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บทคดัย่อ 
การร่วมกนัผลติบรกิารสาธารณะเป็นหนึ่งในวธิกีารทีจ่ะจดัการกบัความทา้ทาย

ในการจดัการภาครฐัที่ต้องรบัมอืกบัความต้องการของประชาชนที่หลากหลายภายใต้
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและบุคลากร แต่การใหป้ระชาชนในสงัคมเมอืงมาร่วมจดับรกิาร
สาธารณะกับภาครัฐนัน้จ าต้องมีแรงจูงใจให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
การศกึษาครัง้นี้ ต้องการตอบค าถามว่า ประชาชนไดป้ระโยชน์อะไรจากการร่วมกนัผลติ
บริการสาธารณะ โดยเลือกศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็น
กรณศีกึษา 

จากการส ารวจเอกสาร การสังเกตการณ์ แบบไม่มีส่วนร่วม เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธ์ และการสมัภาษณ์เชงิลกึทัง้บุคลากรระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถิ่น และ
ตวัแทนสมาชกิชุมชนทีร่่วมกนัจดัการขยะกบัเทศบาลนครอุบลราชธานี พบว่า ประโยชน์
เชงิรูปธรรมทีเ่กดิขึน้จากการร่วมกนัจดัการขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานีคอื ชุมชนที่
ร่วมจดัการขยะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มสีวสัดิการเมื่อเสียชีวิต และมีเงนิออมจากขยะ 
ขณะที่ผลประโยชน์เชงิคุณค่าที่เกิดขึ้นเฉพาะกบัคณะกรรมการชุมชนที่เป็นแกนน าอัน
ได้แก่ ความภาคภูมใิจในศกัยภาพของตนเอง การพฒันาความรู้ด้านสิง่แวดล้อม และ
ความเคารพซึง่กนัและกนัในหมูค่ณะกรรมการ  

 

ค าส าคญั: การร่วมกนัผลติ การจดัการขยะ การจดับรกิารสาธารณะ 
 

Abstract 
Co-production between public services is one of the most effective ways 

that limited government budgets and officials are able to respond to the 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/08f2016030716170728.pdf
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increasingly diverse needs of people. People’s participation is vital for co-operation 
but it is no easy task to achieve this participation. This case study of waste 
management in Ubon Ratchathani used various research methods, including 
documentary surveys, non-participatory observation, and in-depth interviews of 
locals and government officials, to explore the motives and benefits that attract 
people to co-operate with public services. The research found that co-operation 
was driven by two factors. First, people were motivated by tangible benefits, 
including improvement of the environment in their communities, eligibility for 
funeral funds, and receipt of money for garbage. Second, people received 
intangible benefits, including the realization of potential and boosts to self-esteem, 
acquisition of knowledge of the environment, and development of mutual respect 
among local staff. 
 

Keywords: Co-production; Waste management; Public services 
 

บทน า 
สภาพแวดลอ้มการบรหิารงานภาครฐัในศตวรรษที ่21 มลีกัษณะพลวตั ทัง้ดา้น

เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม ประกอบกบัขอ้จ ากดัของรฐัในการจดับรกิาร
สาธารณะนัน้มคีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้ จากการเพิม่ขึน้ของความต้องการของประชาชน
แต่ละพื้นที่ที่มปีจัจยัด้านภูมศิาสตร์ และด้านเศรษฐกจิสงัคม (socio-economic factors) 
ท าใหก้ารจดับรกิารสาธารณะไมไ่ดถู้กผกูขาดโดยภาครฐั และภาคธุรกจิอกีต่อไป  

การจดับริการสาธารณะถูกกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รบัผดิชอบ เพื่อใหก้ารจดับรกิารสาธารณะมคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทและความต้องการ
ของแต่ละพื้นทีม่ากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ยงัส่งเสรมิใหป้ระชาชนทีม่สี่วนไดส้่วนเสยีในบรกิาร
สาธารณะนัน้สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดหรอืออกแบบบรกิารสาธารณะได ้
โดยเชือ่ว่าประชาชนจะสามารถผลกัดนัใหน้โยบายสาธารณะทีต่นเขา้ไปมสี่วนร่วมเป็นไป
ในทศิทางทีต่อบสนองความตอ้งการ ความเชือ่ และผลประโยชน์ต่อตวัเขาเองได ้(Tullock, 
1976 อ้างใน Hill, 1993; Moe, 1989) แล้วน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่
กระตอืรอืรน้ (active citizen) ต่อไป 

