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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม จากผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประชาชนในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงศูนย์กำ� จัดขยะต้นแบบ และน�ำผลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพือ่
หาความสัมพันธ์ของเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความชัดเจนของนโยบาย อ�ำนาจเด็ดขาดของรัฐบาลท�ำให้
เจ้าหน้าที่สามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสมรรถนะองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สามารถ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และการวางแผนในการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการขยะ รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด และการให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในทุกด้านของประชาชน
เป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้การน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบตั ิ
ได้ส�ำเร็จ
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Abstract
The objective of this research was to study key success factors in the implementation
of the waste management policy of Phra Nakhon Si Ayutthaya provincial administrative
organization by using qualitative research including in-depth interview and focus group
interview. The key informants in this study included administrators, government officers,
related staffs that worked in the Phra Nakhon Si Ayutthaya provincial administrative
organization and people living near the model waste disposal center. Descriptive analysis
was employed to examine the relationship of the content. The results revealed that
the factors influencing successful implementation of the waste management policy of Phra
Nakhon Si Ayutthaya provincial administrative organization included the policy clarity, the
absolute power of the government enabling staffs to manage correctly and promptly and
the competency of efficient organization in regulating and planning to allocate sufficient
resources for waste management. In addition, the participation in waste segregation at the
origin and people’s cooperation with staffs also influenced the success of this policy.
Keywords: Implementation of Waste Policy, Waste Management, Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Administrative Organization

บทน�ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้รับการจดทะเบียน
การเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ “นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร” เป็นจังหวัดที่ดึงดูดให้
กลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน ทัศนาจรหลายต่อหลายกลุ่ม นับเป็นการสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็น
อย่างดี ทัง้ ธุรกิจทีพ่ กั ร้านอาหารมีเพิม่ มากขึน้ รวมถึงการเกิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ท�ำให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในจังหวัด อย่างไรก็ดี ด้วยปัจจัยดังกล่าวยังส่งผลกระทบน�ำมาสูป่ ริมาณขยะในจ�ำนวนทีม่ ากขึน้
ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น โดยถูกจัดอยู่ในล�ำดับจังหวัดที่มีปัญหา
ขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไม่ถูกต้อง 642,566 ตัน และอยู่ในล�ำดับที่ 5
ของจังหวัดทีม่ ปี ญ
ั หาวิกฤตด้านการจัดการขยะมูลฝอย 52.96 จากคะแนนประเมิน 100 คะแนน (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560) เห็นได้จากขยะกองเป็นภูเขาเท่าตึกสูง 8 ชั้นกว่า 3 แสนตัน ส่งกลิ่นเหม็นท�ำให้น�้ำเน่าเสียเกิด
การเผาไหม้มีควันไฟ และเศษขยะปลิวว่อนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ณ ต�ำบลบ้านป้อม อ�ำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้จัดการออนไลน์, 2555) ฉะนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและ
การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงก�ำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืน้ ทีท่ มี่ ขี ยะ
ดังกล่าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดให้มีโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์เมืองสะอาดปลอดขยะ
ต้นแบบ เป็นโครงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ (พระนครศรีอยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-โครงการผลิต
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ไฟฟ้าจากการก�ำจัดขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุ จ�ำนวน 372 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา
ในพืน้ ทีต่ ำ� บลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล และขนย้ายขยะตกค้างสะสมในสถานทีก่ ำ� จัดขยะมูลฝอยในพืน้ ที่
วิกฤต จ�ำนวน 222,000 ตัน จากต�ำบลบ้านป้อม ไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล อนึ่ง พื้นที่
ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ ณ ต�ำบลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ด�ำเนินการสร้างศูนย์
ก�ำจัดขยะต้นแบบพระนครศรีอยุธยา ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลขึ้น รวมถึงอาคารสาธารณูปโภค นอกจาก
นี้ ในระยะถัดไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะด�ำเนินการจัดตั้ง โรงแยกขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ โดยมี
ก�ำหนดให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ซึง่ พืน้ ทีภ่ ายในศูนย์ดงั กล่าวยังสามารถใช้เป็นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ และ
ออกก�ำลังกายได้ในอนาคต จากการด�ำเนินการโครงการดังกล่าว ท�ำให้จงั หวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กำ� จัด
ขยะต้นแบบพระนครศรีอยุธยาแห่งแรก และแห่งเดียวในขณะนี้ ที่สามารถจัดเป็นสถานที่รับศึกษาดูงานของ
ทุกองค์กรที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2558)
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไปปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาการบริหารจัดการขยะ และการรักษาสิง่ แวดล้อม
รวมถึงปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
น�ำไปสู่การถ่ายทอดวิธีการและการสร้างแรงจูงใจสู่การเสนอแนะและการสร้างแรงจูงใจ รวมไปถึงการสร้าง
จิตส�ำนึกให้กับจังหวัด หรือ ภูมิภาคใกล้เคียงในล�ำดับต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติ

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แนวความคิ ด การน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ Pressman and Wildavsky (อ้ า งถึ ง ใน สมบั ติ
ธ�ำรงธัญวงศ์, 2543) กระบวนการด�ำเนินงานของรัฐบาลให้ประสบความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ กล่าวคือ
จะต้องมีนโยบายเกิดขึ้นมาก่อน และผู้ปฏิบัติจึงสามารถเริ่มด�ำเนินการโดยได้รับงบประมาณกับอ�ำนาจหน้าที่
ในการรับผิดชอบ
แวน มิเตอร์ และแวน ฮอร์น (Van Meter and Van Horn, 1975: 445) ได้ให้ความหมาย การน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ หมายถึง กิจกรรมทีค่ รอบคลุมทัง้ หมดโดยการกระท�ำของรัฐบาล และเอกชน ทัง้ ปัจเจกบุคคล
และกลุ่มบุคคล ซึ่งมีผลต่อการบรรลุความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าจากการตัดสินนโยบาย
ซึ่งรวมถึงปัจจัยทั้งหลายที่มีผลต่อความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการตัดสินใจไปสู่มาตรการเชิงปฏิบัติ
รวมทั้งความพยายามที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ก�ำหนดไว้จากการตัดสินใจนโยบาย
Water Williams (อ้างถึงใน สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2543) ได้น�ำเสนอตัวแบบทางด้านการจัดการ
(The Model of Management or Management Model) โดยตัวแบบนี้ให้ความสนใจไปที่สมรรถนะของ
องค์การ เพราะเชือ่ ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ยิ อ่ มขึน้ อยูก่ บั องค์การทีร่ บั ผิดชอบในการน�ำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ความสอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด
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เพราะเชื่อความสาเร็จของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้ความสอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด

ที่มา: จุมพล หนิมพานิช 2547: 21
ภาพที่ 1 ตัวแบบทางด้
การของ
Water
2. แนวความคิ ดสมรรถนะองค์
การ เกริานการจั
ก เกียดรติ
ศรีเ สริ
มโภคWilliams
(2546) ได้นิ ยามสมรรถนะในองค์ ก ร
ที่มา: จุมพล หนิมพานิช 2547: 21
หมายถึ ง ความรู้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skill) ความสามารถ (Abilities) ของมนุ ษ ย์ ที่ แ สดงผ่ า นพฤติ ก รรม
(Attributes) ซึ่งบางครั
้งความสามารถของมนุ
ษย์เกริ
ที่มกีอเกียูย่มรติากมายยั
ซ่อนเร้
น (Talent)
ไม่ได้ถูกนามาใช้
2. แนวความคิ
ดสมรรถนะองค์การ
ศรีเสริมงโภค
(2546)
ได้นิยามสมรรถนะในองค์
กร อย่างจริงจัง
อาจเกิดได้หมายถึ
หลายปัง จความรู
จัย เช่้ น(Knowledge)
ทัศนคติ สิ่งทัแวดล้
มที่อยูความสามารถ
่รอบ โดยองค์
กรต้องดึของมนุ
งขีดความสามารถนั
้นของมนุ
กษะ อ(Skill)
(Abilities)
ษย์ที่แสดงผ่านพฤติ
กรรม ษย์ออกมา
ซึ่งบางครั
้งความสามารถของมนุ
ษย์ที่มีอยู่ม3ากมายยั
งซ่อนเร้
ให้มากที่สุด(Attributes)
ซึ่งสามารถแบ่
งความสามารถเชิ
งสมรรถนะได้
ประเภทดั
งนีน้ (Talent) ไม่ได้ถูกน�ำมาใช้อย่าง
จริงจั1)งอาจเกิ
ดได้หลายปัจจัยงสมรรถนะด้
เช่น ทัศนคติ าสินการจั
่งแวดล้อมที
่อยู่รอบ โดยองค์
กรต้องดึงขีดความสามารถนั
้นของ หมายถึง
ความสามารถเชิ
ดการองค์
การ (Managerial
Competencies)
มนุษย์ออกมาให้
มากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่
งสมรรถนะได้ 3การจั
ประเภทดั
งนี้ การคิ ด ในเชิ งวิ เ คราะห์ การ
ความสามารถเชิ
ง สมรรถนะของบุ
ค ลากรทีง่ เความสามารถเชิ
กี่ ยวข้อ งกั บ การวางแผน
ด การ
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการจัดการองค์การ (Managerial Competencies)
แก้ปัญหาและการตั
ด
สิ
นใจ เป็นต้น
หมายถึง ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผน การจัดการ การคิดในเชิงวิเคราะห์
