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Abstract
This research studies communication patterns and process among stakeholders who join together to
manage waste disposal in the name of Ruk Lipe Group on Lipe island, National Park Tarutao, Satun
province. The study is qualitative research by in-depth interview with target group including group leaders,
committee, members, and villagers.
Ruk Lipe Group was founded and operated by resort and recreation entrepreneurs and supported by
government and villagers to manage waste disposal on the island with several methods such as, waste
segregation for selling or reuse, and waste disposal by incinerator and sanitary landfill. To relief problem, they
communicate among the group with three patterns including, one way communications, two ways
communications, and participated communications. Additionally, communication process observed from the
group has four main parts which the first part is transmitter, divided into four sectors by function 1)
entrepreneur in leader function, 2) entrepreneur in committee and member function, 3) government sector in
supporting function, and 4) villagers in participating function. Secondly, information contains
concept/policy/suggestion, operation report, and meeting report. Thirdly, channel including personal media
and printed media. And finally, receiver including leader, committee, members, government sector, and
villagers.
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The results of this study indicated that there were five steps of communication pattern as the
followings;
1) Forming entrepreneur in leader function: the role of senders and receivers, 2) Creating communicative
system: waste disposal in long-term management, 3) Varying activities: creative and various media, 4) Building
dynamic community: dynamic community process, 5) Sustaining process; following, continuing, and fulfilling
the process. As statements above, the waste disposal at Lipe Island was managed properly according to
entrepreneur in leader, committee function, and villagers in participating function. Including government
sectors bridge the waste management to sustainable process.

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการสื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการ
ปญหาขยะบนหลีเปะ เขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล โดยใชวิธีการแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึกกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับกลุมรักษหลีเปะ ทั้งกลุมแกนนํา กรรมการ สมาชิกและชาวเลที่ทําหนาที่คัดแยก
ขยะบนเกาะหลีเปะ
ผลการวิจัยพบวา กลุมรักษหลีเปะเกิดจาการรวมกลุมของผูประกอบการโรงแรมรีสอรท รานคาสถานบันเทิง
และมีการสนับสนุนจากหนวยงานราชการและภาคประชาชน มีวัตถุประสงคเพื่อจัดการปญหาขยะที่เกิดขึ้นบนเกาะ โดย
การจัดเก็บขยะ เพื่อคัดแยกและกําจัดดวยหลากหลายวิธีการ ไดแก1) การคัดแยกเพื่อจัดสงไปจําหนาย 2) การคัดแยกเพื่อ
นําไปใชประโยชนตอและ 3) การกําจัด โดยการเผาดวยเตาเผาขนาดเล็กและหลุมดินจํานวน 2 หลุม สําหรับรูปแบบการ
สื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการปญหาขยะบนหลีเปะ เขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล พบวามีทั้งการ
สื่อสารการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทางและการสื่อสารแบบมีสวนรวมของกลุมรักษหลีเปะ สวนกระบวนการ
สื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการปญหาขยะบนหลีเปะ เขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล ประกอบดวย
1)ผูสงสารในบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับกลุมรักหลีเปะ แบงออกเปน 4 กลุม ดังนี้ บทบาทของผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยวในฐานะแกนนําของกลุมรักษหลีเปะ บทบาทของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในฐานะกรรมการและ
สมาชิกของกลุมรักษหลีเปะ บทบาทของบุคคลทางหนวยงานราชการที่มีตอกลุมรักษหลีเปะและบทบาทของประชาชน
ชาวเลหรือกลุมใชแรงงานอื่นๆ บนเกาะหลีเปะที่มีตอกลุมรักษหลีเปะ 2)สารหรือประเด็นการสื่อสารเพื่อการจัดการ แบง
ออกเปน 3 ประเด็น ไดแก แนวคิด/นโยบาย/ขอเสนอแนะ การดําเนินงานและ รายละเอียดการประชุม ของกลุมรักษหลี
เปะ 3) สื่อ/ชองทางการสื่อสารเพื่อการจัดการมีเพียงสื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจเทานั้น และ 4) ผูรับสาร ไดแก
แกนนํา สมาชิก หนวยงานราชการและชาวเลที่ทําหนาที่คัดแยกขยะ
ทั้งนี้จากผลการศึกษาวิจัยประกอบกับแนวคิดที่ใชในการอภิปรายผล สามารถสรุปเปนแบบจําลองการสื่อสาร
ออกเปน 5 ชวง คือ ชวงที่ 1. สรางแกนนํา บทบาทของผูสงสารและผูรับสารเพื่อ “สรางแกนนํา” ชวงที่ 2. สรางเครือขาย
“เครือขายการสื่อสาร” เพื่อการจัดการปญหาขยะอยางยั่งยืน ชวงที่ 3. สรางรูปแบบกิจกรรม “สรางสรรคกิจกรรม” ดวย
สื่อที่หลากหลาย ชวงที่ 4. สรางชุมชนเขมแข็ง รูปแบบการสื่อสาร “สรางชุมชนเขมแข็ง” และ ชวงที่ 5. สรางความยั่งยืน
ติดตาม ตอเนื่อง แตงเติม “สรางความยั่งยืน” ขั้นตอนการดําเนินโครงการทั้ง 5 ชวงขางตนนี้สามารถเพื่อนําไปสูการ
จัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะที่เหมาะสมสําหรับผูประกอบการการทองเที่ยวและองคกรหรือทุกภาคสวน รวมทั้ง
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นักพัฒนาดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยานแหงชาติตะรุเตา สามารถนําแนวคิดดาน
การสื่อสารไปใชเพื่อจัดการปญหาขยะที่ยั่งยืน

