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๑ หลักการและเหตุผล  
 ขยะเป็นต้นเหตุส าคัญของมลภาวะทางน้ า อากาศ พ้ืนดิน ทีส่่งผลเสียต่อสุขภาวะของประชาชน 
รายงานของส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ปริมาณขยะ
ในประเทศไทยมีจ านวน ๒๗.๔๐ ล้านตัน มีอัตราเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีปริมาณขยะ ๒๔.๐๔ ล้านตัน 
(ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๖๑) จากสถิติดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาขยะให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน อาทิ แผนพัฒนาใน
ระดับชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และเป้าหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดเป้าหมายให้ 
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี ๒๕๖๔ เป็นต้น 
 จากต้นแบบของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาขยะ  อาทิ ชุมชนบ้านรางพลับ เทศบาล
ต าบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พบว่าจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนคือปัจจัยส าคัญในการ
แก้ปัญหาขยะให้ประสบความส าเร็จและยั่งยืน จิตส านึกและการมีส่วนร่วมจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการจัดการ
ขยะต้นทาง เช่น การคัดแยกขยะตามประเภท การน าขยะสะอาดมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ การน าขยะเปียกมาท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่าย และการทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นต้น  

 ในทางปฏิบัติพบว่าจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัญหาส าคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการประชารัฐและการแก้ปัญหาขยะชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงคิดว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการในการสร้างจิตส านึกในการแก้ปัญหาขยะแบบบูรณาการกับกระบวนการ
ประชารัฐ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงก าหนดวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติงานในการสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อเป็นก าลังส าคัญในการแก้ปัญหาขยะ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 

๒ บทวิเคราะห์และแนวคิด   

   ๒.๑ การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผลการศึกษาต่างๆระบุชัดเจนว่าสาเหตุส าคัญของความ
ล้มเหลวในการแก้ปัญหาขยะคือจิตส านึกและการไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ ข้าพเจ้าจึงประยุกต์ใช้
แผนภูมิต้นไม ้(Problem Tree) เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุในการวิเคราะห์ตัวแปรที่จะส่งผลต่อการมีจิตส านึกและ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน โดยรากของต้นไม้คือสาเหตุของปัญหาล าต้นของ
ต้นไม้คือปัญหา ส่วนใบของต้นไม้คือผลกระทบของปัญหา จากการวิเคราะห์สาเหตุด้วยหลัก ๘ why พบว่า
สาเหตุที่แท้จริงคือการขาดจิตส านึกทีม่าจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน การขาดกลไกการขับเคลื่อนแบบพหภุาคีที่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการที่
แท้จริงของประชาชน  



จากนั้นก าหนดวัตถุประสงค์ด้วยแผนภูมิวัตถุประสงค ์(Objective Tree) ด้วยการแปลงสาเหตุที่ได้
จากแผนภูมิต้นไม้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน คือ การขาดความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบเชิงลบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การขาดกลไกการขับเคลื่อนแบบพหภุาคทีี่เกิดจากการรับฟังความคิดเห็นความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน จากสภาพปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องปฏิบัติคือ การท างานเชิงรุก (๑) การสร้างกระบวนการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับผลดีของ
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง และผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของปัญหาขยะ (๒) การสร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนแบบพหภุาคี สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเครื่องมือ SWOTs Analysis พบว่าสถานการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาขยะคือการตื่นตัวของประชาชนต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สื่อสารและการจัดการขยะ ภัยคุกคามที่ส าคัญคือการขยายตัวของเมือง การขยายตัวของแหล่งอุตสาหกรรม 
การเคลื่อนย้ายของแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณ ปัจจัยภายในพบว่าประชาชนชาว
ไทยมีการศึกษาที่สูงขึ้น มีกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาขยะของประเทศ จุดอ่อน
ที่ส าคัญ คืองบประมาณ และองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้อง จากนั้นน าปัจจัยดังกล่าวมาก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติด้วย TOWs Matrix ได้แนวทางที่ส าคัญคือ การพัฒนาควรใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยเพื่อสร้างกลุ่มมวลชนและการสร้างเครือข่ายการจัดการขยะที่ยั่งยืน  

๒.๒ กรอบแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติ 

แนวคิดหลักในการแก้ปัญหาขยะในครั้งนี้ประกอบด้วย แนวคิดการจัดการขยะตามหลักการ ๓ R 
แนวคิดการมีส่วนร่วม แนวคิดสุนทรียสนทนา (Dialogue) กล่าวคือแนวคิดการจัดการขยะตามหลักการ ๓ R 
Reduce ลด (คิดก่อนใช้) Reuseใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) และ Recycle (น ากลับมาใช้ใหม่) ผสานกับแนวคิดการมี
ส่วนร่วมที่ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการปฏิบัติ การมี
ส่วนร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งตามหลักการประชารัฐที่เกิดจาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ 
ภาคราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาค
ประชาชนและประชาสังคม เพ่ือเป็นไกส าคัญในการร่วมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายปฏิบัติการชุมชนไร้ขยะ 

จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการด าเนินการในการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทักษะ
การรับฟังและการสนทนาของผู้ด าเนินโครงการคือปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้
ประยุกต์ใช้หลักการสุนทรียสนทนาและการจัดการความมาใช้เป็นกรอบการนาพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน
และการวางแผนร่วมของภาคีเครือข่าย กระบวนการ สุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นกระบวนการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการสร้างให้เกิดการสร้างสรรค์ทางความคิด เป็นการ แลกเปลี่ยนทั้งความรู้สึก 
องค์ความรู้ภายในตัวบุคคล เป็นกระบวนการที่น าความรู้แฝง (Tacit Knowledge) ท าให้ปรากฎขึ้น รวมถึง
การพัฒนาทักษะการตั้งค าถาม การน าเสนอความคิด การฟังและการไตร่ตรอง ความคิดอย่างลุ่มลึก อยู่ใน



ภาวะอิสระที่ท าให้เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจทั้งตนเองและบุคคล
อ่ืนภายในกลุ่มอย่างแท้จริง กระบวนการดังกล่าวจะท าให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือในชุมชน เป็น
กระบวนการสร้างจิตส านึกและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

๒.๓ ข้อเสนอ 

สรุปได้ว่าแนวทางในการด าเนินการที่ส าคัญคือการสร้างจิตส านึกการสร้างเครือข่ายภาคี ด้วย
กระบวนการสร้างจิตส านึกท่ีประยุกต์ใช้โอกาสเชิงบวกท่ีส าคัญ คือเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย และความ
ตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคธุรกิจ และการแก้ปัญหาตามหลักศาสตร์พระราชาในการ
แก้ปัญหาแบบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ข้อเสนอของข้าพเจ้าคือการพัฒนา“ชุมชนไร้ขยะด้วยกระบวนการสุนทรีย
สนทนาประชารัฐ” ข้าพเจ้าเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีกระบวนการด าเนินงานที่แบ่งออกเป็น 

๓ รายละเอียดการด าเนินการพัฒนา 
 เพ่ือการบรรลุวิสัยทัศน์ ๓ ระยะดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินการในระยะสั้น กระบวนการส าคัญที่ต้องด าเนินการ คือ  
           ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทักษะกระบวนการสุนทรียสนทนาให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนที่ กระบวนการในการพัฒนาจะประยุกตใช้สื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อที่มี
ราคาประหยัดเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมีการกระจายตัวอย่างรวดเร็วด้วยการท าบทเรียนสั้นๆที่น าเสนอ
กระบวนการสุนทรียสนทนาและแนวปฏิบัติ 
 การฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ คือการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรเพ่ือให้บุคลากร
ดังกล่าวท าหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรและคนในชุมชนต่อไปตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) และวิทยากรตัวคูณนี้จะท าหน้าที่ในการพัฒนาและสร้างจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะในล าดับต่อไป 

 ๓.๒ การวางแผนและจัดตั้งภาคีเครือข่ายชุมชนไร้ขยะแบบมีส่วนร่วมเมื่อท าการพัฒนาบุคลากร และ
สร้างจิตส านึกแล้ว กระบวนการต่อมาคือจัดการตั้งองค์กรพาคีเครือข่ายชุมชนไร้ขยะแบบมีส่วนร่วมภายใต้
ความร่วมมือของทุกภาคส่วน กระบวนการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน
ก าหนดวิธีการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล ทีก่ระท าแบบมีส่วนร่วม 

 ๓.๓ การน ากระบวนการสู่การปฏิบัติเพ่ือการปฏิบัติที่ยั่งยืนควรด าเนินการเชิงบูรณาการ 
            ๓.๓.๑ การจัดท าหลักสูตรการจัดการขยะเชิงบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนในเขตเทศบาล โดยมีกิจกรรมและการเรียนการสอนที่ให้การศึกษาเยาวชนเกี่ยวกับการลดขยะ การ
แยกขยะจากต้นทาง การใช้สิ่งของซ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการน าสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์ และ
การสร้างรายได้อ่ืนๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกและกระตุ้นให้เยาวชนในท้องถิ่นเป็นแกนน าในการน าองค์ความรู้
ดังกล่าวไปใช้ในครัวเรือน 



