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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และรูปแบบการจัดการ
ขยะเกาะภูเก็ต 2) เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1) การวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงสำ�รวจ
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในเกาะภูเก็ต 400 คน ขั้นที่ 2) การร่างยุทธศาสตร์
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 25 ท่าน และ ขั้นที่ 3) การวิเคราะห์ SWOT ในตารางเมตริกซ์ตามแบบของ
Heinz และ 3) เพื่อนำ�เสนอร่างยุทธศาสตร์โดยการทำ�เวทีประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเกาะภูเก็ต 70 คน
และตรวจสอบยุทธศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จำ�นวน 6 ท่าน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ผลการวิจัย พบว่า 1) เกาะภูเก็ตมีปริมาณขยะเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 7 และกำ�ลังเผชิญปัญหาด้านโรงคัดแยกขยะไม่สามารถดำ�เนินการได้ ระบบ
เตาเผาขยะกำ�จัดได้เพียง 250 ตันต่อวัน บ่อฝังกลบขยะมีพื้นที่เต็มแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยก
ขยะต้นทางส่งผลให้การจัดการขยะบนเกาะภูเก็ตเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก 2) ยุทธศาสตร์การจัดการขยะ
เกาะภูเก็ต ประกอบด้วย 2.1) การสร้างจิตสำ�นึกในการจัดการขยะต้นทาง 2.2) การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ 2.3) การสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 2.4) การจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบในการลดปริมาณขยะในเกาะ
ภูเก็ต 2.5) การพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการถังขยะ และ 2.6) การพัฒนาข้อกฎหมายการทิ้งขยะเพื่อรองรับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
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Abstract

The purpose of this study was threefold: Firstly, to study the present situations, problems, as well as the current solid waste management of Phuket; Secondly, to suggest strategies
of the solid waste management in Phuket more effififfiiciently into the 3 stages of both mix qualitative and quantitative research designs: Stage I, documentary and survey research studies, sample from 400 residents in the families, locating in the Phuket region, were gathered by a set of
questionnaire; Stage II, establishing strategies by using the techniques of in depth interviewing
25 experts; and Stage III, SWOT analysis with the Heinz matrix tabula; and Thirdly, to present the
appropriate strategies by organizing the civil society or stakeholders forum with 70 Phuketian
participants. Moreover, in the fiffiinal step, discussion and suggestion techniques from 6 experts
in both local and country levels were operated.  Also, descriptive statistics were computed.
Research findings were as follows: 1) Amount of garbage in Phuket was continuously increased
7 percent and had the limitations of problems in terms of garbage sorting plant (not operating),  
disposing only 250 tons of garbage a day, and no enough spaces for garbage burring. In addition, most of residents did not sort their garbage properly before disposal. This cause made
increasingly garbage problems in Phuket at the high level; 2) Strategies of solid waste management in Phuket were presented by the researcher as follows: 2.1) building residential awareness
for sorting garbage before disposal, 2.2) encouraging participation of residence for garbage
disposal, 2.3) setting up a learning center about garbage disposal in Phuket, 2.4) managing a
original region to decrease garbage in Phuket, 2.5) creating innovation for garbage disposal
managerial system, and 2.6) developing legislation concerning garbage disposal for supporting
economic growth.
Keywords:  Strategies  Garbage Disposal  Strategies of Solid Waste Management

ความสำ�คัญของปัญหาการวิจยั

เกาะภูเก็ตมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3
แสนคนและมีประชากรแฝงทั้งชาวไทยและต่างชาติ
อีกประมาณ 3 แสน โดยมีนักท่องเที่ยวอีก 5.6 ล้าน
คนต่อปี มีเนื้อที่ 570 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณขยะ
เข้าสู่โรงงานเตาเผาขยะมากกว่า 543 ตันต่อวัน ใน
ขณะที่โรงงานเตาเผาขยะสามารถกำ�จัดขยะได้เพียง
250 ตันต่อวัน เขตเทศบาลนครภูเก็ตมีปริมาณขยะ
สูงถึง 120 ตันต่อวัน และมีปริมาณขยะที่เป็นขยะ
อินทรีย์กว่าร้อยละ 60 ซึ่งขยะอินทรีย์เหล่านี้จะส่ง
ผลต่อการเผาทำ�ลาย ทำ�ให้การกำ�จัดขยะของโรงงาน
เตาเผาทำ � ได้ ไม่ เต็ ม ที่ และทำ � ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย

ทั้งด้านงบประมาณที่ใช้ในการกำ�จัดขยะ 560 บาท
ต่อตัน นอกจากนี้มีผลการศึกษาจากการคาดการณ์
ปริมาณขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ในระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า เกาะภูเก็ต
จะมีปริมาณขยะประมาณ 900 – 1,000 ตันต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยจังหวัดภูเก็ต, 2550, หน้า 18) การจัดการ
ขยะเกาะภูเก็ตมีรูปแบบเป็นศูนย์กำ�จัดขยะรวมระบบ
กำ�จัดขยะมีการจัดการแบบผสมผสาน 3 รูปแบบ
ประกอบด้วย 1) โรงเผาขยะ ระบบกำ�จัดขยะแบบ
เตาเผา ขนาด 250 ตันต่อวัน 2) ระบบฝังกลบขยะ
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ที่ถูกหลักสุขาภิบาล ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 5 บ่อ
ความสูงรวม 6 เมตร 3 ชั้นต่อบ่อ ความสามารถใน
การรองรับขยะ ชั้นที่ 1,2 และ 3 มีปริมาณ 370,000
ตัน และ340,000 ตัน และ 300,000 ตัน ตามลำ�ดับ
ปัจจุบันบ่อฝังกลบ เต็มแล้วทั้ง 5 บ่อ และ 3) โรง
คัดแยกวัสดุใช้แล้ว มีกำ�ลังการผลิตไม่น้อยกว่า 300
ตันต่อวัน ปัจจุบันได้ทำ�การปิดเพื่อปรับปรุงอันเนื่อง
มาจากประสิทธิภาพในการคัดแยกลดลง จนทำ�ให้
ขยะทั้ ง หมดต้ อ งตกเป็ น ภาระของเตาเผาขยะและ
บ่อฝังกลบ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2551, หน้า 2-1) จากการเจริญ
เติ บ โตทางอย่ า งรวดเร็ ว ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาขยะล้ น
เมืองในหลายท้องที่ในเกาะภูเก็ต ซึ่งเกิดปัญหาด้าน
ทัศนียภาพ และอาจก่อให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคที่มี
ผลกระทบทั้งสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ในชุ ม ชน ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น กำ � ลั ง เป็ น ความ
ท้าทายต่อประชาชนและผู้บริหารโดยเฉพาะเมืองที่มี
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักจะพบว่าปัญหา
ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ไข ทั้งในด้าน
การเก็บขน การกักเก็บและการกำ�จัดโดยเฉพาะด้าน
การกำ � จั ด มั ก ถู ก คั ด ค้ า นและต่ อ ต้ า นจากประชาชน
เนื่ อ งจากความไม่ ต้ อ งการให้ มี โรงงานหรื อ หลุ ม ฝั ง
กลบขยะอยู่ใกล้บริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง ดังที่เป็น
ข่าวตามสื่อต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้การ
ฝังกลบหรือเผาทำ�ลายเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่คุ้มค่า ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อมในทางลบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลก
ร้อน ซึ่งทั่วโลกต่างให้ความสำ�คัญอยู่ในขณะนี้ ที่ผ่าน
มาเกาะภูเก็ตต้องใช้งบประมาณในการจัดการขยะปี
ละหลายร้อยล้านบาท แต่ในความเป็นจริงแล้ว การ
จัดการขยะนั้นสามารถนำ�มารีไซเคิลได้ทั้งหมด แทบ
จะไม่ มี อ ะไรสู ญ เสี ย ซึ่ ง หากปล่ อ ยให้ ร วมกั นจนมี
ปริมาณมากจนเกินไปจะควบคุมได้ยาก ไม่สามารถ
นำ � ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ แ ละให้ แต่ โทษ และถ้ า ขยะมี
การคลุกเคล้าสะสมรวมกันมากจนเกินไปจะเปรียบ
ได้กับการนำ�ข้าวเปลือก มาผสมกับข้าวสารสามารถ
รีไซเคิลได้จริง แต่มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดทุนในการ

จัดการ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะจึงควร
เริ่มต้นจัดการที่พื้นที่ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ที่เป็นปัญหา แล้วสามารถนำ�ไปขยายผลต่อไป จึงจะ
จัดการกับปัญหาขยะได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งความ
สนใจในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และรูปแบบ
การจั ด การขยะบนเกาะภู เ ก็ ต และจั ด ทำ � ข้ อ เสนอ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การขยะที่ เหมาะสมกั บ ลั ก ษณะ
ภูมิศาสตร์ของเกาะภูเก็ต ซึ่งในขณะนี้กำ�ลังมีปริมาณ
ขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะ
ทำ�การศึกษาวิจัย

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และรูป
แบบการจัดการขยะบนเกาะภูเก็ต
2. เพื่อจัดทำ�ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการ
ขยะบนเกาะภูเก็ต

ขอบเขตการวิจยั

มุ่งทำ�การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะบน
เกาะภูเก็ต โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการ ประกอบด้วย กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มองค์กรเอกชน
และชุมชน ซึ่งไม่รวมถึงรายละเอียดทางด้านเทคนิค
ด้านวิศวกรรมในการจัดการขยะ

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด

ยุทธศาสตร์ คือ วิธีการดำ�เนินงานที่คาดว่า
จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
(Samuel. & Paul, 1991, p. 17) ผู้วิจัยจึงได้กำ�หนด
คำ�ว่ายุทธศาสตร์ในการจัดการขยะเกาะภูเก็ต ซึ่งเป็น
แนวทาง มาตรการ หรือวิธีการจัดการขยะบนเกาะ
ภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพ
Heinz (1982) อ้างถึงใน สุมิตร สุวรรณ,
2554, หน้า 28) ที่กล่าวว่า การได้มาซึ่งยุทธศาสตร์
นั้น ได้มาจากที่ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และภัยคุกคาม การเริ่มคิดหายุทธศาสตร์ที่เหมาะ
สมโดย เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุด
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แข็งหลักใช้อักษรย่อ S เขียนรายการสภาพแวดล้อม
ภายในที่เป็นจุดอ่อนหลักใช้อักษรย่อ W เขียนรายการ
สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ เป็ น โอกาสหลั ก ใช้ อั ก ษร
ย่อ O เขียนรายการสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภัยคุกคามหลักใช้อักษรย่อ T เขียนลง
ในตารางเมตริกซ์แล้วจับคู่กันระหว่าง จุดแข็งหลัก

– โอกาสหลัก (SO), จุดแข็งหลัก – อุปสรรคหลัก
(ST), จุดอ่อนหลัก- โอกาสหลัก (WO), จุดอ่อนหลัก
– อุปสรรคหลัก (WT)   จากยุทธศาสตร์ทั้งหมดใน
แต่ละช่องในตารางเมตริกซ์ตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์
ที่ จ ะเกิ ด ผลสู ง สุ ด มาเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก พร้ อ มทั้ ง
มาตรการรองรับ ดังแสดงในตาราง 1

ตาราง 1
ตารางเมตริกซ์
จุดแข็ง (S)                      จุดอ่อน(W)                     
1. …………………….
1. …………………….
2. …………………….
2. …………………….
โอกาส (O)                      SO                 
1. …………………….
1. …………………….
2. …………………….
2. …………………….

WO                 
1. …………………….
2. …………………….

อุปสรรค (T)                   ST                    
1. …………………….
1. …………………….
2. …………………….
2. …………………….

WT                   
1. …………………….
2. …………………….

ที่มา : Heinz, 1982 อ้างในสุมิตร  สุวรรณ, 2554, หน้า 29

แนวคิ ด ด้ า นการจั ด การขยะมี นั ก วิ ช าการ
หลายท่าน (Hamberg et al., 1997, p. 149-166)
ได้ให้ข้อพิจารณาว่า ในประเทศโลกที่สามที่มักประสบ
ปัญหาในกระบวนการจัดการขยะส่วนใหญ่มีลักษณะ
ของการรวมศู น ย์ ในการจั ด การ มี ก ารสั่ ง การจาก
บนลงล่ า งโดยขาดการมี ส่ ว นร่ ว มจากชุ ม ชนหรื อ มี
เพียงเล็กน้อย ใช้แนวทางการลงทุนด้านการจัดการ
ขยะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก กระบวนการจัดการ
มี ลั ก ษณะที่ เป็ นทางการโดยปฏิ เ สธระบบที่ ไม่ เป็ น