แนวคิดการร่วมกนัผลติ (co-production) เป็นแนวทางหนึ่งในการจดับรกิาร
สาธารณะที่ก่อตัวขึ้นในสหรฐัอเมรกิา ช่วงปลาย ค.ศ. 1960 เพื่อแก้ไขปญัหาการขาด
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งบประมาณของทอ้งถิน่ในการจดับรกิารสาธารณะใหต้อบสนองความตอ้งการของพลเมอืง 
โดยให้ชุมชนหรืออาสาสมัครเข้ามาช่วยในการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งก่อให้เกิด
ป ร ะ สิ ท ธิผ ล ม าก ขึ้ น  (Pestoff, Osborne and Brandsen, 2006; Needham, 2007) 
หลังจากนัน้ประเทศในกลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้น าแนวคิด
ดงักล่าวไปพฒันา เพื่อแกไ้ขขอ้จ ากดัของการจดับรกิารสาธารณะทีเ่อกชนขาดแรงจงูใจใน
การมาร่วมด าเนินการกบัภาครฐั (Boyle and Harris, 2009)  

ส าหรบัประเทศก าลงัพฒันานัน้แมแ้นวคดิการร่วมกนัผลติจะยงัไม่แพร่หลาย 
แต่ Joshi and Moore (2003 อ้างใน Bovaird, 2007) ระบุว่าการร่วมกนัผลติในประเทศที่
ยากจนนัน้เกดิขึน้มานานแลว้ แต่ยงัไม่มนีกัวชิาการสนใจจะพฒันาเป็นองคค์วามรู ้ดงันัน้ 
การจะพฒันาแนวคดิการร่วมกนัผลติใหส้ามารถอธบิายไดท้ัว่ไปจงึจ าเป็นต้องศกึษาการ
ร่วมผลติสนิคา้และบรกิารสาธารณะในประเทศก าลงัพฒันาด้วย (Pestoff, Osborne and 
Brandsen, 2006)  

การศกึษาครัง้นี้ตอ้งการศกึษาการร่วมกนัผลติในการจดับรกิารสาธารณะระดบั
ทอ้งถิน่ในประเทศไทย เพื่อตอบค าถามว่าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่และประชาชนทีม่า
ร่วมกนัผลติบรกิารสาธารณะนัน้ได้รบัประโยชน์อะไรจากการร่วมกนัผลติดงักล่าว โดย
เลอืกการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งถือเป็นปญัหาใกล้ตัวของ
ประชาชนที่มกีารมสี่วนร่วมที่หลากหลายและเป็นปญัหาส าหรบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ขนาดใหญ่ซึง่สะทอ้นความตอ้งการในการจดัการขยะในสงัคมเมอืงได้ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมในการจดัท า

นโยบายสาธารณะ และการร่วมกนัผลติ พบว่า สามารถแบ่งกระบวนการจดัการขยะได้
เป็น 2 ขัน้ คอื การก าหนดหรอืการออกแบบบรกิาร และการร่วมกนัจดัการขยะหรอืการน า
นโยบายไปปฏบิตัิ ทัง้นี้ การสนับสนุนให้ประชาชนมาร่วมผลติบรกิารสาธารณะนัน้ ตวั
แสดงภาครฐัจ าเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดการมสี่วนร่วม และอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน (Boyle and Harris, 2009) ในการให้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความต้องการ 
ตลอดจนวเิคราะห์ขอ้ดขีอ้เสยีของแต่ละทางเลอืกในการจดับรกิารสาธารณะได ้(Bryce, 
2012) 

นอกจากนี้ เงื่อนไขส าคญัที่สนับสนุนให้การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดับรกิารสาธารณะนัน้ประสบความส าเรจ็คอื ความสมัพนัธอ์นัด ีความไวว้างใจซึง่กนัและ
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กนัระหว่างเจา้หน้าทีร่ฐัและประชาชน ความมุง่มัน่ทีจ่ะใหบ้รกิารสาธารณะทีต่นมสี่วนร่วม
ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมาย และความรูส้กึเป็นเจ้าของบรกิารสาธารณะนัน้ร่วมกนั 
(Poocharoen and Ting, 2013; Needham, 2007; อรุณ ีสณัฐติวิณชิย,์ 2557) 

ทัง้นี้ ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการร่วมกนัผลติบรกิารสาธารณะระหวา่งประชาชน
และเจา้หน้าทีร่ฐั ม ี5 ประการ ดงันี้  

ประการแรก เป็นการพัฒนาบรกิารสาธารณะ เนื่องจากการมผีู้ที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมด าเนินการหรอืจดัท านโยบาย ท าให้เกดิมุมมองหรอืการพจิารณาปญัหาเป็นไป
อย่างรอบด้านมากขึ้น ท าให้การออกแบบนโยบายหรอืบรกิารสาธารณะนัน้ มเีหตุมผีล
มากขึน้ (Needham, 2007; Meijer, 2011)  

