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การวิจัยของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และ 3) เสนอแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน
ที่เหมาะสม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์กับชุมชนอื่น การศึกษาครั้งนี้ได้นำตัวชี้วัดความสำเร็จของ
หลักการกระบวนการในการบริหารงาน (Balanced Scorecard: BSC.) มาประยุกต์ใช ้ในการ
วิเคราะห์กระบวนการและการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษาชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเรียนรู้และพัฒนา
หน่วยงาน และประสิทธิผล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์แบบกึ ่งโครงสร ้าง (Semi-Structured Interviews) โดยผู ้ให ้ข ้อมูลสำคัญ (Key 
Information) จำนวนรวม 15 ท่าน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ และภาคเอกชน (บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์ พาณิชย์สุวรรณภูมิ 
จำกัด) ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation) รวมถึงการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 ผลการศึกษามีดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ พบว่าชุมชนมีจุดเด่นด้านการมีผู้นำชุมชนที่มี 
ภาวะผู้นำ ทำให้ชุมชนมีปัญหาในการจัดการของเสียน้อย ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟัง
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ผู้นำ ส่งผลให้ชุมชนมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง และมีจุดด้อยด้านการขาดนโยบายและแผนงาน การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม  2) ด้านกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่าภาครัฐมีการ
ส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมที่ภาครัฐ
จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดระบบแนวทางการขนส่งของเสียอันตรายแก่ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
ในขณะที่การบูรณาการการดำเนินงานกับภาคเอกชนเรื่องการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนยัง
ไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา พบว่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีการเรียนรู้และ
พัฒนาด้วยตนเองและผ่านกิจกรรรมของหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบหมายผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมอบรมผ่านการนัดประชุมหรืออบรม  และการแบ่งปันความรู้ ระหว่างสมาชิกในชุมชน 
เป็นต้น และ 4) ด้านประสิทธิผล พบว่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการจัดการของ
เสียอันตรายภาคครัวเรือน เนื่องจากยังมีการแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บสะสมของ
เสียอันตรายไว้ในครัวเรือนเป็นระยะเวลานาน โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการ
ขยะอันตรายภาคครัวเรือนอย่างถูกวิธีและถูกต้องถามหลักวิชาการ โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ 
เอกชน และภาคประชาชน เช่น การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด เป็นต้น  พร้อมทั้ง 
การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอันตรายที่อาจจะเกิดต่อสุขภาพของคนในชุมชนรวมถึง 
ภาครัฐควรสนับสนุนกลุ่มอาชีพซาเล้งในชุมชนเพ่ือผลักดันใหเ้ป็นภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้ง
ของเสียอันตรายในบริเวณพ้ืนที่ชุมชน 
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This independent study has the objective to 1) study the current hazardous 
waste management practices for the household sector of the On Nut 14 rai community, 
2) study the challenges and barriers in the management of hazardous waste from the 
community and 3) propose appropriate recommendations for the management of 
household hazardous waste, in order to be applicable to other communities. This study 
has adopted the use of the indicators of success from the strategic planning and 
management principle, known as the Balanced Scorecard (BSC.), within the analysis of 
the process and management of hazardous household waste in the case study of the 
On Nut 14 rai community. The abovementioned principle consists of 4 components: 
management, stakeholder, learning and growth, and effectiveness. This study is a 
qualitative research, in which the process of data collection was conducted through 
semi-structured interviews with 15 key informants, including community leaders, people 
from On Nut 14 rai community, Prawet district officials and representatives from the 
private sector ( Wongpanit Suvarnabhumi Recycle Station Co., Ltd.). The data collection 
method of semi-structured interviews was done in conjunction with non-participatory 
observation and document analysis.
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The results of the study are as follows: 1) Management; it was found that the 
community’s strength is the strong leadership of the community leaders that leads to 
less problems concerning the issue of waste management, in which the villagers 
respect and follow instructions made by the community leader. As a result, the 
community possesses a mechanism to drive operations and joint activities with various 
external organizations that have been proceeded efficiently and continuously. 
However, there is a disadvantage in the lack of policy and plan for monitoring and 
evaluation in a concrete method 2) Stakeholders; it became evident that the 
government sector partake in the promotion of training to educate community 
members, provide opportunities for community to participate in activities that the 
government constantly organize, as well as establish a hazardous waste transportation 
system for the community, in order to contribute to the factor of hygiene. In terms of 
the operational integration with the private sector on the management of household 
hazardous waste, the process has yet to succeed. 3) Learning and growth;  it was found 
that the On Nut 14 rai community has shown constant self-learning and development 
through the activities of external organizations, such as assigning community 
representatives to attend training through meetings or training sessions and knowledge-
sharing among community members, etc. and 4) Effectiveness; The On Nut 14 rai 
community has yet to succeed in the management of household hazardous waste, 
due to the separation of electronic waste and the accumulation of hazardous waste 
in the household for a long duration. The recommendations from this study were to 
promote the correct method of hazardous waste management in the household sector 
by integrating with the public, private and public sectors, such as the process of 
separation, storage, transportation, etc. This process should be conducted alongside 
the procedure of educating about relevant laws and potential health hazards of the 
people in the community, including the support from the government sector in 
reinforcing the Saleng group in the community to promote a surveillance network to 
look out for illegal waste smuggling within community areas. 
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รายงานการค้นคว้าอิสระเรื ่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือน 
กรณีศึกษา : ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ฉบับนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และ
ประสบความสำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการดำเนินการศึกษาและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง ด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด จนเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ 
ตลอดระยะเวลาของการศึกษาหลักสูตรนี้ 