ทางการที่มีเป็นจำ�นวนมากในเมืองของกลุ่มประเทศ
โลกที่สามเมื่อเกิดปัญหาก็จะเพิ่มเติมด้วย การเลือก
ใช้ ร ะบบ หรื อ เครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ นซึ่ ง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้และเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ธนาคารโลกได้คำ�นวณว่า ประเทศในแถบเอเชียต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณจากโรงงานกำ�จัด
ขยะที่นำ�เข้าจาก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอเมริกากว่า
50,000 ล้านเหรียญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มิได้ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน และกระบวนการจัดการที่ยั่งยืน Barlaz, et al.,
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2003, p. 60 เสนอว่า การปกป้องด้วยมาตรการ 4
Rs ซึ่งประกอบด้วย การลด (Reduce) การสร้างรูป
แบบใหม่ (Redesign), การทดแทน (Replace) และ
การหมุนเวียนนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) นั้นเป็น
ยุทธศาสตร์พื้นฐานของกระบวนการจัดการ
ผู้วิจัยได้นำ�ทฤษฎีมาประกอบการอภิปรายผลดังนี้
ทฤษฎีการเรียนรู้ มงคล ชาวเรือ (2527,
หน้า 129 – 131 อ้างใน สนธยา พลศรี, 2533, หน้า
159) กล่าวว่า การที่คนในชุมชนได้รับรู้ทราบเรื่องราว
ต่างๆ กับสิ่งนั้นจำ�นวนมากพอและสามารถรวบรวม
สิ่งที่รับรู้ทั้งหมดเข้ามาเป็นระเบียบระบบทำ�ให้เกิด
ความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ เกิดการหยั่งเห็น
ในการแก้ปัญหา และมีผลทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด
การทำ�งานและทัศนคติของเขา ดังนั้นการเรียนรู้จึง
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ มากมาย
ทฤษฎี ศั ก ยภาพการพั ฒ นาและการแพร่
กระจาย สัญญา   สัญญาวิวัฒน์ (2538, หน้า 14 –
19) กล่าวว่า การที่คนในชุมชนมีการติดต่อกับคนใน
ชุมชนอื่นๆ เพราะการติดต่อกันระหว่างชุมชน ทำ�ให้
เกิดการถ่ายทอดการเรียนรู้การรับเอาความรู้ ความ
ชำ�นาญ สินค้า เทคโนโลยีจากชุมชนที่เจริญก้าวหน้า
มาใช้ในชุมชน ทำ�ให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าหรือ
พัฒนาตามไปด้วย
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ออกุสท์ คองท์ (Auguste Comte อ้างถึงใน สนธยา พลศรี, 2545, หน้า
71) กล่าวว่า สังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ
หลายส่ ว น เช่ น เดี ย วกั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ที่ ป ระกอบ
ด้วยอวัยวะต่างๆ โครงสร้างแต่ละส่วนเหล่านี้จะทำ�
หน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน และประสาน
กันอย่างเป็นระบบสังคมจึงจะดำ�รงอยู่ได้อย่างสงบ
สุขหรือมีดุลยภาพ (Equilibrium) ซึ่งมีความเห็น
สอดคล้องกับเฮอร์เบิร์ท สเปนเซอร์ และขยายเพิ่ม
เติมว่าโครงสร้างของสังคมจะเพิ่มความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้นทำ�ให้เกิดความหลากหลาย และแตกต่างไปจาก
โครงสร้างเดิมเสมอแต่จะยังคงเชื่อมโยงประสานไม่
ได้แยกออกจากกัน แต่จะรวมกันในลักษณะของการ

บูรณาการ (Integration) เมื่อสมาชิกของสังคมเพิ่ม
จำ�นวนขึ้นก็ยิ่งทำ�ให้เกิดความแตกต่างทางสังคมมาก
ยิ่งขึ้น ทำ�ให้สังคมขาดดุลยภาพสมาชิกจึงต้องปรับตัว
ในรูปแบบต่างๆ

วิธด
ี �ำ เนินการวิจยั

ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Method) ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้น
ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นเพียงการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อดูลักษณะพื้น
ฐานของพื้นที่และกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังมีรายละเอียดต่อไป
นี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
รูปแบบการจัดการขยะ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ประชาชนในเกาะภูเก็ต ผู้มีชื่อในทะเบียนของสำ�นัก
ทะเบียนราษฎร์ จำ�นวน 351,909 คน (ณ กันยายน
2554) ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % คำ�นวณตาม
สูตรของ Taro Yamane ดังนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ได้ คือตัวแทนครัวเรือนในเกาะภูเก็ต 400 คน การคัด
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการเก็บ
แบบสอบถามจากครัวเรือน ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
เครื่องมือโดยนำ�เสนอผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เครื่องมือ 4 ท่าน ทำ�การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา ของเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ คือ
การวิจัยเอกสารและการเก็บแบบสอบถาม
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากการ
วิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
เทคนิคการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การประชาคม ในการเก็บข้อมูล ดังนั้นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับจึงได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS for Window โดยใช้
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สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ระยะที่ 2 เสนอยุทธศาสตร์การจัดการขยะ
บนเกาะภูเก็ต
ผู้วิจัยได้นำ�เอาผลที่ได้ในระยะที่ 1 มาเป็น
ข้อมูลในการกำ�หนดเป็นยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์แบบสวอต (SWOT Analysis) เพื่อ
หาข้อมูลเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคามในการจัดการขยะบนเกาะภูเก็ต มีขั้นตอน
และรายละเอียดในการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1   การวิเคราะห์หายุทธศาสตร์
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้
แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในระดับต่างๆ
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย
คุกคาม ของการจัดการขยะบนเกาะภูเก็ต การพัฒนา
คุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยนำ � เสนอผู้ เชี่ ย วชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือ 4 ท่านทำ�การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ติดต่อ
ประสานและทำ�หนังสือถึงผู้ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อขอเข้า
ทำ�การสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
4. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
คือ การตรวจสอบ 3 ทาง โดยทำ�การตรวจสอบแหล่ง
ที่มาของข้อมูลที่แตกต่างกัน(Data Triangulation)
ทั้งทางด้านห้วงเวลา แหล่งที่มา สถานที่ที่แตกต่างกัน
และการตรวจสอบวิธีการได้มาของข้อมูลที่แตกต่าง
กัน(Methodology Triangulation) จากระเบียบวิธี
วิจัยที่หลากหลายตามที่ปรากฏในระยะต่างๆในขั้นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อยืนยันร่างยุทธศาสตร์การจัดขยะเกาะภูเก็ต
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบยุทธศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ท่าน ทั้งในท้องถิ่นและในระดับประเทศ

อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากเกาะภูเก็ตเป็นจังหวัด
ที่เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และเมืองท่อง
เที่ยวที่สำ�คัญระดับประเทศในแต่ละปีมีปริมาณนัก
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากความเจริญ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ ส่ ง ผลให้ มี ก ารขยายตั ว ของ
ชุมชนเมืองไปยังเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
รอบนอก ทำ�ให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ ร ะบบการบริ ห ารการจั ด การขยะ
ของเกาะภูเก็ตมีอยู่อย่างจำ�กัด และระบบคัดแยก
ขยะมูลฝอยก็ไม่สามารถดำ�เนินการได้ ระบบเตาเผา
สามารถกำ�จัดขยะได้เพียง 250 ตันต่อวัน ส่งผลให้
ปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปฝังกลบเพิ่มขึ้น พื้นที่ที่เตรียม
ไว้ สำ �หรั บ การฝังกลบขยะนั้นก็ มีอ ยู่อ ย่า งจำ � กัด เช่น
กัน อย่างไรก็ตาม จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยการสร้างเตาเผาขยะแห่งที่ 2 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
ปัญหาขยะดังกล่าว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง
มิได้พิจารณาถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงที่ทำ�ให้เกิดขยะ
การจัดการขยะของเกาะภูเก็ตในปัจจุบันจึงเป็นไปใน
ลักษณะของการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จากผลการ
เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากภาคประชาชนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ มีการเก็บรวบรวมขยะไปทิ้ง
แต่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะต้นทาง ส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่
แยกตามประเภทของถังขยะคิดเป็นร้อยละ 67.7 โดย
มากเป็นขยะสดหรือขยะอินทรีย์ร้อยละ 77.9 ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งบดบัง
ภูมิทัศน์ความสวยงามส่งกลิ่นเหม็นและความรำ�คาญ
ใจให้กับประชาชน คิดเป็นร้อยละ 86.0 ประชาชน
ส่วนใหญ่มีการเก็บรวบรวมขยะ การคัดแยก และ
การกำ�จัดเป็นบางครั้งเท่านั้น (X =2.99) ส่งผลให้การ
จัดการขยะบนเกาะภูเก็ตเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก  
(X =3.46)
2. การจัดทำ�ข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการ
ขยะบนเกาะภูเก็ต ผู้วิจัยได้นำ�เอาข้อมูล จากการวิจัย
เอกสาร การเก็บแบบสอบถามจากประชาชนและ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 25 ท่าน ได้แก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งในส่วน
ผลการวิจยั
1.ปัจจุบันเกาะภูเก็ตมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล สาธารณสุข สิ่ง
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แวดล้อม นักวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านสิ่ง
แวดล้อม ผู้แทนองค์กรเอกชน เป็นต้น เกี่ยวกับจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม โดยนำ�มาจัดทำ�
เป็นตารางเมตริกซ์ตามแบบของ(Heinz1982) เพื่อให้
ได้มาซึ่งร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ การได้มาซึ่งข้อเสนอ
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมจะต้องเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่าย อันมีลักษณะของการบูรณาการซึ่งเกิดจากเสียง
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่างๆ ผู้วิจัยได้นำ�ร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์นำ�เสนอ
ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยผ่ า นกระบวนการจั ด เวที
ประชาคม เพื่อร่วมกันสะท้อนมุมมอง แสดงความ
คิดเห็น ต่อร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การจัดการขยะ
เกาะภูเก็ต และนำ�ร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่ได้มา
ปรับแก้ไข และเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 6 ท่าน ตาม
กระบวนการของการวิจัย ได้ทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์
57 มาตรการ ประกอบด้วย 1) ยุทธศาสตร์การสร้าง
จิตสำ�นึกในการจัดการขยะต้นทาง 2) ยุทธศาสตร์การ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 3) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ 4) ยุทธศาสตร์การจัด
ให้มีพื้นที่ต้นแบบในการลดปริมาณขยะในเกาะภูเก็ต
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการถัง
ขยะ 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาข้อกฎหมาย   การทิ้งขยะ
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลจากการศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ปั ญ หา
รู ป แบบการจั ด การขยะเกาะภู เ ก็ ต และการเสนอ
ยุทธศาสตร์การจัดการขยะเกาะภูเก็ต สามารถนำ�มา
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
รูปแบบการจัดการขยะเกาะภูเก็ตพบว่า สถานการณ์
ปัจจุบันซึ่งเกาะภูเก็ตเป็นยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และนานาชาติเดินทางมาเกาะภูเก็ตในจำ�นวนที่เพิ่ม
ขึ้นทุกปี ทำ�ให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
พิจารณาระบบการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย พบ
ว่าปัจจุบันระบบคัดแยกขยะมูลฝอยไม่สามารถดำ�เนิน
การได้ และไม่สามารถคัดแยกขยะมูลฝอยที่มีมูลค่า

สำ�หรับนำ�ไปจำ�หน่ายได้ ในขณะที่ระบบเตาเผาก็มี
ความสามารถในการกำ�จัดอย่างจำ�กัดอยู่ที่ 250 ตันต่อ
วัน ส่งผลให้มีปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปฝังกลบเพิ่มขึ้น
มากกว่าวันละ 250 ตันโดยพื้นที่สำ�หรับการฝังกลบ
ขยะมูลฝอยก็มีอยู่อย่างจำ�กัด จึงมีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องทำ�การศึกษาหาแนวทางในการรับมือกับปริมาณ
มูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการ
ที่ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หาการจั ด การขยะในปั จ จุ บั น
และในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน มี
การนำ�ทรัพยากรในขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกาะภูเก็ต อย่างไร
ก็ตาม จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยการ
สร้างเตาเผาขยะแห่งที่ 2 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปัญหา
ขยะล้นเมือง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง โดย
มิได้พิจารณาถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงที่ทำ�ให้เกิดขยะ
สอดคล้องกับงานของ ศรัทธาธิป มาประสพ (2551)
พบว่าการจัดการขยะที่ประเทศไทยดำ�เนินการอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นการแก้ปัญหาที่เน้นการกำ�จัดขยะด้วย
วิธีต่างๆ เช่น การฝังกลบ การเผาและการเทกอง
กลางแจ้ง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทาง โดยมิได้
พิจารณาถึงสาเหตุปัญหาที่แท้จริงที่ทำ�ให้เกิดขยะอัน
ได้แก่การผลิต การบริโภค และอรรถประโยชน์ การ
จัดการขยะในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของการวิ่ง
ตามปัญหา จึงไม่ประสบผลสำ�เร็จในการจัดการขยะ
เท่าที่ควร  
2.เกาะภู เ ก็ ต ดำ � เนิ น การกำ � จั ด ขยะในรู ป
แบบ “ศูนย์กำ�จัดขยะรวม” ตามแนวคิด Karen et
al (1997) ได้ให้ข้อพิจารณาว่า ในประเทศโลกที่สามที่
มักประสบปัญหาในกระบวนการจัดการขยะส่วนใหญ่
มีลักษณะของการรวมศูนย์ในการจัดการ มีการสั่ง
การจากบนลงล่างโดยขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน
หรือมีเพียงเล็กน้อย ใช้แนวทางการลงทุนด้านการ
จัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นหลัก กระบวนการ
จั ด การมี ลั ก ษณะที่ เป็ นทางการโดยปฏิ เ สธระบบที่
ไม่เป็นทางการที่มีเป็นจำ�นวนมากในเมืองของกลุ่ม
ประเทศโลกที่สามเมื่อเกิดปัญหาก็จะเพิ่มเติมด้วยการ
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เลือกใช้ระบบ หรือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้และเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ธนาคารโลกได้คำ�นวณว่า ประเทศในแถบเอเชียต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณจากโรงงานกำ�จัด
ขยะที่นำ�เข้าจาก ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และอเมริกากว่า
50,000 ล้านเหรียญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มิได้ก่อให้เกิดความ
ยั่งยืน และกระบวนการจัดการที่ยั่งยืน
ผลจากการเก็บข้อมูลจากประชาชน พบ
ว่า ส่วนใหญ่ มีการเก็บรวบรวมขยะไปทิ้งแต่ไม่ได้มี
การคัดแยกขยะต้นทาง ส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่แยกตาม
ประเภทของถังขยะ โดยมากเป็นขยะสดหรือขยะ
อินทรีย์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่ง
แวดล้อมซึ่งบดบังภูมิทัศน์ความสวยงามส่งกลิ่นเหม็น
และความรำ�คาญใจให้กับประชาชน ประชาชนส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมด้านการเก็บรวบรวม ด้านการคัด
แยก และด้านการกำ�จัดกระทำ�อยู่เป็นบางครั้งเท่านั้น
ส่ ง ผลให้มีปัญ หาการจัดการขยะบนเกาะภู เ ก็ ต เป็ น
ปัญหาอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของสม
ศักดิ์ วงศ์ศิริวิมล (2549) ได้ศึกษา การจัดการขยะ
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน
ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พบ
ว่า ปัญหาขยะในชุมชน ได้แก่ ปัญหาขยะล้นถัง
ขยะตกค้าง และบริเวณจุดทิ้งขยะมีสภาพสกปรก
และมีกลิ่นเหม็นรบกวน สาเหตุของปัญหาคือการที่
ชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และสอดคล้องกับ
สุรศักดิ์   โอสถิตย์พร (2550) ได้ศึกษา รูปแบบการ
จัดการขยะที่เหมาะสมกับเทศบาลตำ�บลดอยสะเก็ด
อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา
พบว่า ด้านประชาชนให้ความเห็นว่า เทศบาลตำ�บล
ดอยสะเก็ ด ควรหาแนวทางประสานร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก
ภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม โดยมีการวางแผนงานใน
ส่วนของการจัดการปัญหาขยะทั้งระบบซึ่งประกอบ
ด้วยการศึกษาสภาพปัญหา การวางแผนแก้ไขปัญหา
และการกำ � จั ด ขยะ การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการขยะ ทั้งนี้ต้องมี
ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการจัดการปัญหาขยะ
ในพื้นที่เทศบาลตำ�บลดอยสะเก็ดและประชาชนใน