ประการสอง ช่วยให้ส่วนราชการสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
งบประมาณ และขอ้มูลข่าวสารได ้เนื่องจากความไม่สมดุลกนัระหว่างจ านวนอตัราก าลงั
ภาครฐั และปรมิาณงานสาธารณะทีม่แีต่จะเพิม่มากขึน้ตามความตอ้งการของประชาชน 

ประการสาม พฒันาความเป็นพลเมอืงของประชาชนผูม้าร่วมกนัผลติบรกิาร
สาธารณะของรฐั (Meijer, 2011) เมื่อประชาชนที่มาร่วมผลติบรกิารสาธารณะรู้สกึเป็น
เจ้าของร่วมกนัท าให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และความรบัผิดชอบต่อผลประโยชน์
สาธารณะร่วมกนัดว้ย  

ประการสี่ เติมเต็มคุณค่าของประชาชนที่มาร่วมผลิตบริการสาธารณะนัน้ 
(Considine, 1994) และ 

ประการสุดทา้ย ท าใหก้ารบรกิารสาธารณะนัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของกลุ่มผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในบริการสาธารณะนั ้น อัน
เนื่องมาจากกลุ่มดงักล่าวสามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการจดับรกิารสาธารณะในระหว่าง
กระบวนการผลติได ้จงึท าให้เกดิการป้อนกลบัขอ้มลู (feedback) ระหว่างการด าเนินการ
ได ้(Ansell and Gash, 2007) 

 

วิธีการวิจยั 
การศกึษาครัง้นี้เลอืกศกึษาการจดัการขยะมูลฝอย ที่เป็นบรกิารสาธารณะที่

ใกลต้วัประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอี านาจในการออกแบบบรกิารได้เอง 
ซึ่งในการเลอืกพื้นที่ศกึษา การศกึษาครัง้นี้พจิารณาเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่เท่านัน้ โดยพจิารณาเลอืกพืน้ทีจ่ากเกณฑ ์2 ประการ คอื ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้
ในแต่ละวนั และความจ าเป็นทีต่้องการการมสี่วนร่วม โดยพจิารณาจากสถานการณ์ด้าน
การจดัการขยะ  
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มลูขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการสนับสนุน
งบประมาณด้านการจดัการขยะมูลฝอยภายใต้แผนปฏบิตักิารเพื่อการจดัการ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มจงัหวดั (พ.ศ.2540-2556) 

 

หน่วยงาน ปริมาณขยะ (ตนัต่อวนั) สถานการณ์ปัจจบุนั 
เทศบาลนครอบุลราชธาน ี 201.07 บ่อขยะถูกต่อตา้น/ปิดการใช ้
เทศบาลเมอืงวารนิช าราบ 134.89 บ่อขยะด าเนินการไดด้ ี
เทศบาลเมอืงเดชอดุม 168.83 บ่อขยะถูกต่อตา้น/ปิดการใช ้
เทศบาลเมอืงพบิลูมงัสาหาร 114.78 บ่อขยะด าเนินการไดด้ ี
 

ท่ีมา: ส านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัอุบลราชธานี (2557) 
 

จากตารางที ่1 ชีว้่าเทศบาลนครอุบลราชธานีมปีรมิาณขยะทีต่้องจดัการในแต่
ละวนัสงูทีสุ่ด คอื 201.07 ตนัต่อวนั ในขณะทีบ่่อขยะทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ถูกต่อตา้นและไมส่ามารถน าขยะไปทิ้งได ้
จงึต้องเช่าบ่อขยะของเทศบาลเมอืงวารนิช าราบเพื่อน าขยะที่เกดิขึน้ในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีไปทิง้ การศกึษาครัง้นี้จงึเลอืกเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นพืน้ทีท่ีศ่กึษา  

นอกจากนี้ เพื่อตอบค าถามการวจิยัครัง้นี้จ าเป็นตอ้งใชก้ารเกบ็ขอ้มลูแบบผสม 
(mixed methods) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถตอบค าถามการวิจยั (Riccucci, 
2010; ชาย โพธสิติา, 2550) โดยใชก้ารส ารวจเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น แผนพฒันาสามปี 
รายงานผลการด าเนินโครงการ เอกสารประกอบการประชุมคณะท างาน เป็นต้น การ
สงัเกตการณ์แบบไม่มสี่วนร่วม และการสมัภาษณ์ทัง้อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กบักลุ่มอาสาสมคัรที่มปีระสบการณ์ในการจดัการขยะร่วมกบัเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และนักวชิาการสิง่แวดลอ้มจงัหวดั
อุบลราชธานี รวมทัง้สิน้ 12 คน  

 