บทนํา
กลุมรักษหลีเปะเปนกลุมที่มีการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา ที่มี
ความสําคัญที่จะสงเสริมใหปญหาขยะลดนอยลง แตปจจุบันการจัดการปญหาขยะดวยวิธีการดังกลาวยังไม
ประสบความสําเร็จในระยะยาว จึงเปนประเด็นที่ทําใหผูวิจัยคิดวา นอกจากวิธีการจัดการขยะแลว ยังมีอีกปจจัย
หนึ่งที่สําคัญคือ การสื่อสารที่จะเขามามีบทบาทตอความสําเร็จหรือความลมเหลวในการจัดการของกลุมดังกลาว
ที่นําไปสูการจัดการที่ยั่งยืนได
จึงเปนประเด็นที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึง รูปแบบและกระบวนการสื่อสารของกลุมจัดการขยะ
เพื่อการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ ในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา เพื่อนํารูปแบบและกระบวนการสื่อสาร
นั้ น มาวิ เ คราะห แ ละอภิ ป รายถึ ง การสื่ อ สารที่ สู ก ารจั ด การป ญ หาขยะที่ ยั่ ง ยื น และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
แนวความคิดในการจัดการปญหาขยะในระยะยาวของจังหวัด ดังรายงานการบรรยายสรุปป 2552 ที่วา การแกไข
ปญหาขยะในระยะสั้น จังหวัดไดทําความเขาใจและรณรงค ใหผูประกอบการทองเที่ยวและผูเกี่ยวของกับขยะ
จัดเก็บขยะและใหมีการแยกขยะใหสะดวกตอการนําไปทําลาย ประสานใหองคการปกครองสวนทองถิ่น (อบต.
/อบจ.) จัดทําแผนรองรับการขนขยะขึ้นจากสถานทองเที่ยวที่เปนเกาะ ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการแกไขปญหาระยะยาว จังหวัดขอเสนอใหสวนราชการที่เกี่ยวของในระดับสวนกลาง
ไดทําการศึกษาวิจัย และดําเนินโครงการแกไขปญหาขยะ โดยเฉพาะในสถานที่ทองเที่ยวที่เปนเกาะในเขต
จังหวัดสตูล เปนลําดับแรก ๆ และสถานทองเที่ยวบนบกในลําดับถัดไป (บรรยายสรุปจังหวัดสตูลป52, 2552)
อีกทั้งเพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาขยะ ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางทะเลหรือแหลง
อื่นๆก็ตาม นั่นหมายถึงทุกคนในประเทศ สามารถนําผลที่ปรากฎเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการสื่อสารของ
กลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะในเขตอุทยานแหงชาติตะรุเตาไปพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารและกิจกรรมตางๆเพื่อการจัดการที่ยังยืนในอนาคต และสามารถประยุกตใชกับแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของตน เพื่อความยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคในการวิจัย
1) เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการปญหาขยะบนหลีเปะ เขตอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
2) เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการจัดการปญหาขยะบนหลีเปะ เขตอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล
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แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีสวนรวม
ปาริชาต สถาปตานนทและคณะ(2549) ชี้ใหเห็นวา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการฝก
สมาชิกในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการรวมกันคิด รวมกันฟง และเคารพในความคิดของผูอื่น ตระหนักในสิทธิ
และหนาที่ของตน รวมวิเคราะหประเด็นปญหาทางสังคม แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน ตลอดจนรวมกัน
คนหาแนวทางและการตัดสินใจรวมกันบนพื้นฐานของขอมูลที่สมบูรณ
กาญจนา แกวเทพ ละคณะ(2549) กลาววา การสื่อสารแบบมีสวนรวมเกี่ยวของกับการที่บุคคลกลุม
ตาง ๆ ที่หลากหลายไดใหความสําคัญกับการจัดการขอมูลขาวสารระหวางกันบนพื้นฐานของการรวมมือกัน
พัฒนา “กระบวนการสื่อสาร” แบบสองทางในลักษณะการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร โดยที่ทุกฝายสามารถ
สลับบทบาทเปน “ผูให” และ “ผูรับขอ มูล” ผานเวทีการสื่อสารในหลากหลายรูปแบบ โดยดําเนินการบน
พื้นฐานของการเคารพความคิดเห็นของกันและกัน และการรวมกันชั่งน้ําหนักเกี่ยวกับผลได / ผลเสียตาง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดําเนินการในดานหนึ่ง ๆ อยางรอบคอบ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการปญหาขยะ
กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส(2551) กลาววา แนวทางการจัดการปญหาขยะที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย
หรือแกไขปญหาขยะลนเมือง เปนเรื่องใหญ และไมใชวาจะตองเลือกระบบใดระบบหนึ่ง การเลือกระบบกําจัด
จะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ คือตองการผูนําประเทศที่ดี เขาใจปญหาหรือมีที่ปรึกษาที่ดี และมอบหมายงาน
ใหกับผูรูจริง จัดตั้งหนวยงานเพื่อแกไขปญหาแบบบูรณาการในประเด็นตางๆ

สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยประกอบกับแนวคิดที่ใชในการอภิปรายผล สามารถสรุปเปนแบบจําลองการ
สื่อสารเพื่อนําไปสูการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะที่เหมาะสมสําหรับผูประกอบการการทองเที่ยวและ
องคกรหรือทุกภาคสวน รวมทั้งนักพัฒนาดานตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยาน
แหงชาติตะรุเตา สามารถนําแนวคิดดานการสื่อสารไปใชเพื่อจัดการปญหาขยะที่ยั่งยืน ดังรูปที่ 1
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- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

ชวงที่ 2

ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวน
รวมในการนําเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับ/ปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะ

สรางเครือขาย

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

ชวงที่ 3

ชวงที่ 4

การเผยแพรขอมูลโครงการและการ
ดําเนินการผลิตสื่อและเตรียมพรอม
กิจกรรมเพื่อการดําเนินโครงการ
หลากหลายสื่อ

ดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทองเที่ยว
พ.ย -พ.ค. ของทุกป

สรางรูปแบบ
กิจกรรม

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

สรางชุมชน
เขมแข็ง

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

หลากหลายสื่อ

ชวงที่ 5

สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
จัดการปญหาขยะ
หลากหลายสื่อ

สรางความ
ยั่งยืน

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน
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ขั้นตอนการดําเนินโครงการทั้ง 5 ชวงขางตนนี้ ขั้นตอนดังกลาวเกิดขึ้นเปนกระบวนการและวนเวียน
เปนวัฎจักรของการดําเนินโครงการทุกๆป โดยมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะอยาง
ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยเริ่มจากการสรางกลุมแกนนําในชุมชน สรางเครือขายที่เกี่ยวของกับชุมชน สราง
รูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับความเปนอยูของชุมชน และการสรางความเขมแข็งในชุมชนทางดานการจัดการ
ปญหาขยะ จนนําไปสูการจัดการปญหาขยะไดอยางยั่งยืน ดังแผนภาพตอไปนี้
ในชุมชน

กับชุมชน

ของชุมชน

เพื่อชุมชน

ชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของการมีสว นรวมของชุมชน
จากแบบจําลองขางตน ผูวิจัยเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะ เพื่อนําไปสูการ
จัดการอยางยั่งยืน โดยอธิบายรายละเอียดถึงขอเสนอแนะทั่วไปของแตละชวงดังตอไปนี้
ชวงที่ 1. สรางแกนนํา

ชวงที่ 1

การมีสวนรวมในการนําเสนอ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
เพื่อการจัดการปญหาขยะ

