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บทคัดย่อ
ศูนย์ก�ำจัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นพื้นที่ก�ำจัดขยะร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวม 15 หน่วยงาน ในการบริหารจัดการจึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต้องอาศัยแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาโครงสร้างของเครือข่ายในการ
บริหารจัดการพื้นที่ก�ำจัดขยะร่วมกัน 2) ศึกษาบทบาทของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพื้นที่
ก�ำจัดขยะร่วมกัน และ 3) ศึกษาแนวทางในการยกระดับความร่วมมือในการบริหารจัดการพืน้ ทีก่ ำ� จัดขยะ
ร่วมกันของศูนย์ก�ำจัดขยะดังกล่าว โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารหน่วยงานเครือข่ายบริหารจัดการขยะ 15 หน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากศูนย์การจัดการขยะร่วมกัน
ผลการวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างของเครือข่ายที่ใช้พื้นที่ก�ำจัดขยะร่วมกันนั้น มีการสร้างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือและร่วมประชุมหารือในการบริหารจัดการขยะ แต่ไม่มีการใช้บุคลากรและ
งบประมาณร่วมกันในการบริหารจัดการศูนย์กำ� จัดขยะ ด้านบทบาทของหน่วยงานเครือข่ายทีใ่ ช้พนื้ ทีศ่ นู ย์
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ก�ำจัดขยะร่วมกันนั้น พบว่า  เทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เป็นหน่วยงานหลักในการ
อ�ำนวยความสะดวกและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการบริหารจัดการศูนย์ก�ำจัดขยะ
นอกจากนีย้ งั พบว่าสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการให้ความรูแ้ ละจัดกิจกรรมลดขยะ และภาคประชาชน
มีบทบาทในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้านแนวทางในการยกระดับความร่วมมือนั้น พบว่า ควรมีการ
จัดตั้งองค์กรความร่วมมือภาคีเครือข่ายหรือคณะกรรมการที่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันวางแผนก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ และการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานการบริหารจัดการศูนย์ก�ำจัดขยะร่วมกัน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ: ความร่วมมือ; การจัดการขยะ

Abstract
Waste disposal center of Mahasarakham Municipality is a waste disposal area
which has been utilized by 15 organizations. Hence, cooperation is required to govern
the relationships of those organizations in utilizing the waste disposal area. The objectives
of this study are: 1) to study the structure of the network to manage the waste together,
2) to study the role of different actors involved in the management of the waste
together and 3) to study the ways to enhance the cooperation in the waste disposal area
management. To achieve the objectives, qualitative approach has been employed.
Documentary analysis and in-depth interviews with waste management executive
agency network 15 agencies that involved significantly in the management and use of
waste management center together have been conducted to gather data.
The study found that: the structure of the network that use the space waste
together. The memorandum of agreement of cooperation and joint meeting in waste
management. However, there is no approach of pooling staff and money in such cooperation.
In terms of the roles of actors involved in this issue, it found that Mahasarakham
Municipality plays a vital role in facilitating the cooperation. As a host of the waste disposal
area, it plays a boundary-spanner role to engage the actors relevant to the utilization of
the waste disposal area to work collaboratively together. Regarding the ways in which
the cooperation can be enhanced, this study suggests that a formal committee to govern
the relationships among collaborative organizations should be established. The duties
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of the committee should be setting strategies for managing the shared landfill and
evaluating the implementation of those strategies.
Keywords: Cooperation; Waste Management