ขอขอบพระคุณ ประชาชนในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทุกท่านที่
ได้สนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้
คำปรึกษาและคำแนะนำที่นำมาประกอบการค้นคว้าให้สำเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ ได้สนับสนุน
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกท้ังอำนวยความสะดวกสถานทีแ่ก่ผู้วิจัยในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 

ขอขอบพระคุณ บจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิทุกท่าน ที่ ได้สนับสนุนข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกพาเดินชมสถานที่ภายในบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
สุวรรณภูมินำมาประกอบการทำให้รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ท้ายสุด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและมอบความสำเร็จจากรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้
แด่คุณพ่อสนิทและคุณแม่กฤติยาภร ด้วงอินทร์ ที่เป็นผู้ให้โอกาสในการศึกษา ทุนทรัพย์และกำลังใจที่
สำคัญยิ่งของผู้วิจัยตลอดมา  
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
 

ในปัจจุบันปัญหาขยะในประเทศไทยมีแนวโน้มปริมาณเพิ ่มมากขึ ้น เนื ่องจากมีจำนวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้น อีกทั้งพฤติกรรมการใช้ทรัพยากร และการ
อุปโภคบริโภคเพ่ือการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ อย่างเช่นการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้
ความสะดวกสบายแก่มนุษย์ แต่การใช้ของมนุษย์นั ้นส่งผลกระทบที่ร ุนแรงต่อธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 มีปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ ้นประมาณ 27.8 ล้านตัน และเมื่อเทียบกับปี 2560 มีปริมาณเพิ่มขึ ้นร้อยละ 1.64 
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการมีวิถีชีวิตของสังคมจากลักษณะสังคมเกษตรกรรมเป็น
สังคมเมือง แต่ทางด้านการจัดการขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่ยังไม่มีการจัดเก็บรวบรวมขยะอย่าง
ถูกต้อง โดยข้อมูลพบว่าส่วนใหญ่เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2561) ซึ่งจากความรุนแรงของปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้นนั้น รวมไปถึงการจัดการของ
ขยะตามรายงานสถานการณ์มลพิษ จะเห็นได้ว่าหากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวมีของเสียที่
เกิดจากเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันปะปนอยู่ด้วย รวมไปถึงการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทางที่ไม่
ถูกต้อง อย่างเช่นกระป๋อง ขวดที่มีการปนเปื้อนสารเคมีรวมอยู่กับขยะมูลฝอยทั่วไป จะทำให้เกิดผล
กระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ และมีพิษจะมี
ลักษณะที่ต้องมีการจัดการแยกออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป โดยของเสียอันตราย ที่เกิดขึ้นจากชุมชน
แหล่งที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งกำเนิดของเสียอันตรายอีกแหล่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเมื่อเทียบ
การโรงงานอุตสาหกรรม แม้จะมีปริมาณที่น้อยกว่าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากเกิดผลกระทบจะมี
ความร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตคนในสังคมมากพอที่จะให้ความสำคัญกับการเกิดของเสียอันตรายที่
มีต้นกำเนิดจากชุมชน จากการจัดอันดับปัญหามลพิษจากของเสียอันตรายที่รุนแรงที่สุดในอันดับที่ 5 
ของอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาและคณะ (2550) คือ มลพิษของเสียอันตรายจากชุมชน
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สำหรับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยที่
เกิดขึ้นในปี 2562 พบว่า มีของเสียอันตรายจากชุมชนเกิดขึ้นในปริมาณ 648,208 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ร้อยละ 1.6 โดยร้อยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 421,335 ตัน 
และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน ๆเช่น แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคมี กระป๋องสเปรย์จำนวน 226,873 ตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) จะเห็นได้ว่าปัญหาของเสีย
อันตรายจากชุมชนไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบอย่างเช่นก่อน แต่ในปัจจุบันยงัมี
ของเสียประเภทซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเป็น
ปัญหาใหญ่ ซึ่งมีผลมาจากพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เพ่ือการตอบสนองความต้องการ และความ
สะดวกสบายในการดำรงชีวิตปัจจุบัน โดยการจัดการของไทยในปัจจุบันได้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนในหมู่บ้านหรือชุมชน และส่ง
มายังศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายในระดับจังหวัด ทำให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตัน แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่มี
กฎระเบียบที่จะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึงกฎหมายที่จะนำมากำกับดูแลให้
ภาคเอกชนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปี 
2562 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  

ปี พ.ศ. 2558 2559 2560 2561 2562 
ปริมาณของเสียอัตรายจากชุมชน 
(ตัน/ปี) 

591,127 606,319 618,749 638,000 648,208 

อัตราการเพ่ิม/ลด ปริมาณของเสีย
อันตรายจากชุมชน (ร้อยละ) 

+ 2.57 + 2.57 + 2.05 + 3.10 +1.61 

ปริมาณซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (ตัน/ปี) 

384,233 393,070 401,387 414,600 421,335 

อัตราการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ) 

+1.97 +2.30 +2.11 +3.30 +1.61 

ปริมาณของเสียอันตรายจากแหล่ง
ชุมชนประเภทอ่ืน ๆ * (ตัน/ปี) 

206,894 213,249 216,639 223,400 226,873 

หมายเหตุ : * ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอ่ืน เช่น แบตเตอรี่ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุ
สารเคมีกระป๋องสเปรย์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) 

ตารางที่ 1.1 รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558 – 2562 
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สำหรับปัญหาของเสียอันตรายถูกจัดว่าปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน
ไม่น้อยไปกว่าขยะมูลฝอยทั่วไป  โดยของเสียอันตรายนั้นจะมีความแตกต่างจากขยะประเภททั่วไป 
คือ มีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของวัสดุที่ทำการผลิตเป็นอุปกรณ์หลายชนิดมีคุณสมบัติที่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม อย่างองค์ประกอบทางเคมีหรือสารพิษ รวมถึงโลหะหนัก เช่น 
ตะกั่ว แคดเมียม และปรอท เป็นต้น แต่ด้วยองค์ประกอบบางอย่างของวัสดุบางชนิดก็สามารถนำ
กลับมารีไซเคิล หรือใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยการคัดแยกวัสดุเหล่านั้น เช่น พลาสติก แก้ว รวมไปถึง
โลหะที่มีค่า เช่น นิกเกิล ทองแดง อะลูมิเนียม เป็นต้น แต่อย่าลืมว่าการคัดแยกเป็นชิ้นส่วน ผู้ที่ทำการ
คัดแยกหากไม่ใช้ความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดการปนเปื ้อนจากสารเคมีบางชนิดของที ่เป็น
องค์ประกอบของขยะอิเล็กทรอนิกส์นั้นรั่วไหลออกมา เป็นมลพิษทางด้านต่าง ๆ ได้ทั้งมลพิษทางน้ำ 
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางดิน จะเห็นได้ว่าสถานการณ์มลพิษก่อให้เกิดปัญหาจากการขาด
ระบบการจัดการที่เหมาะสม ทำให้เกิดผลกระทบทั้งปัญหามลพิษ และสุขภาพได้ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน
ของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบความสำเร็จในด้านการ
จัดการขยะในชุมชน และความน่าสนใจของอาชีพของคนในชุมชนที่มีอาชีพซาเล้ง หากทำการศึกษา
และวิเคราะห์แนวคิดพื้นฐานเพื่อหาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายในภาคครัวเรือนในสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศึกษาปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการจัดการของเสียอันตรายในภาค
ครัวเรือนของชุมชนที่เหมาะสม 

