมี ไม่เพียงพอ เนื ่องจากยังขาดทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความรู้ความเชี ่ยวชาญด้านสิ่ งแวดล้อมและมลพิ ษจากบ่อขยะ”
(นั ก ส่ ง เส ริ ม การป กครองท้ องถิ่ น ป ฏิ บั ติ ก าร , วั น ที่ 15
พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
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สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพี ยงพอเนื ่ อ งจากเครื ่ อ งมื อการก่ อ สร้ า ง
เครื ่ องจัก รกล มาพร้ อมกับ ส่ วนกลาง” (สมาชิ กสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เขต 10 อาเภอเสนา, วันที่
15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า
“อุ ป กรณ์ ก ารก่ อ สร้ า ง เครื ่ อ งจั ก รกลมี ค วามเพี ย งพออยู่ น ะ
เพราะส่วนกลางเป็ นคนมอบหมายให้ ด้านบุคลากรระยะแรก
การจัดตัง้ ศูนย์ กาจัดขยะไม่ ค่อยเพี ยงพอหรอกเพราะต้องอาศัย
ผู้เชี ่ยวชาญหลายท่าน เราจึ งได้สรรหาคนเพิ่ มและส่วนกลางได้
ส่ งผู้เชี ่ ยวชาญเข้ าร่ วมคณะกรรมการทาให้บุคลากรเพี ย งพอ
การท างานก็ มี อุ ป สรรคลดลง” (นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561
สัมภาษณ์)
และนักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ในช่วงที ่การดาเนิ นการแรกๆ บุคลากรไม่เพียงพอแต่ส่วนกลาง
ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการระดับจังหวัด มี ผเู้ ชี ่ยวชาญจากกระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม จากกรมควบคุม มลพิ ษ
สานักงานสิ่ งแวดล้อม มาให้ความรู้ เรื ่ องการจัดการขยะ ด้าน
กระทรวงมหาดไทยมี จัง หวัด เป็ นตัว แทน ซึ่ ง จังหวัด ได้มี การ
จัดตัง้ คณะกรรมการและประชุมทุกอาทิ ตย์ แต่มีการดาเนิ นงาน
เสถี ย รแล้ ว จะเปลี ่ย นเป็ นประชุม ทุก เดื อ น ซึ่ ง ถื อ ว่ าปั จ จุ บัน
เพี ยงพอ” (นักวิชาการสุขาภิ บาลชานาญการ องค์การบริ หาร
ส่วนจัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา, วัน ที่ 15 พฤศจิ กายน 2561:
สัมภาษณ์)
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ประเด็นที่ ส อง ปั ญ หา หรื อ ปั จ จัยที่ ส่งผลกระทบต่อการปฏิ บัติตามนโยบายการ
จัดการขยะในพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่ ซึง่ ถูกแต่งตังให้
้ เป็ นศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ แห่งแรกและแห่ง
เดียว ณ ขณะนัน้ พบว่า ในช่วงการก่อตังระยะๆจะพบปั
้
ญหาด้ านการมอบหมายพื ้นที่ให้ หน่วยงาน
ท้ องถิ่นใดเป็ นผู้ดแู ล แต่โดยรวมยังไม่พบปั ญหาหรื อปั จจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย เพราะยังไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนจากประชาชนในบริ เวณใกล้ เคียงศูนย์กาจัดขยะ ซึ่งพืน้ ที่
ดัง กล่ า วเดิ ม เป็ นสถานที่ ทิ ง้ เหล้ าเก่ า ขององค์ ก ารสุ ร า ฉะนั น้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาและคณะกรรมการจึงมีมติให้ ใช้ พื ้นที่ดงั กล่าว เนื่องจากพื ้นที่ห่างไกลจากที่อยู่
อาศัย เพี ยงแต่จ ะพบปั ญ หาเพี ยงระยะแรกเท่านัน้ เนื่ องจากการทิ ง้ สารเหล้ าเก่ าอัน เป็ น กาก
อุต สาหกรรมไม่ ได้ ถูก จัด การตามหลัก สุข าภิ บ าล ประชาชนที่ มี พื น้ ที่ น าระแวกนัน้ อาจได้ รั บ
ผลกระทบบ้ าง
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“คาดว่ าไม่ น่ า จะมี ปั ญ หาเนื ่ อ งจากศู น ย์ จัด การขยะต้ น แบบ
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ยัง ไม่ เคยได้ รั บ การร้ อ งรี ย นจาก
ชาวบ้านในพื ้นที ่ระแวกนัน้ ” (สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
จั ง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 10 อ าเภอเสนา, วัน ที่ 15
พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ปั ญ หาหรื ออุปสรรคคิดว่าไม่มีเพราะเดิมเป็ นศูนย์จัดการขยะ
ต้ นแบบขององค์การสุรา เป็ นสถานที่ ที่ ทิง้ สารเหล้ า เป็ น กาก
อุสาหกรรม ฉะนันทางหน่
้
วยงานได้ ศกึ ษาดีแล้ วว่าพื ้นที่บริ เวณ
ดัง กล่ า วห่ า งไกลจากชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อม อยู่ ห่ า งไกล”
(นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา กล่าวว่า
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“ผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย คาดว่าน้อย เพราะเรา
แค่ เปลี ่ย นสถานที ่ จ ากเดิ ม เป็ นที ่ทิ้ ง สารเหล้า มาเป็ นที ่ พื้น ที ่
กาจัดขยะ แต่ การใช้ พื้นที ่เก่ าแห่ งนั้นอาจมี ผลกระทบต่ อการ
บริ หารจัดการระบบจัดการขยะอยู่บ้าง คื อ ทุกอย่างที ่ทิ้งทิ้ งลง
ไปในดิ น ไม่ มี ก ารปู ร องใดๆ เหมื อ นโคลน ซึ่ ง การสร้ า งบ่ อ
จาเป็ นต้องขุดดิ นขึ้น เวลาฝนตกน้าอาจไหลไปตามนาชาวบ้าน
บ้ า ง ใน ช่ ว ง นั้ น ” (น า ย ก อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว น จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สัมภาษณ์)
นัก บริ ห ารงานทั่วไป เทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ ท่ านหนึ่ ง
กล่าวว่า
“ปั ญ หาที ่พ บจะพบในระยะแรกก่ อนมี การจัดตั้ง คื อ ยังไม่ ได้
มอบหมายหน้าที ่ผู้รับผิ ดชอบว่าใครจะเป็ นผู้ดูแล หากบ่ อขยะ
ในศู น ย์ ก าจั ด ขยะต้ น แบบ ซึ่ ง การถ่ า ยโอนอ านาจ หรื อ การ
เปลี ่ ย นผู้ บ ริ หารส่ ง ผลให้ ก ารน านโยบายการจั ด การขยะไม่
ต่อเนื ่อง” (นักบริ หารงานทั่วไป เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา, วันที่ 22 ตุล าคม
2561: สัมภาษณ์)
และนักบริ หารงานสาธารณสุข เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์
ท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ในระยะแรกจะพบปัญหาในเรื ่ องของกฎหมาย เนื ่องจากพื ้นที ่
จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก าจั ด ขยะต้ น แบบได้ ตั้ ง อยู่ ใ นพื ้ น ที ่ โรงสุ ร าเก่ า
กฎหมายในส่ วนของการมอบหมายอ านาจว่ าใครเป็ นผู้ ดูแ ล
พื ้ น ที ่ ดัง กล่ า วหรื อเป็ นเจ้ า ภาพ ต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ราชพัส ดุ ว่ า
อนุญาตให้ดาเนิ นการกี ่ปี หรื อจะมอบให้ตลอดไป ซึ่ งหากขอมี
การขอเวรแต่พื้นที ่คืนจะเกิ ดปัญหาต่อพื ้นที ่กาจัดขยะแห่งใหม่