1. บทน�ำ

ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยเป็ น ปั ญ หาของสิ่ ง
แวดล้อมและสังคมทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของสังคม
ทั่วโลก เพราะความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ
ส่งผลให้มกี ารขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขยาย
ตัวของเขตเมือง อย่างรวดเร็ว ซึง่ มีความสัมพันธ์กบั
ความหนาแน่นของประชากรในการเข้าประกอบ
อาชีพและมีการสร้างที่อยู่อาศัย และผลที่ตามมา
ย่อมมีการผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ที่มาอยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว มี ก ารผลิ ต ที่ ซั บ ซ้ อ น
ใช้องค์ประกอบที่ก�ำจัดยากจึงส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็น
มลพิษทางดิน มลทางน�้ำ มลพิษทางอากาศ
ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยได้เพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ อาจมีสาเหตุจากการขาดระบบการจัดการ
ที่ดี การขาดพื้นที่รองรับปริมาณขยะ รวมถึงการ
ขาดจิตส�ำนึก โดยเฉพาะในชุมชนเมือง แต่อย่างไร
ก็ตามการสร้างจิตส�ำนึกทางสิง่ แวดล้อม ไม่ใช่เรือ่ ง
ง่ า ยหรื อ เกิ ด ขึ้ น ในระยะเวลาอั น สั้ น ภาครั ฐ
จึงจ�ำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
ด�ำเนินการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยโดยตรงในการ
การเก็บขนขยะ การคัดแยกขยะ รวมถึงการรณรงค์
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เทศบาลเมือง
มหาสารคามเป็นหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องขยะมูลฝอย
เป็นปัญหาที่มีความส�ำคัญที่มักเกิดควบคู่ไปกับ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และความเจริ ญ ก้ า วหน้ า 
และปัจจุบันการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองจังหวัดมหาสารคาม ประสบกับปัญหาปริมาณ
ขยะมูลฝอยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และศูนย์
ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เป็นสถานที่รองรับอีก 15 หน่วยงานที่น�ำขยะ
มูลฝอยมาก�ำจัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เทศบาลต�ำบล
ท่ า ขอนยาง เทศบาลต� ำ บลขามเรี ย ง องค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบลลาดพัฒนา  องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนต�ำบลเกิง้ องค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเขวา  องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ท่าสองคอน องค์การบริหารส่วนต�ำบลแก่งเลิงจาน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ค่ายสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช บริษัทสารคามบ้านไผ่
ร่วมพัฒนา จ�ำกัด โรงฆ่าสัตว์ปีกยาใจ และบริษัท
โสมภาส เอนจิเนียร์ริง จ�ำกัด (Department of
Pollution Control, the Ministry of Natural
Resources and Environment, 2014) ท�ำให้
ปริมาณขยะตกค้างเพิ่มมากขึ้นจนเป็นปัญหาใหญ่
ของจังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงจัดประชุม
กับเครือข่าย 15 หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม MOU
ความร่วมมือลดปริมาณขยะมูลฝอยและจัดการ
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มลพิษขยะมูลฝอย โดยสืบเนื่องจากปัญหาขยะ
มูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้ง 15 หน่วยงานดังกล่าว
ได้ก�ำหนดแนวทางและวางมาตรการลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่ก�ำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม สามารถรองรับขยะ
ได้ น านมากขึ้ น ก่ อ นจะกลายเป็ น ปั ญ หาขยะ
ล้นเมืองในอนาคต
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในแนวการบริหาร
จัดการขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคามทีเ่ กิดขึน้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและด�ำเนินงาน
อีกทัง้ แนวทางการด�ำเนินการร่วมกันของ 15 หน่วย
งานที่ใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะเดียวกัน เพื่อการแก้ไข
แบบบูรณาการเกีย่ วกับการใช้และการจัดการพืน้ ที่
ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของเครือข่ายใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในการใช้พนื้ ทีก่ ำ� จัด
ขยะร่วมกัน
2. เพือ่ ศึกษาบทบาทของหน่วยงานต่างๆ
ที่มาใช้พื้นที่ศูนย์ก�ำจัดขยะร่วมกัน
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับ
ความร่วมมือในการบริหารจัดการร่วมกัน