สรางแกนนํา

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

ภาพที่ 2 แสดง ชวงที่1 สรางแกนนําของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 บทบาทของผูสงสารและผูรับสารเพื่อ “สรางแกนนํา”
จากผลการวิจัย วิเคราะหไดวาบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยาน
แหงชาติตะรุเตาที่มีความสอดคลองกับบทบาทการเปนแกนนําในการจัดการปญหาขยะในแหลงตางๆนั้น เปน
การริเริ่มดําเนินการจัดการไดเปนอยางดี โดยมีหนวยงานของราชการที่คอยใหคําปรึกษาและคอยประสานงาน
ใหแกนนํา กรรมการ สมาชิกและกลุมชาวเลผูใชแรงงานทําหนาที่ของตนเองหากแตยังขาดความตอเนื่อ ง
เนื่องจากภาระงานที่ไมสามารถเดินไปยังเกาะไดอยางสะดวกและยังขาดแกนนําที่สามารถดูแลและควบคุม
ระบบการดําเนินการจัดการขยะที่ไดกําหนดและวางแผนนั้นตอเนื่องไดอยางชัดเจน ดังนั้นนอกจากการสราง
แกนนํ า ที่ มี อ ยู แ ล ว นั้ น ยั ง ต อ งสร า งแกนนํ า ที่ มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถเป น ผู นํ า ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ให แ ก ผู ที่
เกี่ยวของทุกฝายดวย อันไดแก ตัวแทนจากหนวยงานราชการที่คอยมาดูแลควบคุมระบบการดําเนินการจัดการ
ปญหาและคอยเปนผูประสานงานใหกับทุกฝายไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นแลดําเนินการของ
โครงการ เพื่อที่จะใหการดําเนินการจัดการปญหาขยะดังกลาวสําเร็จลุลวงและมีความตอเนื่องได
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อีกทั้งยังขาดหลักการทางวิชาที่สามารถนํานักวิชาการหรือทีมงานวิจัยเพื่อลงมาสํารวจปญหากอนการ
วางแผนการจัดการ เปนการศึกษาหาปญหาทั้งปญหาขยะและปญหาสภาพแวดลอมอื่นๆบนเกาะหลีเปะที่เปน
บริบทในการจัดการดังกลาว เพื่อที่จะสามรถนํามาวางแผนการจัดการไดอยางถูกทาง เกิดการแกปญหาขยะได
อยางแทจริง
ในสวนของบทบาทและลักษณะของผูรับสารตองมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ในชนบทจิตสํานึก
พิสูจนดวยการลงมือกระทําที่มีชวงเวลายาวนาน ผูรับสารที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีบทบาทในการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดการปญหาขยะและสลับสับเปลี่ยนเปนผูสงสารเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางและ
การสื่อสารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการสื่อสารที่สามารถโตตอบกันไดเหมาะสมกับการสัมมนา ประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะการดําเนินการจัดการปญหาขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชวงที่ 2. สรางเครือขาย

ชวงที่ 2

ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวน
รวมในการนําเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับ/ปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะ

สรางเครือขาย

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

ภาพที่ 3 แสดงชวงที่2สรางเครือขายของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 “เครือขายการสื่อสาร” เพื่อการจัดการปญหาขยะอยางยั่งยืน
ทั้งนี้จากผลการวิจัยและความสอดคลองกับหลายๆแนวคิด แสดงใหเห็นวาการสื่อสารประเด็นการ
ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับหรือปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในกลุมรักษหลีเปะ และการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆนั้น ยังขาด
ความหลากหลายของหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ดังนั้นควรมีการสื่อสารเพื่อขยายจากแกนนํา
เปนการสรางเครือขายของแตละฝายทั้งใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาและเกิดความรวมมือ ทั้งเครือขาย
ที่มาจากหนว ยงานที่รั บผิด ชอบของจัง หวัด หรือ องค การบริห ารส วนท องถิ่ นที่รั บผิด ชอบเขตพื้นที่ อี กทั้ ง
หนวยงานเอกชนที่สามารถสนับสนุนงบประมาณ ในรูปแบบการเปนผูสนับสนุนงบประมาณหรือสปอนเซอร
ดวยการทําการประชาสัมพันธหรือโฆษณาผานสื่อตางๆไปในตัว ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรวมมือจากหลากหลาย
ภาคสวน โดยอาศัยการสื่อสารแบบมีสวนรวมและสื่อที่มีความหลากหลายในการติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ชวงที่ 3. สรางรูปแบบกิจกรรม
การเผยแพรขอมูลโครงการและการ
ดําเนินการผลิตสื่อและเตรียมพรอม
กิจกรรมเพื่อการดําเนินโครงการ