2) ปความสามารถเชิ
านทั่วไป (Generic Competencies) หมายถึง ความสามารถ
การแก้
ัญหาและการตัดสินงใจสมรรถนะในด้
เป็นต้น
เชิงสมรรถนะของบุคลากรที
่เกี่ยวข้องกังบสมรรถนะในด้
เรื่องทั่วไป าเช่นทันว่ ไป
การสื
่อสาร Competencies)
การเจรจาต่อรอง
และท
างานเป็นทีม เป็นต้น
2) ความสามารถเชิ
(Generic
หมายถึ
ง ความสามารถ
3) ความสามารถเชิ
านเทคนิ
(Technical
Competencies)
เชิงสมรรถนะของบุ
คลากรทีง่เสมรรถนะในด้
กี่ยวข้องกับเรื่องทั
่วไป เช่นค การสื
่อสาร การเจรจาต่
อรอง และท�หมายถึ
ำงานเป็นงทีความสามารถ
ม
เป็นต้น คลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน (Job Content) ที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม รับผิดชอบ
เชิงสมรรถนะของบุ
ง สมรรถนะในด้
า นเทคนิ
ค (Technical
หมายถึ
ง
เกี่ยวกับการหาความต้3)อความสามารถเชิ
งการในการฝึกอบรม
การประเมิ
นผลการฝึ
กอบรม ดัCompetencies)
งนั้นความสามารถเชิ
งสมรรถนะด้
าน
ความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเนื้องาน (Job Content) ที่รับผิดชอบ เช่น เจ้าหน้าที่
เทคนิค คือ การวิเคราะห์หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร เป็นต้น
ฝึกอบรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการหาความต้องการในการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ดังนั้น
3.ความสามารถเชิ
แนวคิดเกี่ยงวกั
บการสื่าอนเทคนิ
สาร Edward
่อสารในส่
สมรรถนะด้
ค คือ การวิ(1980)
เคราะห์หได้ลันกสูิยตามการสื
ร และการประเมิ
นหลัวกนของการน
สูตร เป็นต้นานโยบายไปปฏิบัติ
คือ การส่งสารให้ผ3.ู้รับแนวคิ
ผิดชอบนโยบายตั
สินใจไปปฏิ
ัติว่าตนจะควรท
โดยค
าสั่งที่ถ่าำยทอดไปสู
ดเกี่ยวกับการสื่อดสาร
Edward บ(1980)
ได้นิยามการสืาอะไร
่อสารในส่
วนของการน�
นโยบายไป ่ผู้นานโบาย
ไปปฏิ บั ติ ปฏิ
จะต้
ก ต้ องสารให้
ง เที่ ยผงตรง
คงเส้ น คงวา
ซึ่ ง ผู้ ตำั ดอะไร
สิ น ใจนโยบายมี
ค วามประสงค์
เ ห็ น
บัติ อคืงถู
อ การส่
ู้รับผิดชอบนโยบายตั
ดสินและเหมาะสม
ใจไปปฏิบัติว่าตนจะควรท�
โดยค�ำสั่งที่ถ่ายทอดไปสู
่
ผูน้ ำ� นโบาย ไปปฏิบตั ิ จะต้องถูกต้อง เทีย่ งตรง คงเส้นคงวา และเหมาะสม ซึง่ ผูต้ ดั สินใจนโยบายมีความประสงค์
เห็น การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ แต่ไม่ได้ระบุให้บคุ ลากรหรือผูน้ ำ� ไปปฏิบตั ชิ ดั เจน หรือครบถ้วนแล้วนัน้ ผูป้ ฏิบตั ิ
อาจเข้าใจผิดต่อผู้ตัดสินใจนโยบาย อาจเป็นสาเหตุความล้มเหลวในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติเบื้องต้นได้
4. แนวคิดการจัดการขยะพืน้ ฐานด้วยหลัก 3Rs หลักจัดการขยะด้วยหลัก 3Rs เป็นแนวคิดการจัดการ

150 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขยะแบบผสมผสานโดยต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และง่ายต่อ
การก�ำจัดขยะในกระบวนการถัดไป โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมควบคุมมลพิษ (ม.ป.ป.:
13-14) ได้นิยามแนวคิดพื้นฐาน ดังกล่าวไว้ดังนี้
Reduce ลด (คิดก่อนใช้) คือ การควบคุมปริมาณการใช้ที่ไม่จ�ำเป็นให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ
เพื่อลดขยะมูลฝอย เช่น การเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การไม่รับถุงพลาสติก การใช้ถุงผ้า
แทนถุงพลาสติก หลีกเลี่ยงการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแบบใช้ครั้งเดียว เป็นต้น
Reuse ใช้ซ�้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) คือ การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือรักษาอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้
นานขึ้นใช้ได้ใหม่ การใช้บรรจุภัณฑ์ซ�้ำหลายครั้งก่อนทิ้ง การน�ำทรัพยากรมาใช้ซ�้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
เช่น การใช้กระดาษทั้งสองหน้า การเลือกซื้อสินค้า และการใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ�้ำได้
Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่ (แปรรูปมาใช้ใหม่) คือ การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
ทัง้ ทีบ่ า้ น โรงเรียน และสาํ นักงานเพือ่ นาํ วัสดุทยี่ งั สามารถนาํ กลับมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับมาเข้าสูก่ ระบวนการ
ผลิตตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหมซึ่งขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่วไปได้ 4
ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ/อโลหะ โดยการเลือกสินค้าที่ทํามาจากวัสดุที่สามารถรีไซเคิล
ได้ หรือการร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการนําขยะรีไซเคิลเข้าสูก่ ระบวนผลิต เป็นสินค้าใหม่
เป็นต้น

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และเอกสารเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การกําหนดกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการประจ�ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีขนั้ ตอนในการสุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 7 ราย ดังนี้
1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกองช่าง
3) เจ้ า หน้ า ที่ ท ้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ส� ำ นั ก งานการปกครองท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้อง
5) เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบลมหาพราหมณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชาการสุขาภิบาลช�ำนาญการ
6) ประชาชนในชุมชนทีอ่ าศัยใกล้เคียงบริเวณศูนย์จดั การขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์ ในรูปแบบ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส�ำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การน�ำนโยบายการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยไปปฏิบตั ิ และการสนทนากลุม่ (Focus Group) รายละเอียด
ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลความส�ำเร็จ ของการน�ำนโยบาย
การจัดการขยะมูลฝอยไปปฏิบัติในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อก�ำหนดกรอบเนื้อหาในการสัมภาษณ์
2) จัดท�ำแบบสัมภาษณ์พื่อก�ำหนดกรอบการสัมภาษณ์ซึ่งในการสร้างค�ำถามมีทั้งหมด 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านความชัดเจนของนโยบาย สมรรถนะองค์การ ความรู้ความเข้าใจของประชาชน และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รบั รูก้ ารจัดสรรทรัพยากรทีเ่ พียงพอ ในการจัดการขยะโดยผูว้ จิ ยั ยึดวัตถุประสงค์
กรอบแนวคิดในการวิจัยเป็นแนวทางเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นค�ำถาม โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 ชุด คือ
		 2.1) แบบสัมภาษณ์ส�ำหรับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตําบลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
		 2.2) แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณพื้นที่ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ ณ เทศบาล
ตําบล มหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) ด�ำเนินการทบทวนรูปแบบบทสัมภาษณ์ พร้อมทั้งตรวจสอบและแก้ไขร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
4) น�ำแบบสัมภาษณ์ทไี่ ด้ตรวจสอบร่วมกับอาจารย์ทปี่ รึกษา และให้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้
แบบสัมภาษณ์สมบูรณ์พร้อมส�ำหรับการน�ำไปใช้จริง

ผลการศึกษา
ส�ำหรับผลการศึกษาเรือ่ งการน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปปฏิบัติ โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 ชุด และได้น�ำผลลัพธ์จากแบบสัมภาษณ์แต่ละชุดมาวิเคราะห์ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายก�ำจัดขยะ
ไปปฏิบัติ ซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้
ด้านความชัดเจนของนโยบาย การน�ำนโยบายการจัดการขยะมีความชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาขยะ
เก่า ที่ตกค้างสะสมอยู่ ซึ่งตรงตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564)
ที่ได้วางกรอบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาขยะอันเป็นวาระระดับชาติคือ 1. ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse,
Recycle) เป็นการลดขยะมูลฝอยและขยะของเสียอันตราย ที่แหล่งก�ำเนิด น�ำกลับมาใช้ซ�้ำและใช้ประโยชน์
ใหม่ด้วย และน�ำขยะมูลฝอยที่เหลือการจากการคัดแยกไปก�ำจัดด้วยวิธีถูกหลักวิชาการ 2. มีระบบจัดการที่
เหมาะสม ก�ำจัดแบบศูนย์รวม และแปรรูปพลังงานด้วยการแก้ไขปัญหา 3. มีความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งหลักการทั้งสามข้อนี้ มีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกิด
ความเข้ า ใจกระบวนการ วัตถุป ระสงค์ข องนโยบาย จึงสามารถก�ำหนดขอบเขตภาระงานและหน้าที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชัดเจน และไม่มีปัญหา ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เป็นวาระแห่งชาติ
ด้านสมรรถนะองค์การ สามารถจ�ำแนกได้ 7 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
ประเด็นแรก ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การจัดการขยะ พบว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
กล่าวคือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีการประสานงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลต�ำบล มหาพราหมณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดการศูนย์ก�ำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพอีกทั้งให้จัดท�ำประชาคม และให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน
บริเวณใกล้เคียง เพื่อวางแผนรับมือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะมูลฝอย
การขนส่ง อีกทั้งใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) ส�ำหรับการคัดแยกขยะของแหล่งเกิดได้
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และวางแผนการขนย้ายขยะจากต�ำบลบ้านป้อมเพื่อน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธี
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล ณ ศูนย์ก�ำจัดขยะต้นแบบ ต�ำบลมหาพราหมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เกิด
ผลกระทบน้อยที่สุด
ประเด็นที่สอง กระบวนการด�ำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการน�ำนโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติ
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ด�ำเนินการขนย้ายขยะไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มกี ารเตรียมความพร้อมกับนโยบายการจัดการขยะจากรัฐบาล
โดยศึกษาระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อวางแผน พิจารณา วิเคราะห์การด�ำเนินการ และน�ำ
นโยบาย ไปปฏิบัติให้ส�ำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อให้การด�ำเนินงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสรรหา และคัดเลือกบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดโครงการ และภารกิจต่าง ๆ นอกจากนีไ้ ด้ประชาสัมพันธ์เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเพื่อลดขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด
ประเด็นที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อการน�ำนโยบายการจัดการขยะจากพื้นที่ต�ำบลบ้านป้อมไปยัง ต�ำบล
มหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปปฏิบัติได้ส�ำเร็จ ส�ำหรับการขนย้ายขยะมูลฝอย
ไปพื้นที่ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ ณ ต�ำบลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มมี ติเห็นชอบให้จงั หวัดพระนครศรีอยุธยาเร่งด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจาก
เป็นวาระแห่งชาติ แผนการด�ำเนินงานจึงไม่มีอุปสรรคหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ อีกทั้งได้ลงพื้นที่
เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงสาเหตุของการใช้พื้นที่บริเวณนี้ และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อลด
ปัญหาความขัดแย้งในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่
ประเด็นที่สี่ มุมมองโครงสร้างการด�ำเนินงานที่คิดว่ามีการพัฒนา หรือการตั้งรับ เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อ
การน�ำนโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติ พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการตั้งรับ
และเตรียมความพร้อมไว้ลว่ งหน้า เมือ่ ทราบว่าจะได้รบั มอบหมายภารกิจการจัดการขยะ โดยมีการจัดตัง้ คณะ
กรรมการในชุดต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบการจัดการขยะ อาศัยอ�ำนาจหน้าที่ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2540 นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดท�ำแผนตั้งรับ ทั้งด้านงบประมาณ ข้อบัญญัติ พัฒนาโครงสร้างองค์การ
ข้อบังคับ ระเบียบกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น ผลักดันให้มีกองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อดูแลบ่อขยะโดยตรง
ประเด็นที่ห้า การติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานกันภายในหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การด�ำเนินงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และ
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ประชุมร่วมกับคณะกรรมการของจังหวัด และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการชี้แนะ ประสาน
งาน เพือ่ รายงานผลให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะประธานคณะท�ำงานก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู และ
มูลฝอยจังหวัดทราบ อีกทั้งใช้ Social Media อันเป็นหนึ่งช่องทางการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว เช่น การจัดตั้ง
กลุ่มไลน์คณะท�ำงาน
ประเด็นทีห่ ก แนวทางสูค่ วามส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการจัดการไปปฏิบตั ใิ นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่า มีการจัดตัง้ คณะกรรมการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพือ่ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปญั หา และได้รบั ความร่วมมือ
จากประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ด้านกฎหมายมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถระบุขอบเขตภาระงานได้
มีบุคลากรที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจ้างที่ปรึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพ และ
ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ในแนวทางสู ่ แ นวทางสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายการจั ด การไปปฏิ บั ติ ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา คือ นโยบายมีความชัดเจน และรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีอ�ำนาจที่
เด็ดขาดสามารถด�ำเนินการพื้นที่ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ได้อย่างไม่มีอุปสรรค
ประเด็นที่เจ็ด ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการจัดการขยะผ่านมุมมองจากประชาชน พบว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากร
มีความรูค้ วามสามารถ และมีเครือ่ งมือทีด่ ที ำ� ให้บริเวณบ่อฝังกลบขยะไม่สง่ กลิน่ เหม็นรบกวนมายังพืน้ ทีช่ มุ ชน
ใกล้เคียง มีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลให้ทราบอยู่ตลอด นอกจากนี้ได้จัดให้เจ้าหน้าที่เทศบาลต�ำบล
มหาพราหมณ์ลงพื้นที่เดือนละครั้ง และให้ความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมอบรมให้ประชาชนทั้งก่อน และหลัง
การจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะต้นแบบ
ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน ชุมชนบ้านม่วงหวาน ต�ำบลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ศูนย์กำ� จัดขยะต้นแบบมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการ
ขยะในศูนย์ก�ำจัดขยะเป็นอย่างดี สามารถอธิบายวิธีการด�ำเนินงานได้ เพราะมีเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ก�ำจัดขยะ วิธีการด�ำเนินงาน การอบรมต่าง ๆ เช่น การคัด
แยกขยะ การลดขยะ การน�ำขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการเกิดขยะและเสริมสร้างรายได้จากการคัดแยกขยะ
ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ สามารถจ�ำแนกได้ 2 รายละเอียดดังนี้
ประเด็นแรก การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านมุมมองของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พบว่า
ในช่วงที่การขนย้ายขยะจากพื้นที่เก่าไปศูนย์ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ได้จัดท�ำหนังสือประชาสัมพันธ์ และแจ้งให้
ประชาชนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์การจัดการขยะในครั้งนี้ อีกทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกระดับแจ้ง
ผลการด�ำเนินการ และรับฟังปัญหา อุปสรรคการท�ำงานศูนย์ก�ำจัดขยะ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
นอกจากนี้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน
แต่อาจพบปัญหาเล็กน้อยส�ำหรับประชาชนที่ท�ำงานนอกบ้าน เพราะจะไม่ทราบข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์
จึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook
ประเด็นที่สอง การสื่อสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
เทศบาลต�ำบลมหาพราหมณ์ให้ประชาชนรับรู้ผ่านมุมมองประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนในพื้นที่อยู่ใกล้
กับศูนย์ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ทราบข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย หอกระจายข่าว และ
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ผ่านหนังสือเพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบตั้งแต่ก่อนและหลัง การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูล รวมไปถึงการจัดอบรม
พาไปศึกษาดูงานทั้งในศูนย์ของหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ และได้แต่งตั้งประธานและ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานท้องถิ่น
ด้านการจัดสรรทรัพยากรทีเ่ พียงพอในการจัดการขยะ สามารถจ�ำแนกได้ 5 ประเด็น รายละเอียดดังนี้
ประเด็นแรก ความเพียงพอของทรัพยากรต่อการน�ำนโยบายการจัดการขยะไปปฏิบตั ิ พบว่า ทรัพยากร
ด้านอุปกรณ์ เครื่องจักรกลส�ำหรับก่อสร้างมีความเพียงพอเพราะได้รับจากรัฐบาล กระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้มอบให้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่เร่งด่วน ที่ก�ำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ฉะนั้น เพื่อให้การด�ำเนิน
การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลจึงจัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือดังกล่าวให้เพียงพอต่อการท�ำงาน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในระยะแรกอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพราะขาดผู้เชี่ยวชาญ ส�ำหรับให้ความรู้
ความเข้าใจการก่อสร้างบ่อขยะอันเป็นศูนย์ก�ำจัดขยะต้นแบบพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในภายหลังส่วนกลางได้
มอบหมายให้ผู้เ ชี่ยวชาญจากกระทรวงธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการจังหวัดมาให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะ จากเดิมมีการจัดตั้งประชุมทุกอาทิตย์ จนกระทั่ง
การด�ำเนินงานมีความเสถียรภาพมากขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นประชุมทุกเดือน
ประเด็นที่สอง ปัญหา หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการขยะในพื้นที่
ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ ซึง่ ถูกแต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์กำ� จัดขยะต้นแบบแห่งแรกและแห่งเดียว ณ ขณะนัน้ พบว่า ในช่วง
การก่อตัง้ ระยะแรกจะพบปัญหาด้านการมอบหมายพืน้ ทีใ่ ห้หน่วยงานท้องถิน่ ใดเป็นผูด้ แู ลแต่โดยรวมยังไม่พบ
ปัญหา หรือปัจจัยต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั ติ ามนโยบาย เพราะยังไม่ได้รบั ข้อร้องเรียนจากประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียงศูนย์กำ� จัดขยะ ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเดิมเป็นสถานทีท่ งิ้ เหล้าเก่าขององค์การสุรา ฉะนัน้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะกรรมการจึงมีมติให้ใช้พนื้ ทีด่ งั กล่าว เนือ่ งจากพืน้ ทีห่ า่ งไกลจาก
ที่อยู่อาศัย เพียงแต่จะพบปัญหาเพียงระยะแรกเท่านั้น เนื่องจากการทิ้งสารเหล้าเก่าอันเป็นกากอุตสาหกรรม
ไม่ได้ถูกจัดการตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนที่มีพื้นที่ในละแวกนั้นอาจได้รับผลกระทบบ้าง
ประเด็นที่สาม ปัญหา และอุปสรรคของการจัดการขยะในศูนย์จัดการขยะ ผ่านมุมมองประชาชนที่มี
พื้นที่ใกล้เคียงกับศูนย์ดังกล่าว พบว่า ยังไม่มีปัญหา หรืออุปสรรคของด้านการจัดการขยะเพราะประชาชนใน