และอาจส่ งผลกระทบต่ อระหว่ างองค์ ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาและสานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิ น สาเร็ จได้
เพราะในช่ ว งนั้ น จึ ง อยากให้ มี ความเด็ ด ขาดในเรื ่ อ งของ
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กฎหมาย แต่พื้นที ่กาจัดขยะแห่งใหม่ สาเร็ จได้ในระยะเวลา 2
เดื อ นนั้น เกิ ด นายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุท ธ์ จัน ทร์ โอชา มี
คาสัง่ เด็ดขาดติ ดตามด้วยตนเอง” (นักบริ หารงานสาธารณสุข
เทศบาลต าบลมหาพ ราหมณ์ อ าเภ อบางบาล จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่สาม การนิยามศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบจังหวัดพระนครศรี อยุธยาที่เป็ นแห่ง
แรกและแห่งเดียว ณ ขณะนัน้ พบว่า เดิมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา พบปั ญหาด้ านจัดการขยะมูล
ฝอย ณ ตาบลบ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีลกั ษณะการจัดการ
ขยะด้ วยวิธีเทกองกลางแจ้ ง เป็ นพื ้นที่รับขยะตังแต่
้ พ.ศ 2531 ส่งผลให้ เกิดปริมาณขยะที่สงั่ สมเป็ น
เวลานานสูงขึ ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ทังแหล่
้ งเพาะพาหะโรค ปั ญหาไฟไหม้ กองขยะ
ทัศนียภาพที่ไม่ดี
ฉะนัน้ การดาเนินการภายใต้ รัฐ บาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชาที่ มี ม ติและ
คาสัง่ เด็ดขาดนโยบายเร่งด่วนในพื่นจัดการขยะต้ นแบบสามารถจัดการขยะที่ถกู สะสมมานาน 2030 หมดไปในระยะเวลาที่ สัน้ และถึ ง ส าเร็ จ ได้ ด้ วยดี จึง ก่อ ให้ เกิ ด ค าขวัญ ของโครงการที่ เป็ น
รูปธรรมมากขึ ้น คือ อยุธยาเมืองประวัตศิ าสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้ นแบบ
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ทาให้นิยาม จังหวัดพระนครศรี อยุธยาที ่กล่าวว่า อยุธยาเมื อง
ประวัติศาสตร์ เมื องสะอาดปลอดขยะต้นแบบเป็ นจริ ง เพราะ
ก่ อ นหน้ า นี ้ มี ภู เขาขยะที ่ อ ยู่ ม า 20-30 ปี วึ่ ง ตอนนี ้ ไ ด้ ห ายไป
จริ งๆ” (นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ องค์การบริ หารส่วน
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา, วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561:
สัมภาษณ์)
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาท่าน
หนึง่ กล่าวว่า
“ศู น ย์ ก าจัด ขยะต้น แบบจัง หวัด พระนครศรี อยุธ ยา เป็ นศู น ย์
กาจัดขยะที ่ช่วยชี วิตคนในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเพราะหาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไม่เข้ามาดาเนิ นการตอนนี ้ ไม่รู้ว่า
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จะสามารถเริ่ มทาได้อีกเมื ่อไหร่ เพราะในขณะนัน้ บ่ อขยะเต็ ม
ห ม ด แ ล้ ว ” (ส ม าชิ ก ส ภ าอ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ วน จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา เขต 10 อาเภอเสนา, วันที่ 15 พฤศจิกายน
2561: สัมภาษณ์)
และนั ก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น ปฏิ บั ติ ก ารท่ า นหนึ่ ง
กล่าวว่า
“เป็ นศูนย์จดั การขยะต้นแบบที ช่ ่วยลดปริ มาณขยะอย่างถูกหลัก
สุขาภิ บาลมากขึ้น ซึ่ งจากเดิ มเราเทกองไว้ อาจทาให้เกิ ดปัญหา
โรคภั ย ไข้ เ จ็ บ มากมาย” (นั ก ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ่ น
ปฏิบตั กิ าร, วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561: สัมภาษณ์)
ประเด็นที่สี่ ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะในศูนย์จดั การขยะ ผ่านมุมมอง
ประชาชนที่มีพื ้นที่ใกล้ เคียงกับศูนย์ดงั กล่าวพบว่า ยังไม่มีปัญหาหรื ออุปสรรคของด้ านการจัดการ
ขยะเพราะ ประชาชนในชุมชนไม่ได้ รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อีกทัง้ ประชาชนในชุมชนแห่งนี ้เป็ น
ชุมชนศูนย์คดั แยกขยะต้ นแบบ ฉะนันจึ
้ งมีการคัดแยกขยะก่อนรถเก็บขยะจะมาอยู่แล้ ว เพียงต่จะ
พบปัญหาในกลุม่ ผู้สงู อายุที่ยงั ขาดความชานาญในการคัดแยกขยะอยู่บ้าง
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ กล่าวว่า
“บุคลากรที ่ดูแลเรื ่ องขยะในชุมชนมี น้อยทาให้กลุ่มคนบางส่วนในหมู่บ้าน
ขาดความรู้ ความเข้าใจ” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว เทศบาล
ตาบลมหาพราหมณ์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ด้านบุคลากรไม่น่าจะมี ปัญหา เพราะมี การเพิ่มบุคลากร รถกาจัดขยะมาก
ขึ้น ทรัพยากรอื ่นๆ เพี ยงพอ ส่วนเรื ่ องของปัญหาและอุปสรรคตอนนี ้ยงั ไม่
มี ” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพค้ าขาย, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
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ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ในมุม มองแล้วนั้น คิ ด ว่ าไม่ น่ าจะมี เพราะไม่ มี ก ารร้ องเรี ย น
ส่วนในด้านอุปสรรคคิ ดว่าไม่มีพราะว่าในชุมชนได้คดั แยกขยะ
ไว้แล้ว อาจจะมี บ้างคื อขยะในตัวเมื องพระนครศรี อยุธยาที ่อาจ
ไม่ได้คดั แยกขยะมาก่อน อาจส่งผลที ่ตามมาคื อกลิ่ นจากขยะ”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่ า นหนึ่ ง ประกอบอาชี พ รั บ จ้ างทั่ ว ไป และเป็ น
กรรมการดูแ ลมั ส ยิ ด ซ าซุ่ น ฮุ ด าห์ , วัน ที่ 22 ตุ ล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ปั ญหาด้ านการจัดการขยะมีเล็กน้ อย คือช่วงพลิกกลับขยะเก่า
จากล่างสูบ่ น จะมีกลิ่นโชยมาบ้ าง แต่โดยรวมรับได้ ” (ประชาชน
ในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และประธานชุมชนหมู่ที่ 6,
วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
และผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ปั ญ หา หรื อ อุ ป สรรคด้ า นการจั ด การขยะไม่ มี เพราะมี
เจ้าหน้าที ่เทศบาลประจา และมี รถเก็บขยะมาเก็บอาทิ ตย์ละ 3
วัน” (ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล ท่านหนึ่งประกอบอาชี พ ค้ าขาย และสมาชิ ก
สภาเทศบาลต าบลมหาพราหมณ์ , วัน ที่ 22 ตุล าคม 2561:
สัมภาษณ์)
ประเด็นที่ห้า การมีส่วนร่ วมในการกาจัดขยะของประชาชนในชุมชน หรื อประชาชนใน