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ดังกล่าว การวิจัยครั้ง จึงได้ใช้แนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ สร้าง
องค์ความรู้เชิงลึกในประเด็นการศึกษาวิจัยได้ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary
Research) และการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก แบบกึ่ ง
โครงสร้าง (In-depth, Semi-structured Interview)
การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ (Key Informants)
เพือ่ สัมภาษณ์เชิงลึกนัน้ ได้ใช้แนวทางการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Purposive Sampling) ผู้วิจัยได้ท�ำการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารหน่วยงานเครือข่าย 15 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างส�ำคัญในการบริหารจัดการและ
การใช้ประโยชน์จากศูนย์ขยะร่วมกัน
ส�ำหรับกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
วิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามเพือ่ ใช้ในเก็บ
ข้อมูลและน�ำไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
เพือ่ ยืนยันความถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการ
ศึ ก ษา  เพื่ อ ใช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ร่วมกับ
การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร น�ำมาทบทวนข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลและ
พิจารณาประเด็นที่ส�ำคัญ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยน�ำข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์
ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตรวจสอบว่าเป็นความจริงตามที่
ให้ ข ้ อ มู ล มาหรื อ ไม่ แล้ ว จึ ง น� ำ เสนอข้ อ ค้ น พบ
ในรูปแบบพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. สรุปผลการวิจัย

1. โครงสร้างของเครือข่ายในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในการใช้พนื้ ทีก่ ำ� จัดขยะร่วมกัน
1.1 ด้ า นระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการ
จัดการขยะมูลฝอย การด�ำเนินงานภายใต้การ
บริหารจัดการขยะร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เข้า

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

มาร่วมใช้พื้นที่ในการทิ้งขยะ ซึ่งเทศบาลได้ออก
แนวนโยบายปฏิบัติงานร่วมกัน ผ่านการประชุม
หารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
โดยจัดท�ำเป็นแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายจังหวัดมหาสารคาม ปี 25582562 ออกมาใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2558 จนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอยูใ่ น
ระดับผู้อ�ำนวยการในฝ่ายต่างๆ ทั้ง 15 หน่วยงาน
ทราบว่า  มีแผนบริหารนี้แต่ในระดับผู้ปฏิบัติเอง
อาจยังทราบทั่วถึง จึงท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ในการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานก่อนส่ง
เข้าศูนย์ก�ำจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม
1.2 ด้านการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสร้างข้อ
ตกลงร่ ว มกั น ของศู น ย์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
เทศบาลเมืองมหาสารคาม มีการประชุมเพื่อหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของศูนย์ก�ำจัด
ขยะ โดยให้หน่วยงานเครือข่ายแต่ละหน่วยงาน
ร่วมกันลดปริมาณขยะ ตั้งแต่ต้นทางก่อนน�ำขยะ
เข้าสูศ่ นู ย์กำ� จัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ซึง่ ในการการสร้างข้อตกลงร่วมกันนัน้ คือ ข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานทั้ง 15 หน่วยงาน เป็นข้อตกลง
ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการจัดการ
ขยะมูลฝอย
1.3 ด้านการด�ำเนินงาน บุคลากร
ที่มาเป็นตัวแทนในคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการศูนย์ก�ำจัดขยะ มีประสานงานหรือท�ำงาน
ร่วมกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยทางเทศบาลเป็นเจ้าภาพ
หลักในการจัดตัง้ ขอความร่วมมือ 2 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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มหาสารคาม ช่วยเหลือและร่วมมือกับทางเทศบาล
เมืองในการแก้ปัญหาขยะ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์รวมถึงงานวิจัยต่างๆ และองค์ความ
รู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการขยะที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน�ำมาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาขยะของเทศบาลเมือง แต่อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบันยังไม่มีการร่วมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะ
กรรมการในรูปแบบภาคีเครือข่ายทัง้ 15 หน่วยงาน
อย่างเป็นทางการ เพียงแต่มีการท�ำข้อตกร่วมกัน
ในลักษณะการรับรู้แนวการปฏิบัติงาน
1.4 ด้ า นงบประมาณ ในปั จ จุ บั น
หน่วยงานเครือข่ายทัง้ 15 หน่วยงาน ยังไม่ได้มสี ว่ น
ร่วมในด้านงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยทาง
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รบั งบประมาณในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
เห็นว่าในปัจจุบันงบประมาณที่ใช้ในการบริหาร
จัดการของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล
เมืองมหาสารคาม เป็นงบประมาณสนับสนุนที่ได้
รับจากภาครัฐเป็นหลัก มีรายรับจากการใช้พื้นที่
ในการรองรับขยะจากหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 15
หน่วยงาน ซึง่ เมือ่ ถึงระยะเวลาหนึง่ อาจไม่เพียงพอ
ในการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการ
2. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้
พื้นที่ศูนย์ก�ำจัดขยะร่วมกัน
2.1 บทบาทความร่วมมือเทศบาล
เมืองมหาสารคามในฐานะเจ้าของพื้นที่เทศบาล
เจ้าของพืน้ ที่ เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความ
ร่ ว มมื อ ในกั บ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ย ได้ น� ำ เอา
กระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
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โดยใช้ ห ลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มเป็ น แกนการจั ด การ
กระบวนการพัฒนา  ด�ำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
คือ ร่วมรับรู้ปัญหา และสาเหตุของปัญหา ร่วมหา
ทางเลือกตามศักยภาพของชุมชนและร่วมวางแผน
ด�ำเนินกิจกรรม และร่วมติดตามและประเมินผล
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากขยะมูลฝอยใน
ชุมชนมีแนวโน้มสูงขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ ง
สถานที่ ใ นการก� ำ จั ด ขยะมู ล ฝอย งบประมาณ
บุคลากร ท�ำให้ไม่สามารถก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลได้ทั้งหมด จึงต้องหาแนวทาง
โดยเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มขอภาคส่ ว นอื่ น หรื อ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มี
ความยั่งยืนและต่อเนื่อง
2.2 บทบาทความร่วมสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเครือข่ายสถาน
ศึกษา  ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณ
ขยะและจัดโครงการคัดแยกขยะรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยจัดท�ำโรงคัดแยกขยะน�ำร่อง รวมถึงจัดท�ำ
ระบบธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
บุคลากรและนิสิตรู้จักการลดปริมาณขยะและคัด
แยกขยะเพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้ง
เป็ น หน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ มี น โยบายอย่ า ง
ชัดเจนโดยมีคู่มือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร ที่เน้นถึงหลักการวิธีการรวบรวม
และคัดแยกขยะ ก่อนส่งก�ำจัดอย่างถูกวิธี สอดคล้อง
กับแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558-2562 ให้
ความส� ำ คั ญ ในการสร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และผลักดันให้หน่วยงานที่