ผลการวิจยั 
จุดเริม่ต้นของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกนัจดัการขยะมูลฝอย

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เกดิจากการตดัสนิใจของผูบ้รหิารเทศบาลนครอุบลราชธานี
ทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ผ่านส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่12 อุบลราชธานี ทีม่เีป้าหมายในการสรา้งเครอืข่ายกบั
สถานศกึษา และชุมชนใหส้ามารถจดัการขยะแบบครบวงจร เพือ่ลดปรมิาณขยะทีต่น้ทาง 
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ผ่านโครงการจดัตัง้ธนาคารวสัดุรไีซเคลิ (ธนาคารขยะ) 400 ชุมชนทัว่ประเทศ ซึง่เทศบาล
นครอุบลราชธานีคัดเลือกชุมชนวัดสารพัฒนึก เป็นชุมชนน าร่องของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีทีเ่ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว (ประเดมิ ภาคแกว้, 2552) 

ผูน้ าชุมชนวดัสารพฒันึกทีเ่ป็นผู้รวบรวมสมาชกิในชุมชนเล่าถึงความเป็นมา
ทีม่าเขา้ร่วมโครงการธนาคารขยะว่า  

“ปลายปี 2552 มโีครงการพวกสิง่แวดล้อมการจดัการ
ขยะโดย [ส านักงาน ] สิง่แวดล้อมภาคที ่12 อุบลฯ เขาจะเอา 6 
ชุมชน มาท าเรือ่งธนาคารขยะ แต่ไมม่ชีุมชนไหนอาสาจะท า เพราะ
เวลาพูดถึงขยะคนก็จะรงัเกยีจ ... แต่นายกฯ แกมาขอร้องให้เรา
ช่วยเพือ่จะไปประกวดในนามของเทศบาล [นครอุบลราชธานี] เรา
กล็องด ูเผือ่ไดร้างวลั” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) 
อย่างไรกต็าม การรวมกลุ่มสมาชกิชุมชนเพื่อด าเนินการธนาคารขยะนั ้นมใิช่

เรื่องง่าย เนื่องจาก (1) ทศันคติในด้านลบของประชาชนเกี่ยวกบัขยะว่าเป็นสิง่สกปรก  
“จะไม่ยอมใหโ้ดนมอื จะไมย่อมจบัเดด็ขาด” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) (2) การหาสมาชกิ
ชุมชนมาร่วมเป็นกรรมการธนาคารขยะ การจดัท าธนาคารขยะตอ้งมผีูจ้ดัการธนาคาร รอง
ผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัช ีฝ่ายประสานงาน และอื่นๆ ซึ่งหมายถึงผูท้ี่มาเป็นกรรมการธนาคาร
ขยะรไีซเคลิจะมภีาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ ดงันัน้จะต้องไดร้บัความร่วมมอื
จากสมาชกิในชุมชน (3) ขอ้จ ากดัของผูร้เิริม่ทีเ่ชือ่ว่า “แมจ่บแค่ ป.4 เรากไ็มค่่อยเขา้ใจ ไป
ชวนใครแลว้ใครเขาจะอยากมาร่วมกบัเรา” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการ
ได้รบัความยอมรบัจากสมาชิกชุมชนที่จะให้ความร่วมมอืมาด าเนินการธนาคารขยะรี
ไซเคลิ และ (4) ขาดสถานทีใ่นการด าเนินการกจิกรรมธนาคารขยะ เนื่องจากต้องใชพ้ื้นที่
ในการรวบรวมและคดัแยกขยะ ซึ่งบ้านอยู่อาศยัของกรรมการสมาชกิแต่ละคนนัน้ไม่มี
พื้นที่ เพียงพอ ในระยะแรกจึงต้องใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านนายกเทศมนตรีนคร
อุบลราชธานีขณะนัน้ด าเนินกจิกรรมธนาคารขยะ ซึ่งต่อมาได้งบประมาณจากโครงการ
พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) ท าใหส้ามารถน าเงนิดงักล่าวมาท าอาคาร
เพือ่ด าเนินกจิกรรมธนาคารขยะชุมชนวดัสารพฒันึกได ้