เขตเทศบาลตำ�บลดอยสะเก็ดมีการจัดการขยะอย่าง
ถูกต้องตามหลักการจัดการขยะ 5 R รูปแบบของ
การจัดการขยะของเทศบาลตำ�บลดอยสะเก็ด แบ่ง
แยกบทบาทในการจั ด เก็ บ ขยะให้ เทศบาลฯรั บ ผิ ด
ชอบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายรับ
ผิดชอบในการกำ�จัดขยะ โดยมีส่วนกลางเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ ยังไม่มีความ
เหมาะสม
ดังนั้นการจัดการปัญหาขยะของเกาะภูเก็ต
จึงมีระบบการจัดการที่ยังขาดการบริหารการจัดการ
ขยะที่ดี ขาดการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้
จริ ง อี ก ทั้ ง รู ป แบบการจั ด การขยะยั ง คงเป็ น ไปใน
ลักษณะการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ จึงทำ�ให้ขาดการ
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมีส่วนร่วมจากผู้ผลิตขยะต้นทาง
3.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การขยะเกาะภู เ ก็ ต
การได้ ม าซึ่ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การขยะเกาะภู เ ก็ ต
ซึ่ง สอดคล้องกับ Certo and Peter (1991) กล่าว
ว่า ยุทธศาสตร์ คือวิธีการดำ�เนินงานที่คาดว่าจะนำ�
ไปสู่ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ และ
สอดคล้องกับ Heinz (1982) ที่กล่าวว่า การได้มา
ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ นั้ น ได้ ม าจากที่ ได้ วิ เคราะห์ จุ ด แข็ ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม จากยุทธศาสตร์
ทั้งหมดในแต่ละช่องในตารางเมตริกซ์ตัดสินใจเลือก
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดผลสูงสุดมาเป็นยุทธศาสตร์หลัก
พร้อมทั้งมาตรการรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสร้าง
จิตสำ�นึกในการจัดการขยะต้นทาง สอดคล้องกับ รา
นี วิสูตรธนาวิทย์ (2548) กล่าวว่า กระบวนการสร้าง
จิตสำ�นึกด้านการจัดการขยะของนักเรียน เริ่มจาก ขั้น
ที่หนึ่ง การขัดเกลาทางสังคม คือ การได้รับการปลูก
ฝังจากบ้านและโรงเรียน ขั้นที่สอง การสร้างเครือ
ข่ายบ้านและโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสร้างแนว
ร่วมประสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อ
ความชัดเจนในเรื่องของนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน
ขั้นที่สาม การบูรณาการกิจกรรม คือ การให้
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ความรู้และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ ขั้นที่สี่ การเสริมแรงและการลงโทษ เป็นการ
สร้างขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่วาง
ไว้ และลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ให้นักเรียนได้ปรับพฤติกรรมไปในทิศทางที่โรงเรียน
ต้องการ และสุดท้ายขั้นที่ห้า การประเมินทบทวน
โดยโรงเรียนออกคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการจัดการขยะ ทำ�การประเมินผล ภาคเรียนละ
1ครั้ง และมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ข้ อ จำ � กั ด ที่ มี ผ ลต่ อ กระบวนการสร้ า ง
จิตสำ�นึกด้านการจัดการขยะนั้น มีองค์ประกอบ 4
ประการ คือ หนึ่ง ประสบการณ์ในอดีตและชีวิต
ประจำ�วัน นั่นคือ ความต่อเนื่องของการสร้างสมค่า
นิยมที่ดีเกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่เล็กจนโตจนเกิด
ผลึกของจิตสำ�นึกในการจัดการขยะโดยอัตโนมัติใน
ชีวิตประจำ�วัน และการที่นักเรียนได้เห็นแม่แบบจาก
ครู พ่อ แม่ ในชีวิตประจำ�วัน ที่แวดล้อมตัวนักเรียน
ล้ ว นเป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ล้ ว นมี ส่ ว นหล่ อ หลอมให้
นักเรียนมีพฤติกรรมทีด่ ไี ด้ สอง ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ หรือข้อตกลงนัน้ หมายถึง ครู
และบุคลากรทุกคนตลอดจนบุคลากรในครอบครัวยยา้ํ
เตือนเด็กทุกครั้งที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
สาม มาตรการในการจัดการขยะ ผู้บริหาร จะต้อง
มี น โยบายและมาตรการเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะที่
ชัดเจน จริงจัง และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน และสี่ ระยะเวลา โรงเรียนจะต้อง
กำ�หนดระยะเวลาในการดำ�เนินการปรับพฤติกรรม
ของนักเรียนที่แน่นอน และประเมินผลความสำ�เร็จ
ของการปรับพฤติกรรมจากปริมาณขยะที่จะต้องเป็น
ไปตามมาตรฐาน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ในการ
จั ด การขยะต้ นทางจะได้ ผ ลดี ต้ อ งดำ � เนิ นการควบคู่
กับยุทธศาสตร์ที่ 6 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้ อ กฎหมายการทิ้ ง ขยะเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ควรมีการนำ�ข้อกฎหมายมาบังคับใช้เพื่อ
เป็นการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เร็วมาก
ขึ้น

ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ส ามารถนำ � ไปปฏิ บั ติ ให้ เ กิ ด
ผลได้ ถ้าพิจารณาจากการดำ�เนินงานของเทศบาล
นครภูเก็ตได้ดำ�เนินการลดและใช้ประโยชน์จากขยะ
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยได้ใช้แนวทางสร้าง
เครือข่ายผ่านกลุ่มประชาคมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นการรวมตัวกันของประชาชน และเยาวชนใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ
300 คน โดยร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตในการดำ�เนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแบบร่วมด้วยช่วยกัน รวม
ถึงการสร้างกิจกรรมที่มีการสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้
เกิดการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียน
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 7 แห่ง
ประกอบด้วย โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์
วิทยา) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนเทศบาลเมือง
ภูเก็ต โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนบ้านตลาดเหนือ
(วันครู 2502) โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และ
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จากผลการดำ�เนินกิจกรรมดัง
กล่าว นอกจากนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยและการจัดการ
ขยะในโรงเรียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำ�นึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนและท้องถิ่นของตนเองเป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ เทศบาลยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ก ารดำ � เนิ น กิ จ
กรรมอื่ น ๆ ที่ อ าศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
เช่น กิจกรรมน้ำ�หมักจุลินทรีย์ กิจกรรมรณรงค์
ขยะรีไซเคิลในพื้นที่ดำ�เนินการจำ�นวน 1 ครั้ง และ
กิจกรรมคัดแยกขยะพิษ (แบตเตอรี่มือถือ) เป็นต้น
ในการลดและใช้ประโยชน์จากขยะจำ�เป็นจะต้องส่ง
เสริมเครือข่ายความร่วมมือและจิตสำ�นึกที่จะร่วมกัน
แก้ไขปัญหา โดยขยายให้ทุกองค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่นของจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำ�เนินกิจกรรม และส่งเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือจึงจะสามารถดำ�เนินงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
ยุ ท ธศาสตร์ 2 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส่ ว น
ร่วมในการจัดการขยะ สอดคล้องกับ ซานิ   มินน์
(2552) กล่ า วว่ า การจั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ยความร่ ว ม
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มื อ ของประชาชนจะสามารถดำ � เนิ นการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการ ประการแรก
เทศบาลมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและศักยภาพ
เพื่ อ เติ ม เต็ ม บทบาทใหม่ ข องหน่ ว ยงานภาคบริ ก าร
ประการที่สอง ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งต่อผลกระทบด้านลบอันเกิดจากพฤติกรรมใน
ปัจจุบัน รวมถึงตระหนักชัดในบทบาทหน้าที่ความรับ
ผิดชอบของตน ประการที่สาม ประชาชนมีอำ�นาจ
มากขึ้น ผ่านการได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
ประการที่สี่ มีแรงกระตุ้นและการทำ�งานร่วมกันใน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
ขยะสิ่งที่สำ�คัญคือต้องมีแรงกระตุ้นและสิ่งจูงใจให้
ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ต้องมี
การจูงใจแบบบูรณาการ เช่น การให้ผลตอบแทนกลับ
คืนเมื่อเกิดการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการให้รางวัล
เกี ย รติ ย ศเพื่ อ เป็ นความภาคภู มิ ใ จให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้มีความเป็นไปได้ใน
ทางปฏิบัติเมื่อพิจารณาจากการดำ�เนินงานของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เคยร่วมกับองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภู เ ก็ ต ในการแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง
แวดล้อมของเกาะภูเก็ตโดยจัดทำ�โครงการสนับสนุน
ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการขยะมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต โดยดำ�เนินงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตได้แก่ เทศบาลตำ�บลเทพกระษัตรี เทศบาล
ตำ � บลเชิ ง ทะเล องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลเทพ
กระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำ�บลเชิงทะเล องค์การ
บริหารส่วนตำ�บลกัมลา องค์การบริหารส่วนตำ�บล
วิชิต และองค์การบริหารส่วนตำ�บลศรีสุนทร โดย
มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมขยะในโรงเรียนเพื่อ
ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
อีกทั้งติดตามและขับเคลื่อนการดำ�เนินงานเครือข่าย
ธนาคารขยะเดิ ม ให้ มี ก ารดำ � เนิ นงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จั ด กิ จ กรรมถนนสวยปลอดถั ง ขยะ เพื่ อ สนั บ สนุ น

การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การขยะ
อินทรีย์ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดการ
ขยะในสถานประกอบการขนาดใหญ่ กิจกรรมรณรงค์
บริจาควัสดุรีไซเคิลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้า
หน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนใน
กระบวนการเรียนรู้การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
และการจั ด อบรมให้ กั บ เยาวชนในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง
แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์
การเรียนรู้การจัดการขยะ สอดคล้องกับ มงคล ชาว
เรือ (2533) ที่กล่าวว่า การที่คนในชุมชนได้รับรู้ทราบ
เรื่องราวต่างๆ กับสิ่งนั้นจำ�นวนมากพอและสามารถ
รวบรวมสิ่ ง ที่ รั บ รู้ ทั้ ง หมดเข้ า มาเป็ น ระเบี ย บระบบ
ทำ�ให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้ เกิดการ
หยั่ ง เห็ น ในการแก้ ปั ญ หา และมี ผ ลทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะการคิดการทำ�งานและทัศนคติของเขา ดังนั้น
การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ต่างๆ มากมาย เช่น  ความพร้อมข้องบุคคล ความแตก
ต่างระหว่างบุคคล การฝึกหัดการเสริมแรง การจูงใจ
สิ่งเร้าและการตอบสนองเป็นต้น สำ�หรับกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรอันเป็นผลมา
จากการฝึ ก ฝนหรื อ ประสบการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความ
รู้ ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะในการคิด
ทำ�งาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
จากยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย น
รู้การจัดการขยะในครั้งนี้เป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญ
ที่ จ ะพั ฒ นาพลเมื อ งให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกิ ด
ประสบการณ์ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการกระทำ � ซํ้ า บ่ อ ยๆ
ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วกลายเป็นวัฒนธรรม
และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ส่ ง ผลให้
ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ด้วยจิตใจที่เห็นคุณค่า
ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำ�คัญ
ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์การจัดให้มีพื้นที่
ต้ น แบบในการลดปริ ม าณขยะในเกาะภู เ ก็ ต การ