เกีย่ วข้องบริการจัดการขยะมูลฝอยให้มปี ระสิทธิภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.3 บทบาทความร่วมมือของเอกชน
มีบทบาทในการได้ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล
เมืองมหาสารคาม ในการร่วมรับทราบปัญหาที่
สถานการณ์เกิดขึ้น โดยตัวแทนของภาคเอกชน
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาการจัดการขยะ โดยน�ำข้อตกลงของ
เทศบาลมาปรับใช้กับหน่วยงานของตน เพื่อลด
ปริมาณขยะ และคัดแยกขยะก่อนน�ำไปทิง้ ผลจาก
ความร่วมมือกับทางเทศบาลสามารถ ลดปริมาณ
ขยะลงได้เป็นจ�ำนวนมาก
2.4 บทบาทความร่วมมือองค์การ
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การจั ด การขยะภายใน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล เป็นหน้าที่หลักของ
หน่วยงานของสาธารณะสุขต�ำบลการรับผิดชอบ
ปัญหาขยะภายในพื้นที่ทั้งหมด ได้จัดให้มีการแลก
เปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใน
พื้นที่ได้รับรู้ว่าปัญหาขยะ เป็นภาวะวิกฤติที่คนใน
พื้นที่ต้องตระหนักว่า  ต้องได้รับการแก้ไขและ
จัดการโดยให้ทีมนักวิชาการท�ำงานร่วมกับเครือ
ข่ายอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ท�ำงานเชิงลึกกับ
ชุมชมให้เกิดความยั่งยืน โดยทางองค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลได้ จั ด ท� ำ โครงการฌาปนกิ จ ขยะ
ซึ่งโครงการนี้ส่งผลให้เกิดการลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ให้ชาวบ้าน จากการคัดแยกและจ�ำหน่าย
ขยะส่ ว นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บล ได้ ใ ช้ ง บ
ประมาณในการจัดการขยะที่ลดน้อยลง จะเห็นได้
ว่าองค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นหน่วยงานที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากในการ

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับ
มาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
3. ความร่วมมือเครือข่าย เทศบาลเมือง
มหาสารคามเจ้าของพื้นที่ร่วมกับเครือข่าย 15
หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม MOU ความร่วมมือ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย และจัดการมลพิษขยะ
มูลฝอย โดยสืบเนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ซึ่งทั้ง 15 หน่วยงานดังกล่าว ได้ก�ำหนดแนวทาง
และวางมาตรการลดปริมาณขยะมูลฝอยร่วมกัน
โดยแต่ละหน่วยงานร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อลด
ขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนขนส่งไปทิ้ง เพื่อลดปัญหา
และให้พื้นที่ก�ำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม สามารถรองรับขยะได้นานมากขึ้น

5. อภิปรายผลการวิจัย

1. โครงสร้างของเครือข่ายในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในการใช้พนื้ ทีก่ ำ� จัดขยะร่วมกัน
1.1 ด้ า นระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ในการ
จัดการขยะมูลฝอย ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้ออกแนวนโยบาย
ปฏิบัติงานร่วมกัน ผ่านการประชุมหารือร่วมกัน
ของภาคีเครือข่ายในการด�ำเนินงาน โดยได้มีการ
จัดท�ำเป็นแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558-2562
ออกมาใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
ซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูท้ เี่ กีย่ วข้องซึง่ อยูใ่ นระดับ
ผูอ้ ำ� นวยการในฝ่ายต่างๆ ทัง้ 15 หน่วยงานทราบว่า
มีแผนบริหารนี้ แต่ในระดับผู้ปฏิบัติอาจยังทราบ
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ไม่ทั่วถึง จึงท�ำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานก่อนส่งเข้าศูนย์
ก�ำจัดขยะเทศบาลเมืองมหาสารคามสอดคล้องกับ
การศึกษาของรังสรรค์ ปิติปัญญา  (Pitipanya,
2010) กล่าวว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาเครือข่าย
ทีส่ ำ� คัญต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�ำเนิน
งานของกลุ่มเครือข่าย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ส่งผลให้กลุม่ เครือข่ายมีความมัน่ คงและสามารถ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือในด้านอื่นๆ
1.2 ด้านการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากปัญหาของ
ปริมาณขยะทีม่ เี พิม่ มากขึน้ น�ำไปสูป่ ญั หาขยะล้นบ่อ
ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา
ทีม่ คี วามเข้าใจความรูใ้ นด้านสาธารณสุข ขอความ
ร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ช้ในการ
ก�ำจัดขยะ ระดมทรัพยากรร่วมกัน เทศบาลเมือง
มหาสารคามและหน่วยงานเครือข่ายทัง้ 15 หน่วย
งานได้สร้างข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยให้หน่วยงานเครือข่ายแต่ละหน่วยงาน
ร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนน�ำขยะ
เข้าสูศ่ นู ย์กำ� จัดขยะของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ซึง่ ในการการสร้างข้อตกลงร่วมกันนัน้ คือข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานทั้ง 15 หน่วยงาน เป็นข้อตกลง
ความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย สอดคล้ อ งกั บ จิ น ตนา  ณ ระยอง
(Na Rayong, 2002 : 3) ให้ความหมายของการ
ท�ำงานเป็นทีมว่า บุคคลหลายๆ คนรวมตัวกันเป็น
หนึ่งกลุ่มเพื่อจะท�ำวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง โดยใช้
ความร่วมมือร่วมใจ ความรู้ความสามารถในการ
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ท�ำงานเพื่อให้วัตถุประสงค์นั้นส�ำเร็งลุล่วงไปด้วยดี
1.3 บุคลากรของหน่วยงานทีม่ าเป็น
ตัวแทน มีประสานงานหรือท�ำงานร่วมกันอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งแต่ ยั ง ไม่ มี ก ารร่ ว มตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการในรู ป แบบภาคี เ ครื อ ข่ า ยแบบมี
โครงสร้าง ของทั้ง 15 หน่วยงาน เพียงแต่มีการท�ำ
ข้อตกร่วมกันในลักษณะการรับรู้แนวการปฏิบัติ
งานจะเห็นว่าบุคลากรของเครือข่ายทั้ง 15 หน่วย
งานเครือข่าย มีการร่วมกันปรึกษาหารือ รับทราบ
ปั ญ หาสร้ า งข้ อ ตกลงในการบริ ห ารจั ด การขยะ
มู ล ฝอย แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ จ ริ ง แต่ ล ะเครื อ ข่ า ย
ไม่ได้การปฏิบตั งิ านร่วมกัน เป็นเพียงการรับทราบ
ร่วมกันเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายเทียม
(Pseudo Network) ซึ่ ง ตามแนวคิ ด ของธนา 
ประมุขกุล (Pramookkul, 2001 : 19) กล่าวว่า
หมายถึง เครือข่ายที่เป็นเพียงการชุมนุมพบปะ
สังสรรค์ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย โดยที่ต่าง
ฝ่ายต่างไม่มเี ป้าหมายร่วมกันและไม่ได้มคี วามตัง้ ใจ
อย่างแน่วแน่ในการท�ำกิจกรรมร่วมกัน เครือข่าย
เช่ น นี้ จึ ง ไม่ มี ก ารสานต่ อ และเสริ ม ก่ อ กั น ขึ้ น
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ดังนั้นในการที่จะให้
เกิ ด การพั ฒ นาอย่างต่อเนื่อง ต้องสร้างให้เกิ ด
เครือข่ายที่แท้จริง
1.4 ด้านงบประมาณ ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย จากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่เห็นว่า
ในปัจจุบันงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ของศู น ย์ ก ารจั ด การขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ ง
มหาสารคาม เป็นงบประมาณสนับสนุนทีไ่ ด้รบั จาก
ภาครั ฐ เป็ น หลัก และมีร ายรับจากการใช้พื้นที่
ในการรองรับขยะจากหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 15