หลงัจากชุมชนวดัสารพฒันึกเขา้ร่วมโครงการธนาคารขยะไดเ้พยีง 3 เดอืนกม็ี
คณะกรรมการตรวจประเมนิความส าเร็จของธนาคารขยะรไีซเคิลชุมชนจากกระทรวง
ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมมาประเมนิ และต่อมาได้รบัรางวลัรองชนะเลิศการประกวด
ธนาคารขยะรไีซเคิลระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2553 (อุไรรตัน์ รตันมาลี, 
2558) 
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หลงัจากไดร้บัรางวลัชุมชนวดัสารพฒันึกจงึได้รบัการสนับสนุนให้เป็นชุมชน
ตน้แบบดา้นการจดัการขยะชุมชนแบบครบวงจร และไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รปกครอง
ทอ้งถิน่อื่นๆ ทีม่าศกึษาดงูานดา้นการจดัการขยะ เช่น องค์กรปกครองทอ้งถิน่จากจงัหวดั
สงขลา สมุทรปราการ ระยอง ศรสีะเกษ อ านาจเจรญิ สุรนิทร ์เป็นตน้ (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 
2558; ทนงศักดิ ์สุขวฒัน์, 2554; สมปรารถนา วิกรยัเจิดเจริญ, 2558) ต่อมาใน พ.ศ. 
2556 ไดพ้ฒันามาเป็นศนูยก์ารเรยีนรูธ้นาคารขยะชุมชนวดัสารพฒันึก  

ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการธนาคารขยะของชุมชนวดัสารพฒันึกนัน้เป็น
แรงผลกัให้ชุมชนอื่นๆ ด าเนินการตาม ได้แก่ ชุมชนวดัป่าแสนอุดม ชุมชนศาลาหนอง-  
นาควาย และชุมชนวดัหลวง อย่างไรก็ตาม ธนาคารขยะของชุมชนทัง้สามแห่งกลบัไม่
ประสบความส าเร็จจงึยุบเลกิไป ท าให้มเีพียงชุมชนวดัสารพฒันึกเพยีงแห่งเดยีวที่ยงัมี
การด าเนินการจดัการขยะโดยชุมชนอย่างต่อเนื่อง (อมัพร แกว้เรอืง, 2558)   

ลกัษณะความเป็นมาของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะนัน้เป็น
ลกัษณะของการก าหนดโดยเทศบาลนครอุบลราชธานี ทีต่้องการด าเนินการตามแนวทาง
ทีส่่วนราชการต่างๆ สนบัสนุน (state-led) แต่ความต่อเนื่องในการจดัการขยะมลูฝอยของ
ชุมชนนัน้ไดร้บัแรงผลกัจากสองฝา่ย ไดแ้ก่ 

ฝา่ยประชาชนหรอืสมาชกิในชุมชน จะต้องด าเนินการเกีย่วกบัการจดัการขยะ
ภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องทีส่ าคญัและท าไดย้าก โดยนายกเทศมนตรนีคร
อุบลราชธานีระบุว่า “พยายามหากจิกรรมต่างๆ เพือ่ใหช้าวบา้นคดัแยกขยะ แต่กไ็มย่ ัง่ยนื
... การคดัแยกขยะต้องเริม่ทีต่วัคน เราไปบงัคบัเขาไม่ได้” (สมปรารถนา วกิรยัเจดิเจรญิ, 
2558) 

ฝา่ยเทศบาลนครอุบลราชธานีทีเ่หน็ความส าคญัของการส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการขยะ โดยเริม่ตัง้แต่ การคดัแยกขยะในครวัเรอืน การลดการ
ผลติขยะ และการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ (สมปรารถนา วกิรยัเจดิเจรญิ, 2558) 
ซึ่งการด าเนินการของประชาชนในกจิกรรมเหล่านี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกบ็ ขน การก าจดั และยงัช่วยใหชุ้มชนมรีายไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย (ปิยะรกัษ์ ประดบัเพชรรตัน์ 
และคณะ, 2553)  

แรงผลกัส าคญัของเทศบาลนครอุบลราชธานีคอื ปญัหาขยะลน้เมอืงทีเ่กดิจาก
ประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง ท าให้การก าจดัขยะโดยการเสยีค่าธรรมเนียมการ
ก าจดัขยะใหก้บัเทศบาลเมอืงวารนิช าราบมคี่าใชจ้่ายสงู ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัรายไดจ้ากการ
เกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัเกบ็ขยะมูลฝอยของเทศบาลนครอุบลราชธานีทีไ่ม่สามารถปรบั
ขึน้ใหส้อดคลอ้งกบัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิได ้ประกอบกบั ปญัหาทีเ่กดิจากการคุย้ขยะจาก
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ถงัขยะตามจุดต่างๆ ของ “ซานตาครอส”ทีม่าเลอืกขยะโดยการฉกีท าลายถุงขยะท าใหข้ยะ
กระจดักระจายก่อใหเ้กดิความสกปรกและกลิน่บรเิวณใกลถ้งัขยะ (สมปรารถนา วกิรยัเจดิ
เจรญิ, 2558)  