พืน้ ที่ใกล้ เคียงบริ เวณพืน้ ที่กาจัดขยะแห่งใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง พบว่า ประชาชนใน
ชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ที่ผ้ วู ิจยั เก็บข้ อมูล เป็ น ชุมชนศูนย์คดั
แยกขยะและรี ไซเคิลต้ นแบบ ได้ จดั กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะในพื ้นที่ และนอกสถานที่ เพื่อ
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สร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ กับประชาชนในหมู่บ้านใกล้ เคียง นอกจากนี ้ได้ ลงพืน้ ที่สาธิ ตร่ วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นสาหรับการคัดแยกขยะเพื่อลดปริ มาณขยะ สร้ างรายได้ ให้ กบั ประชาชนในชุมชน
จากขยะรี ไซเคิล และลดภาระของหน่วยงาน ทาให้ หมู่บ้านในบริ เวณใกล้ เคียงเกิดศูนย์คดั แยกขยะ
ต้ นทางขึ ้น รวมไปถึงการตระหนักและสร้ างจิตสานึก ของชาวบ้ านในชุมชนในการร่ วมกันคัดแยก
ขยะ ณ แหล่งกาเนิด ส่งผลให้ เกิดการลดขยะมูลฝอยในครัวเรื อนและปั ญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยที่ตกค้ าง
ผู้ให้ สมั ภาษณ์ทา่ นหนึง่ กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชน
ผู้ น าในหมู่ บ้ านทราบ เพื ่ อ ให้ ผู้ น าในหมู่ บ้ านด าเนิ น การต่ อ ”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพลูกจ้ างชัว่ คราว เทศบาลตาบล
มหาพราหมณ์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ชาวบ้านและเจ้าหน้าทีม่ ี การช่วยเหลื อกัน ตัง้ แต่หมู่ที่ 1 -10 ได้
คั ด แยกขยะและขยะรี ไซเคิ ล เดิ มจะมาที ่ พื้ น ที ่ ห มู่ นี้ ก่ อ น
เนื ่ อ งจากเป็ นศู น ย์ คัด แยกขยะต้ น แบบ จากนั้น ขยายไปทุ ก
หมู่บ้านในการคัดแยกขยะและขยะรี ไซเคิ ล เพื อ่ ลดปริ มาณขยะ
ภาระของหน่วยงาน และระยะเวลาในการทางาน” (ประชาชน
ในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล
ท่านหนึ่งประกอบอาชี พ รับ จ้ างทั่วไป และเป็ น กรรมการดูแ ล
มัสยิดซาซุน่ ฮุดาห์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“ชุ ม ชนนี ้ อยู่ ห มู่ ที่ 6 เป็ นชุ ม ชนน าร่ อ งการจั ด การขยะของ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ่ งมี ส่วนร่ วมในการคัดแยกขยะ และ
น าขยะไปวางไว้ ที่ ก าหนดให้ เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานมาเก็ บ ขยะ
โดยระยะเวลาการเก็ บขยะของเทศบาล” (ประชาชนในชุม ชน
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บ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล ท่านหนึ่ง
ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป และประธานชุมชนหมูท่ ี่ 6, วันที่ 22
ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
ผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ได้ ส่งตัวแทนไปอบรมภายนอก
เมื ่อเจ้าหน้าที ่ท้องถิ่ นขอความร่ วมมื อ ณ สถานที ่จริ ง หลังจาก
อบรมเสร็ จ จะมี การแลกเปลี ่ ย นเรี ยนรู้ ว่ า ไปอบรมแล้ ว ได้
อะไรบ้าง และการอบรมภายในหมู่ บ้านชาวบ้านส่ วนใหญ่ จ ะ
เข้าร่ วมอบรมอยู่บ่อยๆ รวมถึงการร่ วมรณรงค์ การคัดแยกขยะ”
(ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล ท่านหนึง่ ประกอบอาชีพรับจ้ างทัว่ ไป, วันที่ 22 ตุลาคม
2561: สัมภาษณ์)
และผู้ให้ สมั ภาษณ์อีกท่านหนึง่ กล่าวว่า
“เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ ร่ วมมื อกับชาวบ้านในชุมชนม่วง
หวานของเรา ได้ จัด งานเกี ่ ย วกับ การจัด การขยะในศู น ย์ ก าร
เรี ยนรู้ชุมชนม่วงหวานของเรา เนือ่ งจากชุมชนของเราเป็ นชุมชน
ต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง ทาให้ชาวบ้านต่างชุมชน หรื อ
หมู่บ้านอื ่นๆ ก็มาดูงานที ่นี่ จากนัน้ ให้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านไป
ริ เริ่ ม ดาเนิ นการต่อในด้านการจัดการขยะที ถ่ ูก เช่น การคัดแยก
ขยะ ซึ่ งตาบลมหาพราหมณ์ มี 10 หมู่ บ้าน จะต้องจัด ทาทุก
หมู่ บ้ า น โดยมี เจ้ า หน้ า ที ่ เ ทศบาลจะไปดู แ ล เพื ่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นงานมี ประสิ ทธิ ภาพ และทุกหมู่บ้านจะได้เป็ น หมู่บ้านที ่
ช่ วยลดระยะเวลาการจัดการขยะ ” (ประชาชนในชุม ชนบ้ าน
ม่ ว งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล ท่ า นหนึ่ ง
ประกอบอาชี พ ค้ า ขาย และสมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลมหา
พราหมณ์, วันที่ 22 ตุลาคม 2561: สัมภาษณ์)
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จากการเก็ บ ข้ อมู ล การสั ม ภาษณ์ พบว่ า ในระยะแรกยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถจึงต้ องเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ ความรู้กับบุคลากร ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอต่อ
การด าเนิ น การ ปั ญ หาและอุป สรรคในพื น้ ที่ ก าจัด ขยะแห่ ง ใหม่ พ บเพี ย งแค่ระยะแรกในการ
ดาเนินการเนื่องจากจัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะต้ นแบบได้ ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ โรงสุราเก่า ฉะนัน้ การขุดบ่อที่
ทิ ้งสารเหล้ าเก่าจะพบกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระยะแรก ซึ่งประชาชนเข้ าใจ มองว่าไม่ส่งผลกระทบ
อะไรในชุมชน นอกจากนี ้ ชุมชนในพืน้ ที่ใกล้ เคียงศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบเป็ น ชุมชนศูนย์คดั แยก
ขยะและรี ไซเคิลต้ นแบบเช่นกัน ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะ ณ แหล่งเกิด
รวมถึงเป็ นพื ้นที่สาหรับอบรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ
อีกทังหน่
้ วยงานท้ องถิ่นได้ ส่งตัวแทนในชุมชนไปอบรมภายนอกเพื่อนามาพัฒนาต่อยอดความรู้ใน
ชุมชน
6. ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชนในพืน้ ที่กับเจ้ าหน้ าที่ท่ เี กี่ยวข้ อง
การมี ส่วนร่ วม คื อ การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่วนร่ วม การด าเนิ น ของของรั ฐ
ทุกขันตอน
้
โดยเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนร่วมวางแผน แก้ ไขปั ญหา เพราะการดาเนินการบางอย่าง
ต้ องอาศัยความร่วมของประชาชน มิฉะนัน้ หากเจ้ าหน้ าที่ ดาเนินการเพียงผู้เดียว การนานโยบาย