หน่วยงาน ซึง่ เมือ่ ถึงระยะเวลาหนึง่ อาจไม่เพียงพอ
ในการจัดเก็บขยะและการบริหารจัดการ ข้อจ�ำกัด
ด้ า นงบประมาณที่ มี อ ยู ่ จึ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การ
พัฒนาที่ไม่สามารถกระท�ำได้เต็มขีดความสามารถ
2. บทบาทของหน่วยงานต่างๆ ที่มาใช้
พื้นที่ศูนย์ก�ำจัดขยะร่วมกัน
2.1 บทบาทความร่วมมือเทศบาล
เมืองมหาสารคามในฐานะเจ้าของพื้นที่เป็นหน่วย
งานหลักในการสร้างความร่วมมือ ให้แต่ละหน่วย
งานจัดกิจกรรมหรือโครงการลดปริมาณขยะจาก
ต้นทาง กระบวนการมีสว่ นร่วมหรือสร้างความร่วมมือ
ได้น�ำเอากระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มุ่งผล
ส�ำฤทธิ์ ด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ควบคูก่ บั การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ภายใต้ทนุ
ทางสังคมทีด่ ำ� รงอยู่ โดยใช้หลักการมีสว่ นร่วมเป็น
แกนการจัดการกระบวนการพัฒนา โดยด�ำเนินการ
ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ คือ ร่วมรับรูป้ ญ
ั หาและสาเหตุ
ของปัญหา  ร่วมหาทางเลือกตามศักยภาพของ
ชุมชนและร่วมวางแผนด�ำเนินกิจกรรมและร่วม
ติ ด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชน และมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการบริ ห าร
จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ แต่ยังมีข้อจ�ำกัด
เรื่องสถานที่ในการก�ำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ
บุคลากร ท�ำให้ไม่สามารถก�ำจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลได้ทั้งหมด จึงต้องหาแนวทาง
โดยเน้นการมีส่วนร่วมขอภาคส่วนอื่น หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้มี
ความยั่งยืนและต่อเนื่องซึ่งสอดคล้อง กับผลการ
ศึกษาของสุรัส ตั้งไพฑูรย์ (Tungpaitule, 2013 :