นอกจากนี้ การจดัหาเครื่องมอืและเทคโนโลยกีารจดัการขยะที่ทนัสมยัยงัไม่
สามารถท าได ้เนื่องจาก สภาเทศบาลและผู้บรหิารไม่ต้องการให้ท าโครงการขนาดใหญ่
ดว้ยเงนิของเทศบาลเนื่องจากเป็นงบลงทุนผกูพนั (อรุณชยั ปราบโสม, 2558) ดงันัน้ หาก
ประชาชนหรอืสมาชกิในชุมชนมสี่วนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอยมากขึ้น กจ็ะสามารถ
แกไ้ขขอ้จ ากดัในการจดัการขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานีได ้(สมปรารถนา วกิรยัเจดิ
เจรญิ, 2558; อรุณชยั ปราบโสม, 2558; อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) 

จากการสมัภาษณ์และการสงัเกตการณ์พบว่า ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากการร่วม
จดัการขยะกบัเทศบาลนครอุบลราชธานีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1. ผลต่อบรกิารจดัการขยะของเทศบาลนครอุบลราชธานี แมต้ัวเลขปรมิาณ
ขยะทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงของเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่สามารถตคี่าเป็นความส าเรจ็จาก
การด าเนินการธนาคารขยะรไีซเคลิของชุมชนวดัสารพฒันึกได ้เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
ประชากรแฝงที่เขา้-ออกในพื้นที่เทศบาลนครมจี านวนกว่า 30,000 คนต่อวนั หรอืการ
พฒันาทางเศรษฐกจิมากขึน้ เป็นตน้  

แต่ความส าเร็จของการจดัการขยะโดยประชาชนของชุมชนวดัสารพัฒนึก
เปรยีบได้กบัก้อนหนิที่สร้างระลอกน ้ากระเพื่อมออกไปยงัสมาชกิชุมชนอื่นๆ ทัง้ในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานีเอง และพื้นที่อื่นๆ ใหต้ระหนักถงึความส าคญัและชื่อเสยีงทีไ่ด้
จากการมาร่วมจัดการขยะในชุมชนด้วย (อุไรรัตน์ ร ัตนมาลี, 2558; สมปรารถนา                          
วกิรยัเจดิเจรญิ, 2558) ซึง่หากทุกชุมชนเริม่มกีารด าเนินการจดัการขยะชุมชนเองไม่ว่าจะ
เป็นการคดัแยก หรอืการน ามาใชป้ระโยชน์ใหม ่กช็่วยลดเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะ
แลว้ เนื่องจากวธิกีารจดัการขยะของชุมชนนัน้เป็นแนวทางการแกป้ญัหาขยะมลูฝอยจาก
ตน้ทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด และมตีน้ทุนน้อยทีสุ่ด (ประเดมิ ภาคแกว้, 2552) 

2. ผลต่อเทศบาลนครอุบลราชธานี จากความส าเร็จในการจดัการขยะของ
ชุมชนวดัสารพฒันึกไดน้ ามาซึ่งรางวลัระดบัชาตถิงึ 2 รางวลั คอื รางวลัรองชนะเลศิการ
ประกวดธนาคารขยะรไีซเคลิระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 2553 และไดร้บัโล่
ประกาศเกียรติคุณที่ผ่านเข้ารอบ 2 ของโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลิม                 
พระเกียรติ 88 ชุมชน 88 พรรษา ประจ าปี 2558 ท าให้เทศบาลนครอุบลราชธานีได้
ชือ่เสยีงดา้นการจดัการและส่งเสรมิชุมชนดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่จะก่อใหเ้กดิการศกึษาดงูาน
จากชุมชนอื่นๆ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นๆ  
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ชุมชนวัดสารพัฒนึกถือเป็นชุมชนต้นแบบของเทศบาลนครอุบลราชธานี        
ที่ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินการกจิกรรมภายในชุมชน เช่น ได้รบัรางวลัชุมชนที่
สนับสนุนส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข ประจ าปี 2554 ที่จดัโดยคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิส านักนายกรฐัมนตร ี
ซึง่คดัเลอืกชุมชนหรอืหมู่บา้นทีม่กีารใชก้ระบวนการประชาธปิไตยในการด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ ของชุมชน (กองวชิาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี, 2554)  

3. ผลต่อประชาชนผู้ร่วมผลติการจดัการขยะ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการ 
ดงันี้ 