 

1.2 คำถามการวิจัย  

1.2.1 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร  

1.2.2 ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 
ไร่เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค ์

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 
ไร่ ในปัจจุบัน  

1.3.2 เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนของชุมชน
อ่อนนุช 14 ไร่ 
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1.3.3 เสนอแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
นำไปประยุกต์กับชุมชนอื่น 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 มิติเนื้อหา :  
ศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

1.4.2 มิติผู้ให้ข้อมูลสำคัญ :  
1.4.2.1 ภาครัฐ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 2 ท่าน 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 1 ท่าน 

1.4.2.2 ภาคเอกชน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 
- ผู้บริหารสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ 1 ท่าน 
- พนักงานสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ 2 ท่าน 

1.4.2.3 ประชาชนในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 
- ผู้นำชุมชน 1 ท่าน 
- ชาวบ้านในชุมชน 5 ท่าน 

1.4.3 มิติสถานที่ หรือ พื้นที่ :  
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร ่ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.4.4 มิติเวลา :  

ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล เมษายน พ.ศ.2563 - มิถุนายน พ.ศ.2563 
 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทำให้เข้าใจถึงการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ใน
ปัจจุบัน  

1.5.2 ได้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบแนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาค
ครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

1.5.3 ได้แนวทางในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนที่เหมาะสม และสามารถนำไป
ประยุกต์กับชุมชนอื่นได ้
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1.6 นิยามศัพท์ 

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ หมายถึง ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แขวงดอกไม้ 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกของประเทศและของภาคกลาง เพื่อเป็นพื้นที่
นำร่องให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อันประกอบด้วย นวัตกรรมทางสังคมใช้
ขยะรีไซเคิลแทนเงิน หรือ “ร้านศูนย์บาท” โดยเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ร้านค้าสะดวกซื้อ
สามารถใช้ขยะแทนเงินสดและกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้แนวทางที่ใช้ขยะเป็นตัวขับเคลื่อน คือสร้าง
รายได้จากขยะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อันประกอบด้วย ผู้ประกอบ
อาชีพซาเล้ง สมาชิกชุมชน และเยาวชน ในการคัดแยกขยะตามประเภทและนำขยะแต่ละประเภทมา
ต่อยอดให้เกิดรายได้ ซึ่งดำเนินการผ่านกิจกรรมศูนย์วัสดุรีไซเคิล และธนาคารคนจน 

ของเสียอันตรายจากชุมชน / ขยะอันตรายในชุมชน หมายถึง เศษสิ่งของ สิ่งปฏิกูล วัสดุ ที่ไม่
ใช้แล้วหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือของผสมรวมถึงภาชนะบรรจุ
ภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมี หรือปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของสารอันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือน และสถานประกอบการพาณิชยกรรมต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กในชุมชน ซึ่งของเสียอันตราย
เหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกทิ้งรวมกับ ขยะมูลฝอยทั่วไป โดยไม่ผ่านการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ก่อให้เกิดการปนเปื้อนและแพร่กระจายของสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารและ
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ 