ชุมชนไม่ได้รบั กลิน่ เหม็นจากบ่อขยะ อีกทัง้ ประชาชนในชุมชนแห่งนีเ้ ป็นชุมชนศูนย์คดั แยกขยะต้นแบบ ฉะนัน้
จึงมีการคัดแยกขยะก่อนรถเก็บขยะจะมาอยู่แล้ว เพียงจะพบปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังขาดความช�ำนาญใน
การคัดแยกขยะอยู่
ประเด็นทีส่ ี่ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการขยะในศูนย์จดั การขยะ ผ่านมุมมองประชาชนทีม่ พี นื้ ที่
ใกล้เคียงกับศูนย์ดังกล่าวพบว่า ยังไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคของด้านการจัดการขยะเพราะประชาชนในชุมชน
ไม่ได้รับกลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ อีกทั้งประชาชนในชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนศูนย์คัดแยกขยะต้นแบบ ฉะนั้นจึงมี
การคัดแยกขยะก่อนรถเก็บขยะจะมาอยู่แล้ว เพียงแต่จะพบปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังขาดความช�ำนาญใน
การคัดแยกขยะอยู่
ประเด็นที่ห้า การมีส่วนร่วมในการก�ำจัดขยะของประชาชนในชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
บริเวณพื้นที่ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต�ำบล
มหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล ทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บข้อมูลเป็นชุมชนศูนย์คดั แยกขยะ และรีไซเคิลต้นแบบ ได้จดั กิจกรรม
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เกี่ยวกับการจัดการขยะในพื้นที่ และนอกสถานที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง นอกจากนีไ้ ด้ลงพืน้ ทีส่ าธิตร่วมกับเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ ส�ำหรับการคัดแยกขยะ เพือ่ ลดปริมาณขยะ สร้าง
รายได้ให้กบั ประชาชนในชุมชนจากขยะรีไซเคิลท�ำให้หมูบ่ า้ นในบริเวณใกล้เคียงเกิดศูนย์คดั แยกขยะต้นทางขึน้
จากการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พบตัวแปรเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะการด�ำเนินการบางอย่าง
ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชน มิฉะนัน้ หากเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการเพียงผูเ้ ดียว การน�ำนโยบายการจัดการ
ขยะไปปฏิบัติ จะไม่ส�ำเร็จได้ดี เช่น การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก�ำเนิดของประชาชนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับ
ศูนย์จดั การขยะ ช่วยให้ลดระยะเวลาการคัดแยกขยะของเจ้าหน้าที่ หรือการฝังกลบขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในช่วงขนย้ายขยะจากพื้นที่เก่ามายังพื้นที่ใหม่ เป็นต้น
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองนั้น ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการน�ำนโยบายการจัดการขยะไปปฏิบัติ ท�ำให้
การปฏิบตั งิ านด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากการจัดประชุมวางแผนงาน ติดตาม และประเมินผล
จากอาทิตย์ละครั้ง เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้ง
ด้านภาวะผู้น�ำ เพราะการกระท�ำการใด ๆ ให้ส�ำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ดี และมีประสิทธิภาพ
นั้น อาจต้องอาศัยอิทธิพลของตนเอง หรือผลักดันให้ผู้อื่นด�ำเนินการด้วยความเต็มใจ เพื่อความส�ำเร็จ เห็นได้
จากการสั่งการของรัฐบาลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด�ำเนินจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะต้นแบบ อีกทั้งการจัดตั้ง
ผู้น�ำในชุมชน การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด ก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบการคัดแยกขยะ และน�ำรายได้มาสู่
ประชาชนในชุมชน

อภิปรายผล
จากการศึกษาการน�ำนโยบายการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไป
ปฏิบัติ สามารถอธิบายได้ 5 ด้านดังนี้
1. ด้านความชัดเจนของนโยบาย ในภาพรวมนโยบายการจัดการขยะมีความชัดเจน และมาตรการ
ในการปฏิบัติงานชัดเจน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าใจ
วัตถุประสงค์ และประเด็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Paul Berman (อ้างถึงใน
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2543: 437) ได้กล่าวถึง ความชัดเจนของนโยบายว่าการน�ำนโยบายไปปฏิบตั ติ ามแผนงาน
นโยบายจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อลดการเกิดปัจจัยความล้มเหลวในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ อนึ่ง
หากนโยบายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แต่มาตรการในการปฏิบัติไม่ชัดเจน อาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติได้
เช่นกัน
2. ด้านสมรรถนะองค์การ ในภาพรวมมีการวางแผน และการด�ำเนินงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องมีการจัดตัง้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพือ่ ควบคุมและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
การจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณให้เพียงพอต่อการด�ำเนินการ การขนย้าย
ขยะมูลฝอยไปพื้นที่ก�ำจัดขยะแห่งใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่งผลให้การด�ำเนินการจัดการขยะ