การจัดการขยะไปปฏิบตั ิจะไม่สาเร็จได้ ดี อีกทังหนึ
้ ่งในวัตถุประสงค์ของนโยบายการจัดการขยะที่
รัฐบาลกาหนดไว้ คือต้ องการให้ ทุกภาคส่วนในการจัดการปั ญหา ฉะนัน้ ภาครัฐจึงเพิ่มบทบาท
ให้ กับประชาชนในชุม เช่น การปลูกฝั งสร้ างจิตสานึก พร้ อมให้ ฝึกอบรมความรู้ เกี่ ยวกับ การคัด
แยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ว่าหากมีการกาจัดขยะ และคัดแยกแล้ วจะส่งผลดี
อย่างไรต่อชุมชน รวมทัง้ ส่งเสริ ม ต่อยอดสร้ างมูลขยะเพื่อเพิ่มเป็ นรายได้ เช่น ชุมชนม่วงหวาน
อ าเภอบางบาล จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ชุม ชนต้ น แบบ ที่ มี ก ารจัด การขยะอย่ า งชั ด เจน
ทังการน
้
าเศษอาหารจัดทาปุ๋ ยหมัก หรื อการนาวัสดุเหลือใช้ ในครัวเรื อนมารี ไซเคิล เมื่อได้ รับเป็ น
ชุม ชนต้ น แบบ จึงมี การต่อ ยอดและประชาสัม พัน ธ์ ให้ ความรู้ กับ ของประชาชนในชุม ชนที่ อ ยู่
ใกล้ เคียงกับศูนย์จดั การขยะอื่นๆ ทาให้ ลดระยะเวลาการคัดแยกขยะของเจ้ าหน้ าที่ หรื อ การฝั ง
กลบขยะได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ หรื อ การช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ในช่วงขนย้ ายขณะจากพื น้ ที่ เก่า
มายังพื ้นที่ใหม่ เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีการจัดตังประธานชุ
้
มชน เพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานท้ องถิ่นและให้ ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ด้วยกันเองนัน้ ได้ มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้ อม รวมถึงผู้เชี่ ยวชาญจากหน่วยงานอื่น เข้ ามามี ส่วนร่ วมในการนานโยบายการ
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จัดการขยะไปปฏิ บัติ ทาให้ การปฏิ บัติงานดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพ เห็นได้ จากการจั ด
ประชุมวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผลจากอาทิตย์ละครัง้ เปลี่ยนเป็ นเดือนละครัง้
7. ด้ านภาวะผู้นา
ภาวะผู้นา คือ ผู้ที่มีคณ
ุ ลักษณะ ความสามารถ ปฏิสมั พันธ์ ที่สามารถสร้ างอิทธิพล
ต่อผู้อื่น ทังพลั
้ งอานาจ ความคิด ทัศนคติ การยอมรับ เป็ นต้ น โดยองค์ประกอบต่างๆจะส่งผลให้
การจะทาการใดใดให้ สาเร็ จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ดีและมีประสิทธิ ภาพนัน้ อาจต้ องอาศัย
อิทธิ พลของตนเอง หรื อผลักดันให้ ผ้ ูอื่นดาเนิน การด้ วยความเต็มใจ เพื่อความสาเร็ จ เห็นได้ จาก
การสัง่ การของรัฐบาล มีมติให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาดาเนินจัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะต้ นแบบ เพื่อ
ลดปัญหาขยะในจังหวัดที่อยู่ในระดับวิกฤติของปั ญหาขยะมูลฝอยตกค้ าง และการที่จะนานโยบาย
ของไปปฏิบัติให้ ประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ ประกอบไปด้ วยปั จจัยหลายๆอย่าง ซึ่งหนึ่งในปั จจัย
เหล่านัน้ คือ ภาวะผู้นา ที่เปรี ยบเสมือนลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลให้ บุคคลรอบข้ างคล้ อยตาม
มัน่ ใจที่พร้ อมปฏิบตั งิ าน
ในกรณี ของจังหวัดพระนครศรี อยุธยา หนึ่งในจังหวัดที่ประสบปั ญ หาวิกฤตการณ์
ขยะมูลฝอยที่ติดอยู่ในลาดับที่ 5 ของประเทศ หากต้ องการให้ ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้ าง และขยะ
มูล ฝอยที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ใหม่ ห มดไป ผู้น าจึง อาจต้ อ งมี ก ลไกส าคัญ หรื อ หลัก การบริ ห ารที่ ดี เพื่ อ
ขับเคลื่อนให้ จังหวัดพระนครศรี อยุธยาพ้ นปั ญหาวิกฤตขยะดังกล่าว จึงต้ องมีผ้ ูนาเป็ นทางการ
เช่น ผู้บริ หารในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา และผู้นาอย่างไม่เป็ นทางการ เช่น พนักงานท้ องถิ่นต่างๆ
ประธานในชุมชน เป็ นต้ น
ผู้ บริ ห ารในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น หนึ่ ง ในผู้ น า
ที่ มี ความรู้ สามารถประสานงานต่างส่วนงานได้ อย่างคล่องตัว เห็นได้ จ ากการประชุม วางแผน
ร่วมกับหน่วยงานภายใน ศึกษากฎหมาย ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ เพื่อตังรั
้ บกับการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิ ฉะนัน้ เมื่อดาเนินการวางแผน หรื อการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ เช่น การขนย้ าย
ขยะมูลฝอย พื ้นที่สาหรับการจัดการขยะมูลฝอย จึงสามารถปฏิบตั ิได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ ได้ จดั ตัง้
ผู้น าในชุม ชนการคัด แยกขยะ ณ แหล่ง ก าเนิ ด ก่ อให้ เกิ ด ชุม ชน หรื อต้ น แบบการคัด แยกขยะ
และนารายได้ มาสูป่ ระชาชนในชุมชน ส่งผลให้ ปัญหาเรื่ องขยะมูลฝอยตกค้ างลดลงและดาเนินการ
เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ หรื อกรณี ในชุม ชน ที่ เจ้ าหน้ าที่ ท้องถิ่ นผลักดันให้ ชุม ชนม่วงหวาน
ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้ รับเป็ นชุมชนต้ นแบบการจัดการ
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ขยะต้ น ท าง ที่ ต้ องอาศั ย ความ ร่ ว ม มื อจากป ระธาน ใน ชุ ม ชน อี กล าดั บ ห นึ่ ง ส าห รั บ
การประชาสัมพันธ์ หรื อ บริหารเพื่อนในชุมชน เห็นด้ วยและเต็มใจร่วมกันปฏิบตั งิ าน
จากข้ อค้ นพบของงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ขอนาเสนอเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี ้
- ความชัดเจนของนโยบาย
- สมรรถนะองค์การ
- ความรู้ความเข้ าใจของประชาชน

ความสาเร็จของการนา
นโยบายไปปฏิบัติ

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ประขาขนรับรู้
- ด้ านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ในพื ้นที่กบั เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
- ภาวะผู้นา

ภาพประกอบ 6 กรอบแนวคิดผลการศึกษาวิจยั
ในบทต่อ ไปจะกล่ า วถึ ง สรุ ป ผลการวิ จัย การน านโยบายการจัด การขยะไปปฏิ บัติ
กรณี ศึ ก ษาจัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น ที่ เป็ นผลต่ อ การวิ จัย
อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการขยะในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาวิจัยเรื่ อง “การนานโยบายการจัดการขยะขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยาไปปฏิ บัติ ” มี วัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษากระบวนการการน า
นโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด พระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ และศึกษา
ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ของการน านโยบายการจัด การขยะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ โดยดาเนินการววิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้ วยวิธีเก็บ
ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และประชาชน
ในชุมชนที่อาศัยใกล้ เคียงบริ เวณศูนย์จดั การขยะต้ นแบบจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยแบ่งหัวข้ อ
การสรุปผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
จากการศึก ษาและวิจัย เรื่ องการน านโยบายการจัด การขยะขององค์ การบริ ห ารส่ว น
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิสามารสรุปได้ ดังนี ้
1. กระบวนการการน านโยบายการจัด การขยะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยาไปปฏิ บัติ คือ การเตรี ยมความพร้ อม และตังรั
้ บ นโยบายการจัดการขยะไว้
ล่วงหน้ าหลังจากทราบว่ารัฐบาลได้ กาหนดให้ จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาเป็ นพื ้นที่แรกในการนาร่อง
จัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะแห่งใหม่ เพื่ อแก้ ไขปั ญหาขยะอันเป็ นวาระระดับชาติ โดยทุกภาคส่วนต้ อง
ร่ ว มกั น แก้ ไข จึ ง ได้ เตรี ย มศึ ก ษาและทบทวน กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ ต่ า งๆ เช่ น
พระราชบัญ ญัติ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด 2540 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็ นต้ น เพื่อ
เตรี ยมความพร้ อมในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ จึงมีการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ สาหรับการ
ดาเนินการโดย ในช่วงระยะแรกอาศัยหน่วยงานจากภาครัฐที่เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุม เพื่อวางแผน
และดาเนินงาน รวมทังเชิ
้ ญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข
ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตั วแทนจากกระทรวงมหาดไทย รวมถึง
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ตัว แทนจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในจัง หวัด เป็ น ต้ น โดยระยะแรกก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บัติ ก าร
ได้ จดั ประชุมทุกสัปดาห์ เพื่อวางแผนให้ ขนตอน
ั้
การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย เมื่อการ
ดาเนินการไม่มีปัญหาหรื อกระทบใดๆ จึงจัดประชุมเพี ยงเดือนละครัง้ ด้ านการประสานงานต่างมี
ความรวดเร็ วอาศัยโซเชียลมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ปรับใช้ ในการดาเนินงาน ทังเรื
้ ่ อง
การสื่ อสารภายในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน และประชาสัม พัน ธ์ ให้ ป ระชาชนรับ ทราบข้ อ มูล
ข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมการรณรงค์ตา่ งๆ
2. การนานโยบายการจัดการขยะของปฏิบตั ิได้ สาเร็จนัน้ พบว่า อานาจของกฎหมาย
ที่รัฐบาลได้ บังคับใช้ รวมไปถึงความชัดเจนของนโยบายทาให้ เจ้ าหน้ าที่ สามารถดาเนินการได้
อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว ตามแผนปฏิบตั ิการ “ประเทศไทยไร้ ขยะ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ
1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้ แผนแม่บ ทการบริ หารจัด การขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.
2559 - 2564) ที่ได้ กาหนดกรอบทิศทาง และแนวทางการดาเนินการแก้ ไขการจัดการขยะมูลฝอย
โดยการบูรณาร่ วมกันทุกภาคส่วน และรวมไปถึงอานาจเด็ดขาดของรัฐบาลที่กาหนดให้ จงั หวัด
พระนครศรี อ ยุธ ยาเป็ น พื น้ ที่ น าร่ องเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาขยะที่ ส ะสมเป็ น ระยะเวลาหลายปี ทาให้
เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งและรวดเร็ ว อี ก ทัง้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ซึ่งมี การวางแผนและกาหนดหลักเกณฑ์อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่ อ ประชาชนในบริ เ วณ ใกล้ เคี ย ง เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ศู น ย์ ก าจั ด ขยะต้ นแบบจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา เดิมเป็ นสถานที่ทิ ง้ สารเหล้ าเก่าขององค์การสุรา แสดงให้ เห็นถึงสมรรถนะ
องค์การที่ดีขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทังในด้
้ านการวางแผนบุคลากร การ
จัดการทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ ให้ เพียงพอต่อการจัดการขยะ การประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางทัง้
โซเชียลมีเดีย จดหมาย เสียงตามสาย ให้ ประชาชนรับทราบถึงข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายด้ าน
การจัดการขยะ ส่งผลให้ ประชาชนในพื ้นที่ดงั กล่าว มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประชาชน และประชาชนต่อเจ้ า หน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้
ภาวะผู้นาของผู้บริ หารที่ ผลักดัน อาศัยความรู้สามารถประสานงานต่างส่วนงานได้ อย่างคล่องตัว
แนวคิดวิธีการทาให้ ผ้ รู ับผิดชอบดาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาการน านโยบายการจั ด การขยะขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ พบปัจจัยหลายปัจจัย สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ด้ านกระบวนการการนานโยบายการจัดการขยะ
จากผลการศึ ก ษาวิ จัย สามารถอภิ ป รายผลได้ ว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา สามารถจัดการนโยบายจัดการขยะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนโยบาย
มีความชัดเจน ไม่คลุมเครื อ รวมถึงการวางแผนเตรี ยมความพร้ อมล่วงหน้ าเพื่อตังรั้ บกับนโยบายที่
รัฐบาลจะประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน และวัสดุปกรณ์ เครื่ องมือที่ดี
ซึ่ง สอดคล้ องกับแนวคิดของ Paul Sabatier and D. Mazmanian (อ้ างถึงในจุม พล หนิมพานิช.