ประการแรก ได้รูถ้ึงศกัยภาพของตนเองในฐานะพลเมอืง ที่ช่วยชุมชนรกัษา
และดูแลสิง่แวดลอ้มและสาธารณสุขในชุมชนได ้จากเดมิทีม่องว่าการจดัการขยะ การท า
ธนาคารขยะเป็นเรื่องยากและน่ารงัเกยีจ ปจัจุบนัเป็นผู้ที่สอนผู้อื่น แนะน าผู้อื่น ให้เห็น
ประโยชน์ของสิง่ทีท่ า แลว้เอาไปท าตาม ท าประโยชน์ใหส้งัคมอื่นๆ ต่อ ซึง่ประธานชุมชน
วดัสารพฒันึกได้เล่าถึงเหตุการณ์ เมื่อครัง้ทีก่รรมการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มมาตรวจประเมนิว่า “เขาถามแม่ว่า คุณจบอะไรมา แม่กต็อบไปว่า จบ ป.4 เขา
กห็นัไปทางพูดกบัเจา้หน้าทีเ่ทศบาลอกีคนว่า คุณดสู ิเขาจบแค่ ป.4 แต่ท าไดข้นาดนี้ แลว้
พวกเราทีเ่รยีนสงูกว่าเขายงัท าไมไ่ดเ้ลย” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) 

ประการสอง ไดท้กัษะการท างานเป็นหมู่คณะ หากมคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกนัก็
ตอ้งฟงัเหตุและผลของทุกฝา่ย ซึง่หลกัการท างานร่วมกนัของชุมชนวดัสารพดันึก คอื  

“[1] ต้องมสีจัจะ พดูอะไรแลว้ต้องท าใหไ้ด ้เช่น ถา้มเีงนิ
รายไดเ้ขา้มาจากตรงนี้กต็้องเอาเขา้กลุ่ม ตกลงกนัแบบนี้กต็้องท า
ใหไ้ด ้เช่น ตามทีแ่บ่งงานกนัแมจ่ะเป็นคนท ากระเป๋า ส่วนแมอ่กีคน
ท าดอกไม ้ทนีี้มหีน่วยงานเชญิไปเป็นวทิยากรท ากระเป๋า ซึง่แม่ก็
ต้องเตรยีมชิ้นงาน ต้องเตรยีมบรรยาย แต่พอได้เงนิมาก็ต้องมา
แบ่งเท่ากนัทุกคน มบีางครัง้ได้ค่าวทิยากร 15 บาท และ [2] ต้อง
สามคัคไีม่แตกแยก ต้องใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั เคารพซึง่กนัและ
กนั แต่ละคนมหีน้าทีข่องตวัเอง ต้องให้ก าลงัใจกนัเราเลยมาถงึจุด
นี้ได้ เช่น กรรมการผู้ชายเขาจะท าได้ไม่งาม เขาก็จะไม่อยากท า 
ดงันัน้ เราตอ้งกระตุน้ใหเ้ขาเกดิความพยายาม และตอ้งไมเ่กีย่งกนั 
คอื เจา้เบิ้ด ขา้กเ็บิ้ด [เอง็ท า ขา้กท็ า]” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) 
ประการสุดทา้ย ไดศ้กัดิศ์รแีละความภาคภมูใิจ เนื่องจากกรรมการชุมชนแต่ละ

คนมองว่าตนเองมไิด้จบการศกึษาชัน้สูง และเป็นแม่บา้นหรอืแม่ค้าธรรมดา และเริม่ต้น
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จากการไม่มใีครหรอืหน่วยงานใดมาช่วยเหลอื เนื่องจากสมาชกิกลุ่มเห็นว่า “ถ้าไปขอ
ความช่วยเหลอืเขา มนัก็เป็นหนี้บุญคุณ พอเป็นหนี้บุญคุณ เขาก็จะบงัคบัเราได้  เราไม่
อยากถูกบงัคบั ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณ” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558) ซึ่งกไ็ดร้บัการยอมรบั
จากการประกวดระดบัประเทศ ได้รบัการยอมรบัจากขา้ราชการ นักวชิาการ และคนใน
สงัคม  

“แมม้นับ่งาม แต่ก็ภูมใิจทีไ่ด้เฮด็... ถอดใจไม่ได้ ท้อได้
แต่ตอ้งไมถ่อย ไม่ไดเ้งนิแต่กภ็ูมใิจ มอีาจารย์จบ ดร. มายกมอืไหว ้
มคีนใหญ่คนโตมาไหวข้อความรูจ้ากเรา ... ขยะลดลง เทศบาลก็มี
เงนิเอาไปท าอย่างอืน่ใหส้งัคมได ้... เราอยากเป็นแบบอนุสาวรยี ์ที ่
ตายไปแลว้ยงัมคีนนึกถงึ ตายไปคนยงัเหน็ความด ีเหน็คุณค่าของ
เราทีท่ าประโยชน์เพือ่สงัคม” (อุไรรตัน์ รตันมาล,ี 2558)  

 

สรปุ และข้อเสนอแนะ 
เงือ่นไขส าคญัทีท่ าใหก้ารร่วมกนัจดัการขยะระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี

และสมาชกิชุมชนมคีวามต่อเนื่องเพราะสมาชกิในชุมชนม ี(1) ความไวว้างใจผูน้ าชุมชน
หรอืคณะท างานทีด่ าเนินกจิกรรมธนาคารขยะในนามของชุมชน และ(2) ประชาชนผูท้ีร่บั
หน้าทีเ่ป็นคณะท างานหลกัม ีเวลาว่างทีจ่ะสามารถท ากจิการอาสาสมคัรหรอืกจิกรรมทาง
สงัคมได ้และ (3) ไดร้่วมท าประโยชน์เพือ่สงัคมหรอืจติอาสาในนโยบายอื่นๆ มาก่อนแลว้ 
ท าใหม้องว่าการมสี่วนร่วมเพือ่จดัการขยะในชุมชนเป็นงานของจติอาสาไปดว้ย  

นอกจากนี้ การร่วมกนัผลติการจดัการขยะระหว่างประชาชนกบัเทศบาลนคร
อุบลราชธานียงัขึ้นอยู่กบัปจัจยัด้านไหวพรบิของผู้น ากลุ่มที่จะต้องประคบัประคองการ
ท างานของกลุ่มหากเกดิความขดัแยง้หรอืปญัหาต่างๆ นอกจากนี้ผูน้ ากลุ่มต้องใหก้ าลงัใจ
สมาชกิในชุมชนทีย่งัขาดความช านาญในการพฒันาผลติภณัฑจ์ากขยะ 

เมือ่พจิารณาเป้าหมายของตวัแสดงตามที่ Considine (1994) แนะน าสามารถ
สรุปไดว้่า เป้าหมายของเทศบาลนครอุบลราชธานีคอืการสรา้งชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่ ี
ดงันัน้ เมื่อบรรลุวตัถุประสงค์แล้ว หรอืได้รางวลัมาแล้ว ก็ถือว่าสิ้นสุดกิจกรรม ท าให้
ชุมชนต้องด าเนินการต่อด้วยตนเอง โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมไิดใ้ห้การสนับสนุน
ทรพัยากร ความรู ้หรอืเสรมิแรง ในทางกลบักนั เป้าหมายของสมาชกิชุมชนวดัสารพดันึก
ต่างจากเทศบาล ที่ต้องการการยอมรบัจากคนที่ “เหนือกว่า” (self-esteem need) จึงมี
ความตัง้ใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะท าใหด้อีย่างต่อเนื่องแมไ้ม่ไดร้บัการสนับสนุนจากเทศบาลนคร
อุบลราชธานีอย่างทีค่าดหวงักต็าม 
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การท าโครงการธนาคารขยะรไีซเคิลหรอืชุมชนปลอดขยะ ไม่ได้เป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามที่ Needham (2007) และ Ansell and Gash 
(2007) ระบุไว้ แต่เป็นไปเพื่อก้าวข้ามข้อจ ากดัของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในการ
จดัการขยะที่เกดิขึ้น จงึเน้นการมสี่วนในการร่วมน านโยบายไปปฏบิตัิมากกว่าการร่วม
ผลติหรอืก าหนดทางเลอืกนโยบาย ทัง้นี้ การมสี่วนร่วมเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากประโยชน์
ทีป่ระชาชนได้รบัจากนโยบายการจดัการขยะสอดคลอ้งกบัเป้าหมายอื่นของประชาชนที่
มาร่วมผลติ 

การศกึษาครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีส่ าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ควรมี
การเสรมิขวญัและก าลงัใจประชาชนผูม้สี่วนร่วม และกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันาการจดัการ
ขยะของชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ทัง้จากการแลกเปลี่ยนกบัผูท้ี่มาศกึษาดูงาน และระหว่าง
สมาชกิชุมชน (2) ควรใหค้วามรูใ้นการพฒันาผลติภณัฑ์จากขยะใหเ้ป็นสนิคา้ทัว่ไป โดย
สรา้งความร่วมมอืกบัสถานศกึษา หรอืสถาบนัวจิยัต่างๆ เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัขยะ และจูง
ใจให้เกดิการแปรรูปผลติภณัฑ์จากขยะให้เป็น “อาชพี” และ (3) ควรตัง้คณะกรรมการ
จดัการขยะร่วมระหว่างเทศบาลและชุมชน ท าหน้าที่รวบรวมปญัหาขยะของชุมชน 
แลกเปลีย่นแนวทางการด าเนินงาน ขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศ ตลอดจนประเมนิผล
การจดัการขยะของเทศบาล เพือ่เสนอแนะในเชงินโยบายดา้นการจดัการขยะชุมชน 
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