123

124 วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

ศึกษายุทธศาสตร์การจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบในการลด
ปริมาณขยะในเกาะภูเก็ตจึง ควรเริ่มจัดการที่พื้นที่
ขนาดเล็กเป็นพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม
เช่ น เขตเทศบาลป่ า ตองซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มทางด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์  องค์การสังคม
ภาวะผู้ นํ า การติ ด ต่ อ กั บ โลกภายนอกและการฝึ ก
อบรมถ้าปัจจัยเหล่านี้มีมากเพียงใด การพัฒนาก็ยิ่งมี
สูงขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับสัญญา   สัญญาวิวัฒน์
(2538) กล่าวว่า การที่คนในชุมชนมีการติดต่อกับ
คนในชุมชนอื่นๆ เพราะการติดต่อกันระหว่างชุมชน
ทำ � ให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดการเรี ย นรู้ ก ารรั บ เอาความ
รู้ ความชำ�นาญ สินค้า เทคโนโลยีจากชุมชนที่เจริญ
ก้าวหน้ามาใช้ในชุมชน
ทำ�ให้ชุมชนมีความเจริญ
ก้าวหน้าหรือพัฒนาตามไปด้วย  
ข้อจำ�กัดในการจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะจากผู้
บริ ห ารซึ่ ง ต้ อ งเกี่ ยวข้อ งกับ งบประมาณสามารถใช้
ควบคู่กับยุทธศาสตร์ 2 คือยุทธศาสตร์การมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะและยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์
การสร้ า งศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารจั ด การขยะเพื่ อ ให้
ยุทธศาสตร์การจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบในการลดปริมาณ
ขยะในเกาะภูเก็ตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
นวัตกรรมระบบจัดการถังขยะ การพัฒนานวัตกรรม
ระบบจัดการถังขยะ คือ การคิดค้นหารูปแบบถัง
รองรับขยะที่สามารถสนองความต้องการใช้ได้อย่าง
แท้จริง ถังขยะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นรูปแบบเดียวกัน
ในทุกพื้นที่ ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วความต้องการ
ใช้งานของแต่ละพื้นที่นั้นไม่เท่ากัน ดังนั้นรูปแบบถัง
รองรับขยะจึงยังมีความจำ�เป็นต้องออกแบบให้เหมาะ
สมตามกาลเวลา ปริมาณขยะ และสถานที่ในแต่ละ
ท้องที่   ปัญหาส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนคือขยะล้นถัง
ยิ่งไปกว่านั้นบางแห่งเมื่อขยะล้นถังจึงมีการวางทิ้ง
ไว้นอกถัง บางแห่งถังขยะล้มกระจัดกระจาย บดบัง
ภูมิทัศน์ ไม่สวยงาม สกปรก ดังนั้นตราบใดที่ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จึงควรมีการพัฒนา

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว
ยุ ท ธศาสตร์ นี้ ส ามารถนำ � ไปปฏิ บั ติ ให้ เ กิ ด
ผลได้ ถ้ า พิ จารณาจากการดำ � เนิ นงานขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เคยดำ�เนินโครงการจัดเก็บ
ขยะโดยจัดสรรงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้อง
ถิ่น อาทิ การจัดหาภาชนะรองรับขยะ การปรับปรุง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำ�เนินการสำ�รวจ
ข้อมูลพื้นฐานการจัดการขยะ กำ�หนดนโยบายในการ
วางแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะมูลฝอย และงบ
ประมาณสำ�หรับจัดการขยะของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาข้อ
กฎหมายการทิ้ ง ขยะเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับ ออกุสท์   คองท์ (2545)
กล่าวว่าสังคมประกอบด้วยโครงสร้างต่างๆ หลาย
ส่ ว น เช่ น เดี ย วกั บ ร่ า งกายมนุ ษ ย์ ที่ ป ระกอบด้ ว ย
อวัยวะต่างๆ โครงสร้างแต่ละส่วนเหล่านี้จะทำ�หน้าที่
แตกต่ า งกั น ออกไปอย่ า งชั ด เจน และประสานกั น
อย่างเป็นระบบสังคมจึงจะดำ�รงอยู่ได้อย่างสงบสุข
หรือมีดุลยภาพซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับเฮอร์เบิร์ท
สเปนเซอร์ และขยายเพิ่มเติมว่าโครงสร้างของสังคม
จะเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทำ�ให้เกิดความหลาก
หลาย และแตกต่างไปจากโครงสร้างเดิมเสมอแต่จะ
ยังคงเชื่อมโยงประสานไม่ได้แยกออกจากกัน แต่จะ
รวมกันในลักษณะของการบูรณาการเมื่อสมาชิกของ
สังคมเพิ่มจำ�นวนขึ้นก็ยิ่งทำ�ให้เกิดความแตกต่างทาง
สังคมมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้สังคมขาดดุลยภาพสมาชิกจึง
ต้องปรับตัวในรูปแบบต่างๆ เช่น การแบ่งงานกันทำ� 
การจัดระเบียบสังคม เป็นต้น เพิ่มความซับซ้อนและ
เกิดความแตกต่างกันเป็นความพิเศษเฉพาะอย่าง
แต่ สั ง คมจะมี ดุ ล ยภาพเพราะโครงสร้ า ง
ต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนและประสานสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอื่นๆ
จากการศึ ก ษายุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาข้ อ
กฎหมายการทิ้ ง ขยะเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีการออก
กฎ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆลงโทษผู้กระทำ�
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ผิ ด มาเป็ น ระยะเวลานานแล้ ว ซึ่ ง เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยแต่
การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ได้ผลเนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รักษากฎหมายไม่ได้ใส่ใจอย่างจริงจังทำ�ให้ผู้กระทำ�
ผิดเกิดความรู้สึกเหมือนไม่ได้กระทำ�ผิดมาโดยตลอด
การนำ�กฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจังจึงเป็นส่วน
สำ�คัญที่จะส่งผลให้การจัดการขยะเกาะภูเก็ตประสบ
ผลสำ�เร็จรวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการขยะของผู้ผลิตขยะ นอกจาก
นี้วัฒนธรรมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ หากเปรียบกับ
ประเทศสิงคโปร์เราอาจจะไม่ใช้มาตรการลงโทษที่
รุนแรง เช่นสิงคโปร์ หากแต่มีการนำ�มาปรับใช้แบบ
ผสมผสานระหว่างการสร้างจิตสำ�นึกในการจัดการ
ขยะพร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กัน