สรางรูปแบบ
กิจกรรม

หลากหลายสื่อ

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 4 แสดง ชวงที่ 3 สรางรูปแบบกิจกรรม ของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 “สรางสรรคกิจกรรม” ดวยสื่อที่หลากหลาย
จากผลและอภิปรายผลการวิจัยพบวาการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะบนเกาะ หลีเปะพบวามี
เพียงสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจเทานั้น จึงไมสามารถทําใหการสื่อสารนั้นสามารถเขาถึงและเขาใจ
ลักษณะการดําเนินการในการจัดการปญหาขยะ จึงตองอาศัยการพัฒนาสื่อที่มีความหลากหลายและประกอบกับ
สื่อเดิมที่มีอยูนั่นคือสื่อบุคคลที่สามารถเขาถึงไดงายและ มีความนาเชื่อถือ สื่อที่มีความหลากหลายควรผนวก
เปนรูปแบบกิจกรรมที่สามารถดําเนินอยางตอเนื่องทุกปในชวงเปดฤดูกาลทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่ทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมไดแก การจัดสัมมนาเกี่ยวกับความรูโดยเชิญผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานการจัดการ
ปญหาขยะมาใหความรู การจัดทําคูมือการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการขยะแตละประเภท การจัดทําปายหรือสื่อ
สิ่งพิมพอื่นเพื่อใหความรูและกระตุนใหผูที่เกี่ยวของทั้งที่เปนกลุมคนในกลุมรักษหลีเปะ ชาวเล หรือหนวยงาน
ที่เปนเครือขายตางไดไดรับทราบและตระหนักถึงการจดการปญหาขยะดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนชองทางใน
การสื่อสารระหวางกันควรใชสื่ออินเตอรเนทที่มีความรวดเร็วและเขาถึงไดงายเขามาชวยในการติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางเครือขายในการใหความรวมมือในการดําเนินกิจรรมดังกลาวและสรางสื่ออื่นอยางเชน หองชมรม/
บอรดชี้แจงการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานและทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน
สงผลใหเกิดความเชื่อใจแบะมีความตอเนื่องและยั่งยืนในการจัดการดานงบประมาณและการดําเนินงานภายใน
กลุมรักษหลีเปะดวย
ชวงที่ 4. สรางชุมชนเขมแข็ง

ชวงที่ 4

ดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทองเที่ยว
พ.ย. -พ.ค. ของทุกป
หลากหลายสื่อ

สรางชุมชน
เขมแข็ง

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน
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ภาพที่ 5 แสดง ชวงที่ 4 สรางชุมชนเขมแข็งของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 รูปแบบการสื่อสาร “สรางชุมชนเขมแข็ง”
จากการผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยพบวารูปแบบการสื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อการ
จัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยานแหงชาติตะรุเตานั้น มีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่เปนการสื่อสารทางเดียว
การสื่อสารสองทางและการสื่อสารแบบมีสวนรวม ซึ่งการสื่อสารทั้ง 3 รูปนั้นมีความสอดคลองกับหลายแนวคิด
ที่ผานมา ดังนั้นเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการจัดการปญหาดังไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยบุคคลที่มี
ความเขมแข็งและระบบที่มีความชัดเจนและเปนระบบมากที่สุด โดยการดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทองเที่ยง
ชวง พฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกปโดยความรวมมือชุมชนในหารดําเนินการอยางตอเนื่อง และหากนํา
รูปแบบการสื่อสารดังกลาวมาใชสามารถชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขยะดังกลาว โดยเฉพาะการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการสื่อสารที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
ณ ขณะนั้น ความเขาใจจะสามารถเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและมีขอตกลงที่ลงตัวใหผานลุลวงไปดวยดีและเกิด
ความตอเนื่อง ตลอดจนสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง และนอกจากรูปแบบการสื่อสารดังกลาวแลว บทบาท
ของผูสื่อสารก็มีสวนชวยใหชุมชนเขมแข็งได ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมี
บทบาทในกระบวนการดําเนินการจัดการปญหาขยะดวยความเสมอภาคกัน ทั้งผูประกอบการรายใหญหรือเล็ก
ชาวเล เพราะนอกจากไดรับปญหาและแนวความคิดที่หลากหลายแลวยังสงผลตอความรวมมือและเกิดความ
สามัคคีอันนําไปสูความเขมแข็งและเกิดความยั่งยืนตอไป
ชวงที่ 5. สรางความยั่งยืน

ชวงที่ 5

สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
จัดการปญหาขยะ
หลากหลายสื่อ

สรางความ
ยั่งยืน

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 6 แสดง ชวงที่ 5 สรางความยั่งยืนของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 ติดตาม ตอเนื่อง แตงเติม “สรางความยั่งยืน”
จากการศึกษาการสื่อสารเพื่อการจัดการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะของกลุมรักษหลีเปะ ชวง
เดือน พฤศจิกายน 2552 – พฤษภาคม 2553 นั้น การติดตามและการประเมินผลของกลุมยังไมมีปรากฏ เนื่องจาก
การจัดการปญหาดังกลาวมีเพียงการกําหนดการเก็บคาบริการและรูปแบบการจัดการขยะและมีเพียงการสรุป
ความคืบหนาของงบประมาณของกลุมและจํานวนขยะในแตละวันและทั้งปนั้น แตยังไมมีการประเมินถึง
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาดังกลาว ซึ่งเปนสิ่งที่จะนําไปสูความตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถ
นํามาปรับปรุงลักษณะการดําเนินงานที่เกิดความบกพรองขั้นตลอดจนยังคงรูปแบบเดิมที่ดีไว
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รูปแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยานแหงชาติตะรุเตา

ชวงที่ 1

การมีสวนรวมในการนําเสนอ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
เพื่อการจัดการปญหาขยะ

สรางแกนนํา

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

ชวงที่ 2

ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวน
รวมในการนําเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับ/ปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะ

ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

สรางเครือขาย

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ชวงที่ 3

ชวงที่ 4

การเผยแพรขอมูลโครงการและการ
ดําเนินการผลิตสื่อและเตรียมพรอม
กิจกรรมเพื่อการดําเนินโครงการ
หลากหลายสื่อ

ดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทองเที่ยว
พ.ย -พ.ค. ของทุกป

สรางรูปแบบ
กิจกรรม

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

สรางชุมชน
เขมแข็ง

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

หลากหลายสื่อ

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ชวงที่ 5
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
จัดการปญหาขยะ
ภาคเอกชน
ขั้นตอนการดําเนินโครงการทั้ง 5 ชวงขางตนนี้ ขั้นตอนดัง- กล
าวเกิดขึ้นเปนกระบวนการและวนเวียน
หลากหลายสื่อ
สรางความ
ยั่งยืน

เปนวัฎจักรของการดําเนินโครงการทุกๆป โดยมีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะอยาง
ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน โดยเริ่มจากการสรางกลุมแกนนําในชุมชน สรางเครือขายที่เกี่ยวของกับชุมชน สราง
รูปแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับความเปนอยูของชุมชน และการสรางความเขมแข็งในชุมชนทางดานการจัดการ
ปญหาขยะ จนนําไปสูการจัดการปญหาขยะไดอยางยั่งยืน ดังแผนภาพตอไปนี้
ในชุมชน

กับชุมชน

ของชุมชน

เพื่อชุมชน

ชุมชน

ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธของการมีสว นรวมของชุมชน
จากแบบจําลองขางตน ผูวิจัยเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะ เพื่อนําไปสูการ
จัดการอยางยั่งยืน โดยอธิบายรายละเอียดถึงขอเสนอแนะทั่วไปของแตละชวงดังตอไปนี้
ชวงที่ 1. สรางแกนนํา

ชวงที่ 1

การมีสวนรวมในการนําเสนอ
ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม
เพื่อการจัดการปญหาขยะ
ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

สรางแกนนํา

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย

ภาพที่ 2 แสดง ชวงที่1 สรางแกนนําของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 บทบาทของผูสงสารและผูรับสารเพื่อ “สรางแกนนํา”
จากผลการวิจัย วิเคราะหไดวาบทบาทของผูที่เกี่ยวของกับการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยาน
แหงชาติตะรุเตาที่มีความสอดคลองกับบทบาทการเปนแกนนําในการจัดการปญหาขยะในแหลงตางๆนั้น เปน
การริเริ่มดําเนินการจัดการไดเปนอยางดี โดยมีหนวยงานของราชการที่คอยใหคําปรึกษาและคอยประสานงาน
ใหแกนนํา กรรมการ สมาชิกและกลุมชาวเลผูใชแรงงานทําหนาที่ของตนเองหากแตยังขาดความตอเนื่อ ง
เนื่องจากภาระงานที่ไมสามารถเดินไปยังเกาะไดอยางสะดวกและยังขาดแกนนําที่สามารถดูแลและควบคุม
ระบบการดําเนินการจัดการขยะที่ไดกําหนดและวางแผนนั้นตอเนื่องไดอยางชัดเจน ดังนั้นนอกจากการสราง
แกนนํ า ที่ มี อ ยู แ ล ว นั้ น ยั ง ต อ งสร า งแกนนํ า ที่ มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถเป น ผู นํ า ที่ มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ ให แ ก ผู ที่
เกี่ยวของทุกฝายดวย อันไดแก ตัวแทนจากหนวยงานราชการที่คอยมาดูแลควบคุมระบบการดําเนินการจัดการ
ปญหาและคอยเปนผูประสานงานใหกับทุกฝายไดมีสวนรวมในการนําเสนอความคิดเห็นแลดําเนินการของ
โครงการ เพื่อที่จะใหการดําเนินการจัดการปญหาขยะดังกลาวสําเร็จลุลวงและมีความตอเนื่องได
อีกทั้งยังขาดหลักการทางวิชาที่สามารถนํานักวิชาการหรือทีมงานวิจัยเพื่อลงมาสํารวจปญหากอนการ
วางแผนการจัดการ เปนการศึกษาหาปญหาทั้งปญหาขยะและปญหาสภาพแวดลอมอื่นๆบนเกาะหลีเปะที่เปน
บริบทในการจัดการดังกลาว เพื่อที่จะสามรถนํามาวางแผนการจัดการไดอยางถูกทาง เกิดการแกปญหาขยะได
อยางแทจริง
ในสวนของบทบาทและลักษณะของผูรับสารตองมีจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ในชนบทจิตสํานึก
พิสูจนดวยการลงมือกระทําที่มีชวงเวลายาวนาน ผูรับสารที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีบทบาทในการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดการปญหาขยะและสลับสับเปลี่ยนเปนผูสงสารเพื่อใหเกิดการสื่อสารสองทางและ
การสื่อสารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการสื่อสารที่สามารถโตตอบกันไดเหมาะสมกับการสัมมนา ประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะการดําเนินการจัดการปญหาขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชวงที่ 2. สรางเครือขาย