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

200-221) ได้ศกึ ษาตัวแบบนโยบายการจัดการขยะ
ไปปฏิบัติ พบว่า  การน�ำนโยบายการจัดการขยะ
จากองค์การ รัฐส่วนกลางทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการ
ขยะไปปฏิบตั ิ ต้องใช้ปจั จัยต่างๆ ทีม่ อี ยูข่ ององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาจัดท�ำแผนการจัดการ
ขยะเริ่ ม จากการรั บ นโยบายและท� ำ การแปลง
นโยบายให้มีความสอดคล้องเหมาะสม ใช้ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอยู่และงบประมาณบางส่วนจากส่วน
กลาง ในการวางแผนด�ำเนินการ ตรวจสอบติดตาม
สรุป และประเมินผล
2.2 บทบาทความร่วมสถานศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะเครือข่ายสถาน
ศึกษาร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการลดปริมาณ
ขยะและจัดโครงการคัดแยกขยะรักษาสิง่ แวดล้อม
และการจั ด ท� ำ ระบบธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล ขึ้ น
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรและนิ สิ ต รู ้ จั ก การลด
ปริมาณขยะและคัดแยกขยะ เพื่อน�ำกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเป็น
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีนโยบายอย่างชัดเจน
ในการที่จะก่อให้เกิดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ทีด่ โี ดยมีคมู่ อื ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร ซึ่งคู่มือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของมหาวิทยาลัยนี้ โดยเน้นถึงหลัก
การและวิธีการรวบรวมและคัดแยกขยะ ก่อนส่ง
ก�ำจัดอย่างถูกวิธี สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตรายจั ง หวั ด
มหาสารคาม ปี 2558-2562 ให้ความส�ำคัญในการ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะมู ล ฝอย
ตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
และผลักดันให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องบริการจัดการ
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ขยะมูลฝอยให้มปี ระสิทธิภาพและถูกต้องตามหลัก
วิ ช าการ สอดคล้ อ งกั บ ปิ ย ะรั ต น์ วงศ์ จุ ม มะลิ
(Wongjummali, 2008) กล่าวว่าการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะอย่างยั่งยืนนั้นควรมีการพัฒนา
ที่ระเบิดออกมาจากข้างใน โดยชุมชนเป็นเจ้าของ
เรื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมจนเกิด
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ของชุมชน
2.3 บทบาทความร่วมมือของเอกชน
การให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ร่ ว มรั บ ทราบปั ญ หาที่ ส ถานการณ์ เ กิ ด ขึ้ น
โดยตัวแทนของภาคเอกชน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม
ประชุ ม เพื่ อ เสนอแนวทางในการแก้ ป ั ญ หาการ
จัดการขยะ โดยน�ำของตกลงของเทศบาลมาปรับ
ใช้กับหน่วยงานของตนโดยการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะก่อนน�ำไปทิง้ โดยโดยผลจากความ
ร่วมมือกับทางเทศบาลสามารถ ลดปริมาณขยะลง
ได้เป็นจ�ำนวนมาก สอดคล้องกับแนวคิดของบุญจง
ขาวสิทธิวงษ์ (Khaosittiwong, 2010 : 158-159)
ที่ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
คัดแยกมูลฝอยในเขตยานาวา  พบว่า  ความยินดี
ในการมีส่วนร่วมคัดแยกมูลฝอยเมื่อมีบริบทของ
ชุ ม ชนสนั บ สนุ น มี ผ ลต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย
2.4 บทบาทความร่วมมือของของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาลการจัดการ
ขยะภายในองค์การบริหารส่วนต�ำบล ได้จัดให้มี
การแลกเปลี่ ย นความรู ้ ส ร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงปัญหาขยะเป็น
ภาวะวิกฤติทคี่ นในพืน้ ทีต่ อ้ งหาเร่งด่วนทีต่ อ้ งได้รบั
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การแก้ไขและจัดการโดยให้ทีมนักวิชาการท�ำงาน
ร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ท�ำงาน
เชิงลึกกับชุมชมให้เกิดความยั่งยืน จะเห็นได้ว่า
องค์การบริหารส่วนต�ำบลเป็นหน่วยงานที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั มาจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ
แนวคิดของพีรยา วัชโรทัย (Watcharothai, 2013
: 145) กล่ า วถึ ง การให้ ป ระชาชนเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจว่า  จะท�ำอะไร เข้าร่วมใน
การน�ำโครงการไปปฏิบัติโดยเสียสระทรัพยากร
ต่างๆ เช่น แรงงาน วัสดุ เงิน หรือความร่วมมือ
ในองค์การหรือกิจกรรมเฉพาะด้าน เข้าร่วมใน
ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากการพั ฒ นาและร่ ว มกั น
ประเมินผลโครงการ