  ๓.๓.๒ การบูรณาการเครือข่ายประชารัฐ ทั้งนี้จะด าเนินการโดยขอความร่วมมือจาก
เครือข่ายประชารัฐทั้งในภาครัฐและเอกชน ภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการต่างๆ สถาบันการศึกษา เพ่ือการใช้
ทรัพยากรร่วมทั้งในด้านการฝึกอบรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเอกชน เพ่ือน าโครงการพัฒนาของชุมชน
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพ่ือสังคม (CSR) ทัง้นี้ภาคีเครือข่าย แกนน าชุมชน และเทศบาลจะท าความตก
ลงและให้สัจจะร่วมกันในการส่งเสริมและแก้ปัญหาขยะแบบประชารัฐ 
  ๓.๓.๓ การสร้างกระบวนการแปรรูปขยะเพ่ือสร้างรายได้ เช่น การจัดท าธนาคารขยะ การจัด
กิจกรรมเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการรักสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรรมส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ การสร้างตราสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ การพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากกระบวนการดังกล่าวจะสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ สร้างค่านิยมรักสิ่งแวดล้อม ประชาชนจะมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รายได้จากการ
ท่องเที่ยว รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
          การด าเนินการในระยะกลาง  

          การสร้างระบบติดตามแบบพ่ีเลี้ยง และการพัฒนากระบวนการ เพ่ือติดตามและขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน จะต้องมีคณะท างานในการท าหน้าที่ติดตามและพ่ีเลี้ยง 
(Coaching) ติดตามการปฏิบัติและให้ค าแนะน าการปฏิบัติในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกเดือน ในขณะเดียวกันก็จะท า
ระบบสื่อสารสองทางเพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารในการให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ มีการประชุมเพ่ือพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานทั้งการประชุมแบบทางการและประชุมแบบไม่เป็นทางการเพ่ือปรับกระบวนการ
ด าเนินการให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
          การด าเนินการในระยะยาว 

         เพ่ือการขยายผลการปฏิบัติไปยังพ้ืนที่อ่ืน เริ่มต้นด้วยการถอดบทเรียนความส าเร็จ จากนั้นจัดท าสื่อ
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และปัจจัยแห่งความส าเร็จทั้งในรูปแบบเอกสาร และวิดีทัศน์ การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนเพื่อเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ การสร้างจิตส านึกในการ
แก้ปัญหาขยะของประชาชนและการศึกษาดูงานของชุมชนอ่ืน 

๔ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะสุนทรียสนทนา จะท าให้การ
สื่อสารมีประสิทธิผล สร้างความเข้าใจ ความสามัคคีภายในองค์กรและชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อกันเกิดความ
ร่วมมือในการจัดการขยะตามหลักการ ๓ R ภาคีเครือข่ายประชารัฐ  
         ๔.๒ ชุมชนมีแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม (เป้าหมาย วิธีการ) มีระบบการท างาน มีคณะท างาน มี
ระบบการติดตามาและประเมินผลที่เป็นรูปธรรมอันเกิดจากภาคีเครือข่ายชุมชนไร้ขยะแบบมีส่วนร่วม น าไปสู่
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและการสานต่อย่างต่ออย่างยั่งยืน  
        ๔.๓ กระบวนการจัดที่ยั่งยืน เนื่องจากเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การมีส่วนร่วมท าให้



ประชาชนให้ความส าคัญในฐานะผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ มีรายได้จากการจ าหน่ายขยะ ลดรายจ่ายในการ
จัดการขยะ ควรด าเนินการเชิงบูรณาการ 
      ๔.๔ มีระบบติดตามประเมินผล กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เป็นช่องทางในการติดตามประเมินความส าเร็จ น าไปสู่การลดขยะได้ตามเป้าหมาย เกิด
การเรียนรู้และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน  

๕ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผลผลิตเป้าหมาย (Output )  ตัวชี้วัดความส าเร็จ กระบวนการประเมิน 
- บุคลากรของ อปท. 
- ประชาชน 
มีทักษะในกระบวนการสุนทรีย
สนทนา มีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการขยะและมี
จิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะ 
    

- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน บุคลากรที่เข้า
รับการอบรมและผ่านการทดสอบความ
เข้าใจในทักษะกระบวนการสุนทรียสนทนา 
- จ านวณประชาชน และองค์กรที่เข้ามาเป็น
ภาคีเครือข่าย 
- จ านวณโครงการที่เกิดขึ้นจากวิทยากรตัว
คูณให้ความรู้จัดการขยะ 
- ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนในพื้นท่ีมี
ทัศนคติที่ดตี่อการจัดการขยะของหน่วยงาน 
 

- การส ารวจออนไลน์
และแบบสอบถาม 
- เอกสารการด าเนิน
โครงการ 

ผลลัพธ์ (Outcome)   
- ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 
- ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 
- ขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง  
- การคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง  

- ร้อยละ ๗๕ ของปริมาณ ขยะมูลฝอยที่
เกิดข้ึน ภายในปี ๒๕๖๔ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย ติด
เชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี ๒๕๖๓ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย ติด
เชื้อที่เกิดขึ้น ภายในปี ๒๕๖๓  
- ร้อยละ ๑๐๐ ของปริมาณขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตรายถูกจัดการตั้งแต่ต้นทาง
ภายในปี ๒๕๖๓ 

- การส ารวจออนไลน์
และแบบสอบถาม 
- เอกสารการด าเนิน
โครงการ 

 

ลงช่ือ............................... 

                                                                                                          

        ผู้เสนอแนวคิด 