ชวงที่ 2

ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวน
รวมในการนําเสนอขอคิดเห็น
เกี่ยวกับการยอมรับ/ปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะ
ประชุม/สัมมนา/ลงพื้นที่

สรางเครือขาย

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 3 แสดงชวงที่2สรางเครือขายของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 “เครือขายการสื่อสาร” เพื่อการจัดการปญหาขยะอยางยั่งยืน
ทั้งนี้จากผลการวิจัยและความสอดคลองกับหลายๆแนวคิด แสดงใหเห็นวาการสื่อสารประเด็นการ
ชี้แจงขอมูลโครงการและการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับหรือปรับปรุงรูปแบบ
กิจกรรมโครงการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในกลุมรักษหลีเปะ และการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆนั้น ยังขาด
ความหลากหลายของหนวยงานที่สนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว ดังนั้นควรมีการสื่อสารเพื่อขยายจากแกนนํา
เปนการสรางเครือขายของแตละฝายทั้งใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาและเกิดความรวมมือ ทั้งเครือขาย
ที่มาจากหนว ยงานที่รั บผิด ชอบของจัง หวัด หรือ องค การบริห ารส วนท องถิ่ นที่รั บผิด ชอบเขตพื้นที่ อี กทั้ ง
หนวยงานเอกชนที่สามารถสนับสนุนงบประมาณ ในรูปแบบการเปนผูสนับสนุนงบประมาณหรือสปอนเซอร
ดวยการทําการประชาสัมพันธหรือโฆษณาผานสื่อตางๆไปในตัว ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับการรวมมือจากหลากหลาย
ภาคสวน โดยอาศัยการสื่อสารแบบมีสวนรวมและสื่อที่มีความหลากหลายในการติดตอสื่อสารระหวางเครือขาย
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชวงที่ 3. สรางรูปแบบกิจกรรม
การเผยแพรขอมูลโครงการและการ
ดําเนินการผลิตสื่อและเตรียมพรอม
กิจกรรมเพื่อการดําเนินโครงการ

สรางรูปแบบ
กิจกรรม

หลากหลายสื่อ

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 4 แสดง ชวงที่ 3 สรางรูปแบบกิจกรรม ของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 “สรางสรรคกิจกรรม” ดวยสื่อที่หลากหลาย

จากผลและอภิปรายผลการวิจัยพบวาการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะบนเกาะ หลีเปะพบวามี
เพียงสื่อบุคคลและสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจเทานั้น จึงไมสามารถทําใหการสื่อสารนั้นสามารถเขาถึงและเขาใจ
ลักษณะการดําเนินการในการจัดการปญหาขยะ จึงตองอาศัยการพัฒนาสื่อที่มีความหลากหลายและประกอบกับ
สื่อเดิมที่มีอยูนั่นคือสื่อบุคคลที่สามารถเขาถึงไดงายและ มีความนาเชื่อถือ สื่อที่มีความหลากหลายควรผนวก
เปนรูปแบบกิจกรรมที่สามารถดําเนินอยางตอเนื่องทุกปในชวงเปดฤดูกาลทองเที่ยว เปนกิจกรรมที่ทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมไดแก การจัดสัมมนาเกี่ยวกับความรูโดยเชิญผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณทางดานการจัดการ
ปญหาขยะมาใหความรู การจัดทําคูมือการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการขยะแตละประเภท การจัดทําปายหรือสื่อ
สิ่งพิมพอื่นเพื่อใหความรูและกระตุนใหผูที่เกี่ยวของทั้งที่เปนกลุมคนในกลุมรักษหลีเปะ ชาวเล หรือหนวยงาน
ที่เปนเครือขายตางไดไดรับทราบและตระหนักถึงการจดการปญหาขยะดังกลาว ตลอดจนเพื่อเปนชองทางใน
การสื่อสารระหวางกันควรใชสื่ออินเตอรเนทที่มีความรวดเร็วและเขาถึงไดงายเขามาชวยในการติดตอสื่อสาร
เพื่อสรางเครือขายในการใหความรวมมือในการดําเนินกิจรรมดังกลาวและสรางสื่ออื่นอยางเชน หองชมรม/
บอรดชี้แจงการดําเนินงานและงบประมาณเพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานและทําใหเกิดความเขาใจตรงกัน
สงผลใหเกิดความเชื่อใจแบะมีความตอเนื่องและยั่งยืนในการจัดการดานงบประมาณและการดําเนินงานภายใน
กลุมรักษหลีเปะดวย