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
จากการวิจัยพบว่า  หน่วยงานเครือข่ายที่
ร่วมกันปฏิบัติงานยังขาดความต่อเนื่องและเป็น
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางทางการ ผู้วิจัยจึงได้
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.1 จัดตัง้ คณะท�ำงานในการบริหาร
จัดการขยะ โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการจากหน่วย
งานภาคี เครื อข่ายโดยมอบหมายอ�ำนาจหน้ า ที่
อย่างครอบคลุมทุกฝ่ายและทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ทั้ง 15 องค์กร มีเทศบาลเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อประสานระหว่างหน่วย
งานภาคีเครือข่ายและตัวแทนหรือกรรมการของ

แต่ละเครือข่าย
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
บริหารจัดการขยะของแต่ละหน่วยงานเครือข่าย
1.3 งบประมาณในการด�ำเนินงาน
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ แผนงบประมาณของสถานที่
ก�ำจัดขยะ ทัง้ รายรับ รายจ่าย ระบุการแบ่งสันปัน
ส่วนผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และความรับผิด
ชอบหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นของแต่ละองค์กร
ให้ชดั เจน
1.4 แนวทางการด�ำเนินงาน โดยแบ่ง
เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้น (การลด) การลด
ปริมาณขยะระยะกลาง (การจัดเก็บ) ระยะการ
เก็บ/ขน ระยะปลาย (การจัดการ) ระยะการจัดการ
ขยะทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ
1.5 แผนการด�ำเนินการจัดการขยะ
เนื่องจากปริมาณที่น�ำไปก�ำจัด ณ บ่อขยะหนอง
ปลิงของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เกิดขีดความ
สามารถที่จะสามรถรองรับได้ จึงควรจัดตั้งศูนย์
ก�ำจัดขยะโดยให้เอกชนด�ำเนินร่วมกับเทศบาล
หนองปลิงในการจัดตั้งศูนย์ก�ำจัดขยะเพื่อรองรับ
ปริมาณขยะจากหน่วยงานเครือข่าย
1.6 ติดตาม ประเมินผล ศักยภาพ
การบริหารจัดการขยะของเทศบาล โดยด�ำเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการท�ำงาน
และการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยให้มีหน่วย
งานอื่นร่วมเป็นผู้ประเมิน
1.7 ติดตามเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่รอบบ่อขยะได้รับผล
กระทบจากมลพิษทีเ่ กิดจากน�ำ้ เน่าเสียบ่อขยะไหล
ลงแหล่งน�้ำสาธารณะและพื้นที่เกษตรกรรม

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561) ฉบับพิเศษ

2. ข้อเสนอแนะการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ในการศึกษาครั้งต่อไป เห็นควร
ท�ำการศึกษาความก้าวหน้า  และประเมินผลการ
ด�ำเนินการตามความร่วมมือ การก่อสร้างแหล่ง
ก�ำจัดขยะมูลฝอยแหล่งเดียวกันทั้ง 15 หน่วยงาน
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2.2 อาจใช้ แ นวทางการวิ จั ย เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action
Research: PAR) เพื่อมุ่งหาแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือการจัดการบริหารจัดการ
ขยะระหว่างหน่วยงานที่ใช้บ่อก�ำจัดขยะร่วมกัน
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