2547: 217) ได้ ศกึ ษาและพบว่า แนวทางที่จะทาให้ การนานโยบายไปปฏิบตั ิได้ ประสบความสาเร็ จ
นัน้ ต้ องมีปัจจัยหรื อเงื่อนไขของวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน ไม่คลุมเคลือ บุคคล ผู้มีส่วนร่วม หรื อ ผู้นา
จะต้ องมี ทักษะการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ สนับสนุนนโยบาย รวมไปถึงต้ องมีความเห็นพ้ องของ
นโยบายตรงกัน มีการนาเทคโนโลยีในด้ านต่างๆมาประยุกต์ใช้ หากผู้ที่นานโยบายไปปฏิบตั ิไม่มี
ความรับผิดชอบ หรื อ ขาดทักษะต่างๆ ในการนานโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้ ดี จะนานโยบายไปปฏิบตั ิจะ
ไม่สมั ฤทธิ์ผล
ด้ วยเหตุนี ้ กระบวนการดังกล่าวส่งผลให้ การขนย้ ายขยะมูลฝอยเพื่อนาไปฝั งกลบ
ตามหลัก สุขาภิ บ าลในศูนย์ จัดการขยะต้ น แบบ เสร็ จ ก่อนเวลาเพี ยง 2 เดือน จากที่ กาหนดไว้
6 เดือน และการฝั งกลบในพื ้นที่ดงั กล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียง
เนื่องจากยังไม่พบข้ อร้ องเรี ยน จะพบปั ญหาในระยะแรกของการจัดตังศู
้ นย์กาจัดขยะต้ นแบบใน
ลักษณะทางด้ านกายภาพของพื ้นที่เท่านัน้ จึงช่วยลดปั ญหา และความขัดแย้ งของพืน้ ที่สาหรับ
ศู น ย์ ก าจั ด ขยะต้ นแบบ เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การจั ด การขยะ งบประมาณ เป็ นต้ น ส่ ง ผลให้
กระบวนการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างไม่มีอปุ สรรค
2. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายได้ 5 ประเด็น ดังนี ้
2.1 ด้ านความชัดเจนของนโยบาย จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า นโยบายการ
จัดการขยะ และมาตรการในการปฏิ บัติงานในภาพรวมมี ความชัดเจน เห็นได้ จากการกาหนด
ขอบเขตความรับ ผิ ด ชอบ เนื อ้ หาของนโยบาย รวมไปถึ ง ลัก ษณะปั ญ หาที่ ต้ อ งแก้ ไข ส่ง ผลให้
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เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาเข้ าใจวัตถุประสงค์ และ
ประเด็นการแก้ ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Paul Berman (อ้ างถึงในสมบัติ
ธารงธัญวงศ์. 2546: 437) ได้ กล่าวถึงความชัดเจนของนโยบายว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิตาม
แผนงาน นโยบายจะต้ องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อลดการเกิดปั จจัยความล้ มเหลวในการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ อนึ่ง หากนโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน แต่มาตรการในการปฏิบตั ิไม่ชดั เจน
อาจก่อให้ เกิดปัญหาในการปฏิบตั ไิ ด้ เช่นกัน
2.2 ด้ านสมรรถนะองค์การ จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวม
ไปถึงความพร้ อมของวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ส่งผลให้ ดาเนินงานอย่างรวดเร็ วมีประสิทธิภาพ
เห็นได้ จากการระยะเวลาขนย้ ายขยะที่สนั ้ โดยใช้ ระยะเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งเร็ วกว่าระยะเวลา
ที่ตงไว้
ั ้ ได้ จากเดิม 6 เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Walter Williams ได้ เสนอตัวแบบทางด้ าน
การจัด การ (The Model of Management or Management Model) (อ้ างถึ งในสมบัติ ธ ารงธัญ
วงศ์. 2546) กล่าวว่า การนานโยบายไปปฏิบตั ิจะประสบความสาเร็ จได้ ขึน้ อยู่กับสมรรถนะขีด
ความสามารถขององค์การ จาเป็ นจะต้ องมี โครงสร้ างขององค์การที่เหมาะสม บุคลากร ที่อยู่ใน
องค์การจะต้ องมี ความรู้ ความสามารถทัง้ ด้ านการบริ หารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี ้
องค์การยังจะต้ องมีการวางแผนเตรี ยมการ หรื อ มีความพร้ อมเป็ นอย่างดีทงทาง
ั ้ ด้ านวัสดุอปุ กรณ์
สถานที่ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และงบประมาณ
นอกจากนี ้ เพื่ อให้ การด าเนิ น งานเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจึ ง ได้ จั ด ตั ง้
คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อควบคุมและตรวจสอบการดาเนิ นงาน รวมถึงการวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากร ทังด้
้ านอุปกรณ์ เครื่ องมือ งบประมาณ ให้ เพียงพอต่อการดาเนินการการการขนย้ าย
ขยะมูลฝอยไปพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่ โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อประชาชน
2.3 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจของประชาชน จากผลการศึกษาวิจัย จากผลการ
ศึกษาวิจยั พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้ านม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา มีความรู้ความเข้ าใจการจัดการขยะมูลฝอยเป็ นอย่างดี สามารถอธิบายขันตอน
้
และลงมือปฏิบตั ิได้ ซึ่งสอดคล้ องหลักการ 3Rs (กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ่น และกรมควบคุม
มลพิษกรมส่งเสริ มปกครองส่วนท้ องถิ่น กรมควบคุม มลพิษ. มปป.: หน้ า 13-14) คือ Reduce
ลด (คิดก่อนใช้ ) Reuse ใช้ ซ า้ (ใช้ แล้ วใช้ อีก) และ Recycle (นากลับมาใช้ ใ หม่) เป็ นหลักการที่
มุ่งเน้ นการลดปริ มาณขยะ จากครัวเรื อน ส่งเสริ มการคัดแยกขยะจากต้ นทาง เป็ นการเพิ่มมูลค่า
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หรื อแปรรูปขยะ ซึง่ จะส่งผลให้ ปริมาณขยะในภาพรวมทัง้ ประเทศลดลงทาให้ ปริ มาณขยะที่จะต้ อง
เข้ าสู่ระบบการกาจัดลดลง โดยมีเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น สนับสนุนจัดอบรมรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ จึงเกิด
หมูบ่ ้ านต้ นแบบในการลด คัดแยกขยะ
2.4 ด้ านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับรู้ จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า
ประชาชนในพื ้นที่รับทราบและเข้ าใจวัตถุประสงค์การจัดการขยะ ด้ วยวิธีขนย้ ายขยะจากพื ้นที่เก่า
ไปศูนย์กาจัดขยะแห่งใหม่เป็ นอย่างดี ทังสื
้ ่ออนไลน์ หนังสือ หอกระจายข่าว จากเจ้ าหน้ าท้ องถิ่น
และผู้เกี่ ยวข้ อง โดยไม่ส่ง ผลกระทบประชาชนในชุม ชน ซึ่งสอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ เกษศิณี
สุภาวิจิตร (2540) ได้ นิยามการสื่อสาร ไว้ ว่าสังคมที่มีการสื่อสารดี ย่อมมีเครื อข่ายการสื่อสาร
ประเภทต่างๆ ที่ครอบคลุมพื ้นที่เป้าหมายได้ กว้ างขวาง ทาให้ ประชาชนสื่อสารกันได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ ว เท่ า ทั น ต่ อ สถานการณ์ อัน น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี ขึ ้น
ทาให้ ชุม ชนโดยรวมพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ ว ในขณะเดียวกัน พี รยา วัชโรทัย (2556) ได้ กล่าวว่า
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยจะต้ องประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน
ได้ รับความรู้เรื่ องการคัดแยกขยะจากบ้ านเรื อน เทศบาล มีการคัดแยกขยะ ส่งเสริ มให้ บุคลากรที่
เกี่ ยวข้ องในองค์กรพัฒ นาศักยภาพตนเอง ด้ านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้ านการ
จัดการขยะมูลฝอย
2.5 ด้ านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการขยะ จากผลการศึกษาวิจยั
พบว่า การดาเนินการจัดการขยะในศูนย์กาจัดขยะแห่งใหม่ ทังทรั
้ พยากรด้ านบุคลากรขององค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา และหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง เครื่ องมื อต่างๆ งบประมาณ
เพียงพอต่อการดาเนินการต่างๆ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในพื น้ ที่ ใกล้ เคีย ง ณ ศูน ย์ ก าจัดขยะแห่ง ใหม่ ซึ่ง สอดคล้ องกับ แนวคิด ของกรมควบคุม มลพิ ษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (2559) ได้ กาหนดมาตรการ 3 มาตรการได้ แก่
1. มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด
2. มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
3. มาตรการส่งเสริ ม การบริ ห ารจัด การขยะมูลฝอยและของเสี ยอัน ตราย
มาตรการ ดังกล่าวเป็ นมาตรการที่ช่วยลดขยะ ณ แหล่งกาเนิดให้ นากลับมาใช้ ใหม่ให้ มากที่สุด
และพัฒนาองค์ความรู้ใช้ เทคโนโลยีผสมผสานอย่างเหมาะสมเพื่อให้ ศนู ย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม
เป็ นพืน้ ที่ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการกาจัด ขยะมูลฝอยเก่า (ขยะมูลฝอยตกค้ าง) ทัง้ นี ้
ต้ องอาศัยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม และคานึงถึงความรับผิดชอบต่อหน้ าที่ตนเอง
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2.6 ด้ านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื ้นที่กบั เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง จากผลการ
ศึก ษาวิ จัย พบว่า ประชาชนในชุม ชนบ้ า นม่ ว งหวาน ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล
จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ส่ ว นร่ ว มกั บ เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น ด้ านการวางแผนการลดขยะ
ณ แหล่งกาเนิด นาขยะเหลือใช้ แปรรูป รี ไซเคิล เพิ่มมูลค่าสร้ างรายได้ กลับคือประชาชนในชุมชน
เพื่อลดปั ญหามูลฝอยในชุมชน ลดระยะเวลาการกาจัดขยะในบ่อกาจัดขยะ และปริ มาณขยะใน
จัง หวะดพระนครศรี อ ยุธ ยา ด้ านการแสดงความคิด เห็ น จากกิ จ กรรมต่า งๆ เช่น การประชุม
ประชาคม หรื อ การประชุม ร่ วมกับ เจ้ าหน้ าที่ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด วิจัยของ ฐปนัท
จุลวงษ์ (2553) กล่าวว่า กลยุทธ์แนวทางการดาเนินงานการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยให้ ประสบ
ความสาเร็ จได้ นนั ้ ต้ องอาศัยกระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ ความสาคัญ
ในนัยยะกับประชาชน โดยเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้ องทาหน้ าที่เป็ นพี่เลี ้ยงคอยสนับสนุนและให้
ค าปรึ ก ษา เพื่ อ มุ่ง สู่ก ารพึ่ ง ตนเองอย่า งยั่ง ยื น จึง จ าเป็ นจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง การได้ ล งมื อ ท าโดย
ประชาชน
2.7 ด้ านภาวะผู้น า จากผลการศึก ษาพบว่า ผู้บ ริ ห ารในองค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เป็ นผู้นาที่มีความรู้สามารถประสานงานต่างส่วนงานได้ อย่างคล่องตัว
และสามารถโน้ มน้ าว สร้ างขวัญกาลังใจให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงาน สอดคล้ องกับแนวคิดประสาน หอมพูล
และทิพวรรณ หอมพูล (2540) กล่าวว่า ภาวะผู้นา คือ พฤติกรรมส่วนบุคคลที่มีกระบวนการใช้
อิทธิพล หรื อ อานาจ ในการโน้ มนาวชักนา หลอมรวมแนวคิดอันหลากหลายของบุคคลใต้ บงั คับ
บัญ ชา หรื อบุคลากรในองค์กร ดาเนินการ หรื อกระทากิจกรรมต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1 ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ดังนันในการวิ
้
จยั ครัง้ ถัดไป ควรมีการ
ศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลถึงประชาชนในชุมชน ที่ตงอยู
ั ้ ่ในพื ้นที่ใกล้ เคียงศูนย์กาจัด
ขยะแห่งใหม่ ว่ามีความรู้ ความเข้ าใจด้ านการจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึง ความพึงพอใจต่อศูนย์
กาจัดขยะต้ นแบบว่า มีความพึงพอใจ ทัศนคติ หรื อ มีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรื อไม่
อย่างไร
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2. ควรมี ศึก ษาการเตรี ย มความพร้ อม ของประชาชนในชุม ชนอื่ น ๆของจัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องว่า มีแผนรองรับเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของ
รัฐบาลให้ เป็ นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society)
3. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ควรประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ ใ ห้ ประชาชนในพื น้ ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ และการคัด แยกขยะ ณ
แหล่งกาเนิดมากขึ ้น เพื่อลดปั ญหาที่ก่อให้ เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้ อม พื ้นที่ในการจัดการขยะและ
ลดระยะเวลาการกาจัดขยะของเจ้ าหน้ าที่
4. ควรมี ก ารจัด ตัง้ พัฒ นาสิ่ ง แวดล้ อ ม หรื อ ศูน ย์ คัด แยกขยะในแต่ล ะชุม ชน เพื่ อ
มุง่ เน้ นการมีสว่ นร่วมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน โดยอาจดาเนินการควบคูไ่ ปกับการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น ธนาคารขยะรี ไซเคิล หรื อ จัดตังหน่
้ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะโดยตรง
ซึ่งแยกออกจากกอง หรื อหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างชัดเจนสาหรับรับผิดชอบภาระงานโดยตรง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
5.2.2 ข้ อเสนอแนะครัง้ ถัดไป
1. ในการศึกษาครัง้ ถัดไป ควรศึกษา หรื อการทาวิจยั ว่าหากบ่อฝั งกลบขยะ ณ ศูนย์
กาจัดขยะต้ น แบบ ถูกใช้ งานเต็ม ที่ แล้ วนัน้ จะมี การวางแผนในอนาคตว่าจะใช้ พื น้ ที่ ใดในการ
จัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อรองรับป้องกันไม่ให้ เกิดขึ ้นกรณีเดียวกับบ่อฝั ง
กลบขยะ ณ ตาบลบ้ านป้อม อาเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ในการศึกษาครัง้ ถัดไป ควรศึกษาโรงไฟฟ้า ที่ เปลี่ยนขยะให้ เป็ นพลังงานไฟฟ้ า
ที่อยู่ในระยะถัดไป ของการสร้ างบ่อฝั งกลบขยะ ณ ศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ ตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1
เรื่อง การนานโยบายการจัดการขยะขององค์ การบริหารส่ วนจังหวัพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ


คาชีแ้ จง
1. แบบสัม ภาษณ์ นีใ้ ช้ ส าหรับ การสัม ภาษณ์ บุคลากรขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พระนครศรี อยุธ ยา และประชาชนในบริ เวณใกล้ เคี ยง พื น้ ที่ จัดการขยะแห่งใหม่ในตาบลมหา
พราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา เพื่อศึกษาถึงกระบวนการการนานโยบายการ
จัดการขยะขององค์ก ารบริ ห ารส่วนจัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยาไปปฏิ บัติ และศึกษาปั จ จัยแห่ง
ความสาเร็จการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
2. แบบสัมภาษณ์นี ้จัดทาขึ ้นเพื่องานวิจยั ทางวิชาการเท่านัน้ การตอบคาถามมิได้ เกิดผล
กระทบใดๆต่อตัวท่าน ผู้วิจยั จะเก็บรักษาข้ อมูลท่านไว้ เป็ นความลับ

ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงที่สละเวลาในการตอบสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้
(นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์)
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1
บุคลากรในองค์การบริ หารส่วนจังหวัด และเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ชื่อเรื่ อง การนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
วันที่สมั ภาษณ์....................................................เวลา......................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ สัมภาษณ์
1. ชื่อ – สกุล....................................................... .................. อายุ............... ปี
2. อายุการปฏิบตั งิ าน........................