ชวงที่ 4. สรางชุมชนเขมแข็ง

ชวงที่ 4

ดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทองเที่ยว
พ.ย. -พ.ค. ของทุกป
หลากหลายสื่อ

สรางชุมชน
เขมแข็ง

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 5 แสดง ชวงที่ 4 สรางชุมชนเขมแข็งของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 รูปแบบการสื่อสาร “สรางชุมชนเขมแข็ง”

จากการผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยพบวารูปแบบการสื่อสารของกลุมรักษหลีเปะเพื่อ
การจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะ อุทยานแหงชาติตะรุเตานั้น มีรูปแบบการสื่อสารทั้งที่เปนการสื่อสารทาง
เดียว การสื่อสารสองทางและการสื่อสารแบบมีสวนรวม ซึ่งการสื่อสารทั้ง 3 รูปนั้นมีความสอดคลองกับหลาย
แนวคิดที่ผานมา ดังนั้นเพื่อใหชุมชนสามารถดําเนินการจัดการปญหาดังไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยบุคคล
ที่มีความเขมแข็งและระบบที่มีความชัดเจนและเปนระบบมากที่สุด โดยการดําเนินโครงการชวงฤดูกาลทอง
เที่ยงชวง พฤศจิกายนถึงพฤษภาคมของทุกปโดยความรวมมือชุมชนในหารดําเนินการอยางตอเนื่อง และหากนํา
รูปแบบการสื่อสารดังกลาวมาใชสามารถชวยใหเกิดความเขาใจและสามารถสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการปญหา
ขยะดังกลาว โดยเฉพาะการสื่อสารแบบมีสวนรวมเปนการสื่อสารที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
ณ ขณะนั้น ความเขาใจจะสามารถเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสมและมีขอตกลงที่ลงตัวใหผานลุลวงไปดวยดีและเกิด
ความตอเนื่อง ตลอดจนสงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง และนอกจากรูปแบบการสื่อสารดังกลาวแลว บทบาท
ของผูสื่อสารก็มีสวนชวยใหชุมชนเขมแข็งได ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนที่เปนผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูมี
บทบาทในกระบวนการดําเนินการจัดการปญหาขยะดวยความเสมอภาคกัน ทั้งผูประกอบการรายใหญหรือเล็ก
ชาวเล เพราะนอกจากไดรับปญหาและแนวความคิดที่หลากหลายแลวยังสงผลตอความรวมมือและเกิดความ
สามัคคีอันนําไปสูความเขมแข็งและเกิดความยั่งยืนตอไป
ชวงที่ 5. สรางความยั่งยืน

ชวงที่ 5

สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ศึกษารูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
จัดการปญหาขยะ

สรางความ
ยั่งยืน

หลากหลายสื่อ

- แกนนําและสมาชิกกลุมรักษหลีเปะ
- หนวยงานราชการ
- นักวิชาการ/ทีมวิจัย
- ภาคประชาชน(ชาวเลบนเกาะหลีเปะ)
- ภาคเอกชน

ภาพที่ 6 แสดง ชวงที่ 5 สรางความยั่งยืนของแบบจําลองการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาขยะฯ
 ติดตาม ตอเนื่อง แตงเติม “สรางความยั่งยืน”
จากการศึกษาการสื่อสารเพื่อการจัดการจัดการปญหาขยะบนเกาะหลีเปะของกลุมรักษหลีเปะ ชวง
เดือน พฤศจิกายน 2552 – พฤษภาคม 2553 นั้น การติดตามและการประเมินผลของกลุมยังไมมีปรากฏ เนื่องจาก
การจัดการปญหาดังกลาวมีเพียงการกําหนดการเก็บคาบริการและรูปแบบการจัดการขยะและมีเพียงการสรุป
ความคืบหนาของงบประมาณของกลุมและจํานวนขยะในแตละวันและทั้งปนั้น แตยังไมมีการประเมินถึง
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการปญหาดังกลาว ซึ่งเปนสิ่งที่จะนําไปสูความตอเนื่อง และเพื่อที่จะสามารถ
นํามาปรับปรุงลักษณะการดําเนินงานที่เกิดความบกพรองขั้นตลอดจนยังคงรูปแบบเดิมที่ดีไว
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