บทที่ 5
บทสรุ ป
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาระบบบริ หารจัดการ ของการผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรี ย์ เทศบาลเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับเทศบาล และการบริ หารจัดการ
ระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะอินทรี ย์ จากการการเก็บรวบรวมข้ อมูลทุตยิ ภูมิของเทศบาลฯ
จากเอกสารหลักฐาน รวมทังการจั
้
ดทําแบบสํารวจข้ อมูล และการประชุมร่วมกับเทศบาลฯ เพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ นํามาวิเคราะห์จดุ อ่อน และจุดแข็งของการ
บริ หารจัดการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ ไข อุปสรรค พบว่าปั ญหาหลักๆ คือ การจัดหาขยะอินทรี ย์จาก
แหล่งกําเนิดเข้ าสูร่ ะบบฯ ไม่เพียงพอต่อประสิทธิภาพในการกําจัดขยะ การดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
การคัดแยกขยะอินทรี ย์กระบวนการความรู้ความเข้ าใจกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง
การจัดสรร
งบประมาณจากแผนพัฒนาประจําปี ไม่มีการสนับสนุนให้ เกิดการขยายพื ้นที่เพื่อให้ ครอบคลุม การ
ดําเนินกิจกรรมเป็ นรูปแบบการจัดการขยะยังไม่มีการพัฒนาไปอย่างครบวงจร การกําหนดรูปแบบ
การดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ของเทศบาลฯ ยังสร้ างกระบวนการความรู้
ความเข้ าใจกิจกรรมไม่ตอ่ เนื่อง เมื่อพิจารณาถึงจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) ที่
เกิดจากการบริหารจัดการทังภายในองค์
้
กรและการดําเนินงานภายนอกองค์กรกระบวนการส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมไม่มีรูปแบบที่ชดั เจน โดยภาพรวมของปั ญหาสามารถดําเนินการแก้ ไขได้ ผู้ศกึ ษาได้
กําหนดแผนการรณรงค์สร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการผลิตพลังงานจากขยะเพื่อให้ เกิด
รูปแบบการบริ หารอย่างชัดเจนและรูปแบบส่งเสริมการคัดแยกขยะแบบครบวงจรสําหรับชุมชน
โดยมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมรณรงค์โดยภาพรวม ดังนี ้ การรณรงค์โดยให้ ข้อมูลข่าวสาร
ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับ
1. การให้ ข้อมูลทางสื่อสารมวลชน (Mass Communication) โดยผ่านทางเสียง
ตามสาย สปอตวิทยุ หรื อทางสื่อมวลชนท้ องถิ่น
2. การให้ ข้อมูลแบบเจาะเฉพาะกลุม่ (Selective Communication)เป็ นการจัดการ
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อบรมเพื่อให้ ความรู้ในกลุม่ เป้าหมายที่เทศบาลฯ กําหนดให้ ทังนี
้ ้มีตวั แทนผู้เข้ ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า 50 คน
3. เป็ นการจัดการอบรมเพื่อให้ ความรู้ในกลุม่ เป้าหมายที่เทศบาลฯ กําหนดให้ ทังนี
้ ้มี
ตัวแทนผู้เข้ ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน
4. การให้ ข้อมูลรายบุคคล (Personal Communication) เป็ นการประชุมร่วมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ เป็ นแหล่งกํ าเนิ ดหลัก เช่น ร้ านอาหาร สถานประกอบการ โรงเรี ยน ตลาดสด
เป็ นต้ น
5. การสร้ างการมีสว่ นร่วมของแหล่งกําเนิดในการร่วมกิจกรรมรณรงค์
(Public Participation) โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเพื่อรับฟั งความ
คิดเห็น
6. กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรี ย์นําร่อง เช่น การคัดแยกขยะอินทรี ย์ในกลุม่
พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ในตลาดสด หรื อ การคัด แยกเศษอาหารจากชุม ชนนํ า ร่ อ ง เป็ นต้ น ทัง้ นี ก้ ่ อ นการ
ดําเนินงานต้ องมีการจัดประชุมประชาคมอย่างน้ อย 1 ครัง้
สรุ ปการดําเนินกิจกรรมรณรงค์ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนําขยะมาผลิตพลังงาน
หลัก สํ า คัญ การรณรงค์ มี 4
กิ จ กรรมหลัก คื อ การอบรมให้ ค วามรู้ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ แจกใบปลิวพร้ อมขอความร่ วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อนําไปผลิตพลังงาน การ
แจกถังคัดแยกขยะอินทรี ย์ และการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟั งความคิดเห็นต่อการคัดแยกขยะ
เพื่อผลิตพลังงาน และการกําหนดรูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร
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ข้ อเสนอแนะต่ อการศึกษาค้ นคว้ า
1. การนําแผนการรณรงค์ฯ ดําเนินการในเชิงลึกให้ ครอบคลุมพื ้นที่ท้องถิ่น กิจกรรม
การคัดแยกขยะอินทรี ย์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ด้านการคัดแยกขยะอินทรี ย์เพื่อผลิตพลังงาน
อย่างน้ อย 1 ปี และติดตามประเมินผล ความรู้ ความเข้ าใจ และการมีสว่ นร่วม ในเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ
2. การติดตามและประเมินผลงานรณรงค์สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในการนําขยะ
มาผลิตพลังงาน ที่ดําเนินการไปแล้ ว โดยการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผู้บริ หารของท้ องถิ่น
ที่เข้ าร่ วมโครงการฯ เพื่อรับทราบปั ญหาอุปสรรคของการดําเนินงานต่างๆ และจะได้ พิจารณาแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาของแต่ละพื ้นที่ได้ อย่างเหมาะสม และประเมินผลในพื ้นที่ทงในเชิ
ั้
งปริ มาณและ
คุณภาพ
3. การนําเสนอผลความสําเร็จ ให้ เป็ นต้ นแบบ กับท้ องถิ่นที่อยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
ก่อสร้ างระบบผลิตพลังงานจากขยะอินทรี ย์