การจัดการของเสียอันตราย หมายถึง การจัดการของเสียอันตรายตั้งแต่แหล่งกำเนิดในชุมชน
การทิ้งของเสียอันตราย หรือขยะอันตรายที่มีการคัดแยก การเก็บรวบรวม และการขนส่ง และ
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ผู้ก่อให้เกิดของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง ประชาชนในชุมชน หรือสถานประกอบการ
ขนาดเล็กในชุมชนที่ก่อให้เกิดหรือมีของเสียอันตราย โดยไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขหรือในขอบข่ายเป็น
โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

รถหรือพาหนะเก็บรวบรวมของเสียอันตราย หมายถึง รถหรือพาหนะเก็บรวบรวมของเสีย
อันตรายที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน จากจุดเก็บรวมรวมไปยังสถานที่กักเก็บ
หรือสถานที่กำจัดของเสียอันตราย 

เอกสารกำกับการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน หมายถึง เอกสารที่ใช้ในการบันทึก
การเก็บข้อมูลในการเก็บรวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน เพ่ือเป็นหลักฐาน



 
 

บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา 
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนในการทำงานวิจัย ดังนั้นจึงต้องมีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับของเสียอันตราย 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
2.3 นโยบายและแผนการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย 
2.4 กฎหมายเกี่ยวกับของเสียอันตราย 
2.5 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ 
2.6 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
2.7 แนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับของเสียอันตราย 

 

2.1.1 นิยามและความหมายของของเสียอันตราย 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ให้คําจํากัดความ “ของ

เสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถู ก
ปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่อยู่ใน
สภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
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 และให้คำจำกัดความ “วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที ่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที ่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น
เคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม (สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2561) 

 กรมควบคุมมลพิษ ให้คําจํากัดความของของเสียอันตรายว่า "ของเสียอันตราย" หมายถึง ของ
เสียใด ๆ ที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุ
ออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุท่ีทำให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็น 
เคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม  (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2561) 

 United Nation Environment Programme: UNEP (1993) โครงการส ิ ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติได้ให้ความหมายของคำว่า ของเสียอนตราย หมายถึง ของเสียใด ๆ ยกเว้น ของเสีย
กัมมันตรังสี ที่อาจเกิดปฏิกิริยาเคมีรุนแรง เป็นพิษ เกิดการระเบิด เกิดการกดกร่อน หรือลกษณะอ่ืน 
ๆ ที ่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (United Nation Environment Programme: 
UNEP, 1993 อ้างถึงใน ชาญศักดิ์ สุภรโภค, 2555) 

 อนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการ
กำจ ั ด  (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous 
Wastes and Their Disposal) ให้คําจํากัดความของของเสียอันตรายไว้ว่า สารอันตรายหมายถึงวัตถุ
หรือสารใด ๆ ที่จะมีศักยภาพหรือทําให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางด้านสาธารณสุข 
สวัสดิการ หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มความตาย หรือการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง (กรมอนามัย. สํานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม, 2541 อ้างถึงใน ทัศนีย์วรรณ นวลหนู, 2556) 

 มูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนหรือชุมชน (Household Hazardous Waste) คือ สารหรือ
วัตถุใด ๆ ที่ไม่ใช้ หรือใช้ไม่ได้ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากชุมชน โดยวัตถุดังกล่างมีส่วนประกอบหรือเจือ
ปนด้วยสารไวไฟ สารกัดกร่อน สารเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารพิษ สารกัมมันตรังสีและ/หรือ สารใด ๆ ที่
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นอันตรายทางด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการก่อให้เกิดความรุนแรงจากการได้รับสารพิษ ซ่ึงหลังจากเสื่อมสภาพ หรือเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุนั้นก็กลายสภาพเป็นมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนหรือชุมชน 
(สิรวลัย์ ต้ปูระกาย, 2551: 5) 
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  ของเสียอันตรายจากชมุชน (Household Hazardous Waste: HHW) หมายถึง ของเสีย
อันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชมุชน ทั้งบ้านเรือนและสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น 
ร้านค้า โรงแรม ร้านซักแห้ง สถาบนัการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น โดยไม่รวมถึง
ของเสียจากภาคอตุสาหกรรม มูลฝอยตดิเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี (กรมควบคมุมลพิษ, 2550: 2)  