3. ปัจจุบนั ตาแหน่งงาน.....................................................................................
4. สังกัด ..........................................................................................................
ตอนที่ 2
1. การน านโยบายการจัด การขยะที่ หน่วยงานของท่านได้ รับ มอบหมายให้ ไปปฏิ บัติ
มีความชัดเจนหรื อไม่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ท่านมี ห ลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนการจัด การขยะอย่างไร และเป็ น ไปตามหลักเกณฑ์
ขันตอนต่
้
างๆตามนโยบายจัดการขยะ หรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ท่านมีกระบวนการดาเนินงานอย่างไรเพื่อให้ สอดคล้ องกับการนานโยบายการจัดการ
ขยะไปปฏิบตั ิ
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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4. ท่านคิดว่าปั จจัยใดบ้ างที่มีผลต่อการนานโยบายการจัดการขยะจากพื ้นที่ตาบลบ้ าน
ป้อมไปยังตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ไปปฏิบตั ิได้ สาเร็ จ โดย
ใช้ ระยะเวลาดาเนินการเสร็ จก่อนเพียง2 เดือน สาหรับการการขนย้ ายขยะมูลฝอยไปพืน้ ที่กาจัด
ขยะแห่งใหม่ ณ ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
................................................................................................................................
................................................................................................................................
5. ท่านคิดว่าในการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิ มีทรัพยากรเพียงพอหรื อไม่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
6. ด้ า นโครงสร้ างการด าเนิ น งาน ท่ า นคิ ด ว่า มี ก ารพัฒ นา หรื อ การการตัง้ รั บ เพื่ อ
เอื ้ออานวยต่อการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิ หรื อไม่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
7. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการติดต่อสื่อสาร หรื อ ประสานงานกันภายในอย่างไร
เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการดาเนินงาน
................................................................................................................................
................................................................................................................................
8. ท่านมีการประชาสัมพันธ์ หรื อ สื่อสารให้ ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการจัดการแก้ ไข
ปัญหาขยะ หรื อไม่ อย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
9. ท่านคิดว่าพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่ ที่ได้ แต่งตังให้
้ เป็ นศูนย์กาจัดขยะต้ นแบบ แห่งแรก
และแห่ง เดียว ณ ขณะนัน้ มี ปั ญ หา หรื อปั จ จัยใดที่ ส่ง ผลกระทบ ต่อการปฏิ บัติตตามนโยบาย
หรื อไม่ อย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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10. ท่านคิดว่าแนวทางสู่ความสาเร็ จของการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิเป็ น
อย่างไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
11. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับการนานโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิ เพื่อให้
ประสบความสาเร็จมากขึ ้น
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2
ประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงบริเวณพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่
ชื่อเรื่ อง การนานโยบายการจัดการขยะขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไปปฏิบตั ิ
วันที่สมั ภาษณ์....................................................เวลา......................................
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ สัมภาษณ์
1. ชื่อ – สกุล....................................................... .................. อายุ............... ปี
2. อาชีพ ..........................................................................................................
ตอนที่ 2
1. ท่านมีความเข้ าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะในศูนย์กาจัดขยะแห่งใหม่หรื อไม่ มากน้ อย
เพียงใด
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. ท่ า นคิ ด ว่ า หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ ด าเนิ น การจัด การขยะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ
ประสิทธิผลหรื อไม่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. ท่านคิดว่าปั ญหา และอุปสรรคของการจัดการขยะตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบาง
บาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา คืออะไร
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ประชาสัมพันธ์ให้ ท่านทราบถึงการก่อตั ง้ ศูนย์กาจัดขยะแห่ง
ใหม่ หรื อไม่
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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5. ประชาชนในชุมชน หรื อ ประชาชนในพื ้นที่ใกล้ เคียงบริ เวณพื ้นที่กาจัดขยะแห่งใหม่นนั ้
มีสว่ นร่วมในการกาจัดขยะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง หรื อไม่ อย่างไรบ้ าง
................................................................................................................................
................................................................................................................................

ภาคผนวก ค
ภาพการลงพืน้ ที่เก็บข้ อมูลสัมภาษณ์
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ภาพประกอบ 7 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเจ้ าหน้ าที่
ที่เกี่ยวข้ องในองค์การบริ หารส่วนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพประกอบ 8 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์
เจ้ าหน้ าที่สานักงานส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพประกอบ 9 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์เจ้ าหน้ าที่เทศบาลตาบลมหาพรามหณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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ภาพประกอบ 10 การให้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่กาจัดขยะแห่งใหม่
จากนายกเทศมนตรี เทศบาลบาลตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพประกอบ 11 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ประชาชนในชุมชนม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (1)
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ภาพประกอบ 12 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ประชาชนในชุมชนม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2)
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ภาพประกอบ 13 การลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ประชาชนในชุมชนม่วงหวาน ตาบลมหาพราหมณ์
อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2)

ประวัติผเู้ ขีย น

ประวัตผิ ้ ูเขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
วุฒกิ ารศึกษา

นายวงศ์วรรธน์ บุญวัฒน์
10 พฤษภาคม 2536
โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ. 2557
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