ธุรกิจที่ประกอบการเกี่ยวกับการจัดการขยะ ผู้แทน
จากสมาคมโรงแรม เจ้าหน้าที่รัฐแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อร่วมกันบริหารหน่วยงานนี้
อย่างเป็นระบบ
2.ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องให้ความสำ�คัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรกำ�หนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วมอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการขยะระหว่างประชาชน หน่วยงานและ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และถ้ า มี ยุ ท ธศาสตร์
การจัดการขยะที่ร่วมกันดำ�เนินการโดยขยายผลไปทั้ง
ประเทศแล้ว จะเป็นส่วนหนึ่งในการของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งผลดีต่อการลดภาวะโลกร้อนที่
กำ�ลังเป็นปัญหาสำ�คัญของโลกในขณะนี้ด้วย
3. ควรมีนโยบายร่วมกันระหว่างท้องถิ่นใน
ข้อจำ�กัดในการศึกษาวิจยั
1.การวิ จั ย นี้ ป ระสบปั ญ หาจากการได้ รั บ การสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะที่เป็นภาคี
ข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งยังเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทาง เครือข่าย เพื่อร่วมกันจัดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ใน
วิชาการ อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัยได้รับการตรวจ การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ
สอบและยื น ยั นความถู ก ต้ อ งตามกระบวนการวิ จั ย ข้อเสนอแนะสำ�หรับปฏิบต
ั ิ
และการนำ�เสนอผลงานมาโดยลำ�ดับแล้วทำ�ให้น่าจะ
1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำ�แผน
เกิดความเชื่อมั่นได้ว่างานวิจัยนี้สามารถนำ�มากำ�หนด ยุทธศาสตร์จากการวิจัยนี้ไปปฏิบัติใช้ต้องศึกษาเพิ่ม
เป็นข้อเสนอยุทธศาสตร์ได้ตามวัตถุประสงค์ของการ เติมในปัจจัยอื่นที่เปลี่ยนแปลง เช่น จำ�นวนประชากร
วิจัย
สถานประกอบการ ที่อาจแตกต่างจากงานวิจัยนี้อาจ
2.การจัดเวทีประชาคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้การปฏิบัติมีผลต่อการคลาดเคลื่อนจึงมีความ
การเข้าร่วมการประชาคมยังขาด ความสนใจจากฝ่าย จำ�เป็นที่จะต้องศึกษาตัวอย่างเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ
บริหารของแต่ละหน่วยงาน บางส่วนเป็นเพียงผู้แทน
2.การนำ � ยุ ท ธศาสตร์ เรื่ อ งการพั ฒ นาข้ อ
ไม่ ได้ เป็ น ผู้ มี อำ � นาจในการตั ด สิ น ใจในเชิ ง นโยบาย กฎหมายการทิ้งขยะไปใช้ ผู้ดูแลกฎหมายต้องมีการ
อย่างแท้จริง ทำ�ให้การวิพากษ์ไม่ได้รับการวิพากษ์ที่ ประชุมจัดสรรผลตอบแทน มีสิ่งจูงใจในการจับและ
ชัดเจนในเชิงนโยบาย
ปรับอย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกฎหมายมี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรผลั ก
1.ศู น ย์ ก ารกำ � จั ด ขยะมู ล ฝอยรวมจั ง หวั ด
ภูเก็ต ปัจจุบันถูกควบคุมและบริหารโดยเทศบาลนคร ดันงานวิจัยนี้สู่การปฏิบัติโดยให้มีการทดลองปฏิบัติ
ภูเก็ต แต่ความเป็นจริงระบบการจัดการขยะมูลฝอย นำ�ร่องในพื้นที่ที่เป็นชุมชนขนาดเล็กในหน่วยงานใด
ทั้ ง เกาะภู เ ก็ ต เกี่ ย วข้ อ งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงาน ดั ง นั้ นจึ ง หน่วยงานหนึ่งก่อน เช่น เทศบาลป่าตอง เนื่องจาก
ควรให้มีการบริหารหน่วยงานนี้โดยคณะกรรมการ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมทั้งทางด้านงบประมาณ
ซึ่งแต่งตั้งจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น นัก และทรัพยากรบุคคล หลังจากนั้นนำ�ผลที่ได้จากการ
วิจัยหรือนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์ นัก ทดลองปฏิ บั ติ นั้ น ประเมิ น และปรั บ ปรุ ง เพื่ อ นำ � ไป
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ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ครั้งต่อไป
4. การพัฒนาจัดการขยะยังคงเป็นพลวัตร
ที่ดำ�เนินไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาการจัดการ
ขยะในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตที่มุ่งเน้นทำ�การ
ศึกษาข้อมูลและจัดทำ�รายละเอียดในเชิงวิศวกรรม
(Engineering Design) ของระบบการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรหรือรูปแบบ Recycling
Complex Center ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
หลายประเทศ นับ ว่ามีความจำ�เป็นต่อ การรองรับ
ปัญหาขยะในระบบเมืองที่มีรูปแบบการพัฒนาที่เป็น
มาตรฐาน ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวคิดดัง
กล่าวกำ�ลังมีการส่งผ่านเข้าสู่ประเทศที่กำ�ลังพัฒนา
ในปัจจุบันและในอนาคต อย่างไรก็ตามประเทศไทย
หรื อ ประเทศที่ กำ � ลั ง พั ฒ นาจำ � นวนมากน่ า จะไม่
สามารถดำ�เนินการตามแนวทางดังกล่าวได้อย่างเต็ม
รูปแบบเนื่องจากข้อจำ�กัดหลายประการ ดังนั้นการ

ใช้หลัก 3R เพื่อลดขยะต้นทางในภาวะความสมดุลใน
ด้านต่างๆ จึงนับว่าเป็นเรื่องที่สมควรนำ�มาพิจารณา
ตราบใดที่ประเทศไทยและประเทศกำ�ลังพัฒนายัง
ไม่สามารถพัฒนาให้มีบริบทด้านต่างๆ เช่นเดียวกับ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

1.ควรวิจัยการดำ�เนินการจัดการขยะเปรียบ
เทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์ใกล้
เคียงกับเกาะภูเก็ต เพื่อนำ�มาพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์
การจัดการขยะที่เหมาะสมกับเกาะภูเก็ตต่อไป
2.ควรวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการพัฒนา
ระบบการจั ด การขยะแบบครบวงจรรวมถึ ง การ
พัฒนารูปแบบถังรองรับขยะเพื่อให้การพัฒนาระบบ
การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.ควรวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเกิด
ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง
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