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ในพื้นที่ต�ำบลมหาพราหมณ์ อ�ำเภอบางบาล และขนย้ายขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
ในพื้นที่วิกฤต จ�ำนวน 222,000 ตัน จากต�ำบลบ้านป้อม ไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
สามารถจัดการขยะที่ถูกสะสมมานาน 20-30 หมดไปในระยะเวลาที่สั้น โดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 เดือน
ซึ่งเร็วกว่าระยะเวลาที่ตั้งไว้ได้จากเดิม 6 เดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Walter Williams (อ้างถึงใน
สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์, 2543) ที่ได้เสนอตัวแบบทางด้านการจัดการ (The Model of Management or
Management Model) กล่าวว่า การน�ำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบความส�ำเร็จได้ขึ้นอยู่กับสมรรถนะ
ขีดความสามารถขององค์การ จ�ำเป็นจะต้องมีโครงสร้างขององค์การทีเ่ หมาะสม บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นองค์การจะต้อง
มีความรูค้ วามสามารถทัง้ ด้านการบริหารและเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนีอ้ งค์การยังจะต้องมีการวางแผน
เตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณ
3. ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน ประชาชนในชุมชนบ้านม่วงหวาน ต�ำบลมหาพราหมณ์
อ�ำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความรูค้ วามเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี ซึง่ สอดคล้อง
กับหลักการ 3Rs คือ Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuse ใช้ซ�้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) และ Recycle (น�ำกลับมาใช้ใหม่)
เป็นหลักการที่มุงเนนการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน สงเสริมการคัดแยกขยะจากตนทางเปนการเพิ่มมูลคา
หรือแปรรูปขยะ ซึง่ จะสงผลใหปริมาณขยะในภาพรวมทัง้ ประเทศลดลงทําใหปริมาณขยะทีจ่ ะตองเขาสูร ะบบ
การกําจัดลดลง นอกจากนี้ งานวิจัยของ พีรยา วัชโรทัย (2556) ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจาก
บ้านเรือน เทศบาล มีการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองค์กรพัฒนาศักยภาพตนเอง
ด้านการจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในด้านการจัดการขยะมูลฝอย
4. ด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ทราบ และเข้าใจวัตถุประสงค์
การจัดการขยะด้วยวิธีขนย้ายขยะจากพื้นที่เก่าไปศูนย์ก�ำจัดขยะแห่งใหม่เป็นอย่างดี ทั้งสื่อออนไลน์ หนังสือ
หอกระจายข่าว จากเจ้าหน้าท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่ส่งประชาชนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เกศินี จุฑาวิจิตร (2540) ได้นิยามการสื่อสารไว้ว่า สังคมที่มีการสื่อสารดีย่อมมีเครือข่ายการสื่อสารประเภท
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายได้กว้างขวางท�ำให้ประชาชนสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เท่าทันต่อ
สถานการณ์อันน�ำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นท�ำให้ชุมชนโดยรวมพัฒนาได้เร็ว
5. ด้านการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดการขยะ การด�ำเนินการจัดการขยะในศูนย์ก�ำจัด
ขยะแห่งใหม่ ทั้งทรัพยากรด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เครื่องมือต่าง ๆ งบประมาณเพียงพอต่อการด�ำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไม่สง่ ผลกระทบต่อประชาชนในพืน้ ทีท่ ใี่ กล้เคียงศูนย์กำ� จัดขยะแห่งใหม่ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2559) ได้ก�ำหนดมาตรการ 3 มาตรการ 1) มาตรการ
ลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งก�ำเนิด 2) มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย และ 3) มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มาตรการ
ดังกล่าวเป็นมาตรการที่ช่วยลดขยะ ณ แหล่งก�ำเนิดให้น�ำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด และพัฒนาองค์ความรู้ใช้
เทคโนโลยีผสมผสานอย่างเหมาะสม เพือ่ ให้ศนู ย์กำ� จัดขยะมูลฝอยรวมเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ และเพียงพอ
ต่อการก�ำจัดขยะมูลฝอยเก่า (ขยะมูลฝอยตกค้าง) ทั้งนี้ต้องอาศัยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
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ข้อเสนอแนะ
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้
ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตระหนักถึงความส�ำคัญและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก�ำเนิด เพื่อลดปัญหาที่
ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม พื้นที่ในการจัดการขยะ และลดระยะเวลาการก�ำจัดขยะของเจ้าหน้าที่
2. จัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะโดยตรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
3. ควรมีการจัดตัง้ พัฒนาสิง่ แวดล้อม หรือศูนย์คดั แยกขยะในแต่ละชุมชน เพือ่ มุง่ เน้นการมีสว่ นร่วม
การจัดการขยะของประชาชนในชุมชน โดยอาจด�ำเนินการควบคูไ่ ปกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ธนาคารขยะ
รีไซเคิล
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