 จากน ิยามของเส ียอ ันตราย (Hazardous Waste) และของเส ียอันตรายจากชม ุชน 
(Household Hazardous Waste: HHW)  สามารถสรุปได้ว่าของเสียอันตราย หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้
ใช้แล้วที่ถูกปล่อยหรือทิ้งจากแหล่งกำเนินมลพิษ โดยวัสดุเหล่านั้นมีคุณสมบัติทางเคมีที่เกิดปฏิกิรยิา
ยาได้ง่าย และมีสารพิษปะปน หรือมีตัวทำละลาย เมื่อเสื่อมคุณภาพอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน ทั้งครัวเรือนหรือสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก ซึ่งที่ไม่อยู่ในขอบข่ายของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียกัมมันตรังสี 

 
2.1.2 ประเภทขยะ 
การจำแนกประเภทขยะสามารถแยกได้หลายประเภท โดยการจำแนกตามลั กษณะตาม

กายภาพ จำแนกตามองค์ประกอบ หรือการจำแนกตามแหล่งกำเนิดของขยะ โดยแบ่งเปีนประเภท
ใหญ่ (อาณัติ ต๊ะปินตา,2553:7-11) ดังนี้ 

1) การจำแนกตามลักษณะทางกายภาพ 

1. ขยะเปียก (Garbage) หมาขถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และมี
ความชื้นสูง สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยขบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ 
เศษหญ้า เป็นต้น 

2. ขยะแห ้ง (Rubbish and Tash) หมายถึง ขยะม ูลฝอยที ่อย ู ่ ในร ูปทางเคมีเป็น
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ซึ่งมีความชื้นต่ำ มีคุณสมบัติย่อยสลายด้วยขบวนการทางชีวภาพไดย้าก 
เช่น เศษกระดาษ กล่อง กระดาษ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เศษยาง เศยผ้า เศยแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนั่งหรือ
ผลิตภัณฑ์หนัง เศษกระป้องโลหะ เศษพลาสติก เป็นต้น 

3. เถ้า (Ash) หมายถึง ซากของแข็งที่เหลือหลังจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงประเภทฟืน
หรือถ่านหินที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งให้พลังงานความร้อน 

4. เศษสิ่งก่อสร้าง (Demolition and Construction Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่
เกิดจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอนอาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนด์ เศษกระเบื้องเซรา
มีค เศษท่อพีวีซี เศยสายไฟ เศษหิน เศษไม้ เป็นต้น 
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5. ซากสัตว์ต่าง ๆ (Dead Animals) หมายถึง ซากสัตว์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น สัตว์
เลี้ยงตามบนเรือนที่ตายลง จากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจตายลง
จากการเกิดโรคระบาด และจกภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษชิ้นส่วนของสัตว์ที่เหลือจากโรงงานผลิด
อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารกระป้อง เป็นต้น 

6. ตะกอนจกระบบบำบัดน้ำเสีย (Sludge) หมายถึง กากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดน้ำ
เสียในระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนหรือภายในโรงงาน โดยอาจมีลักษณะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง 
มีทั้งส่วนที่สามารถย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพ 

7. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (Waste from Electrical 
and Electronic Equipment) หมายถึง ขยะที่เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจำหน่ายในตลาด และเม่ือสินค้าเหล่านั้นเสื่อมสภาพ 
หรือหมดอายุการใช้งานลงก็จะกลายเป็นขยะที่ต้องนำไปกำจัดทำลาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีขนาดใหญ่
และมีน้ำหนักมาก ขยะประเภทนี้  ได้แก่ ซากตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องซักผ้า
เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) การจำแนกตามองค์ประกอบ  

1. ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยขบวน 
การทางชีภาพโดยมีจุลินทรีย์ทำหน้าที่ย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักผลไม้ เศษหญ้า เศษ 
ใบไม้ก่ิงไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ขยะที่นำกลับมาใช้ประโขชน์ได้ (Recycle Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ 
ในการนำมาแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก อะลูมิเนียม หนัง 
และยาง เป็นต้น 

3. ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (Non-recycle Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ไม่ 
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐและเศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่าง ๆ
จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ตลอดจนเศษชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เป็นต้น 

4. ขยะติดเชื้อ (Infection Waste) หมาขถึง ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะทำ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนื้อเยื่อชิ้นส่วนอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใช้ที่
สัมผัสกับผู้ป่วย 
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3) การจำแนกตามแหล่งกำเนิด 

แหล่งกำเนิดมลพิษจากของเสียอันตรายที่สำคัญ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ (กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2561) 

1. ขยะจากชุมชน (Municipal Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจวัตรประจำวัน
ของประชาชนที่อาศัยอยู ่ภายในชุมชนเมืองและชนบท ประกอบด้วยขยะจากบ้านเรือน อาการ
สำนักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาการพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม ตลาดสด ตลาดนัด และ
แหล่งชุมชนอ่ืน ๆ เช่น สวนสาธารณะ เป็นต้น 

2. ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
ภาคการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติแล้วขยะที่เกิดขึ้น
จากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ขยะที่เกิดจกสำนักงานและโรงงานอาหารภายในโรงงาน เป็นต้น 
ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชนประเภทหนึ่งเช่นกัน สำหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือขยะที่เกิดขึ้นใน
ขั้นตอนของกระบวนการผลิดสินค้า ซ่ึงขยะในส่วนนี้จะมีทั ้งที่ไม่เป็นอันตราย รวมทั้งขยะที่เป็น
อันตราย เช่น ตะกอน หรือจำพวกโลหะหนัก กากตะกอนน้ำมัน กรด ด่าง ตัวทำละลาย และกากสี 
เป็นต้น 

3. ขยะจากภาคเกษตรกรรม (Agricultural Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ในภาคเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในสวนไร่นาและจากการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย
ชากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง ชานอ้อย เศษหญ้าและเศษใบไม้ รวมไปจนถึงภาชนะบรรจุสารเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว เป็นดัน ซึ่งใส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและเกมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ
ก็จะจัดอยู่ในจำพวกของเสียอันตรายเช่นเดียวกัน 

4. ขยะจากสถานพยาบาล (Hospital Waste) หมายถึง ขยะที ่ม ีแหล่งกำเนิดจาก
โรงพยาบาล สถานึอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็นขยะที่มีชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณที่
จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ้ที ่สัมผัสได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขยะที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์อีกด้วย 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับของเสียอันตรายจากภาคครัวเรอืน 
ดังนั้นจากการจำแนกประเภทของขยะตามลักษณะของแหล่งกำเนิดนั้น สามารถแยกประเภทขยะ
ตามการศึกษาของผู้วิจัยได้ดังนี้ 
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1) ขยะอันตราย รวมถึงซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Waste 
from Electrical and Electronic Equipment) ซึ่งเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจซึ่งถือว่าเป็นภาค
ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจำหน่ายในตลาด เมื่อมีการ
อุปโภคและบริโภคในภาคครัวเรือนแล้วเกิดการชำรุดเสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีขนาดใหญ่และมี
น้ำหนักมาก ขยะประเภทนี้จะต้องมีการกำกัดที่ถูกต้องและถูกวิธีตามหลัก 

2) ขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (Non-recycle Waste) ตามคำนิยามได้รวมไปถึงเศษ
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด 

3) การจำแนกตามแหล่งกำเนิดจากชุมชน (Municipal Waste) หมายถึง ขยะมูลฝอย
อันตรายที่เกิดจากกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบท 

 

2.1.3 หลักเกณฑ์และวิธีจำแนกของเสียอันตราย 
การจำแนกของเสียใด ๆ ว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่นั ้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ 2 

ประการ (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) ได้แก่ 

1) การจำแนกตามสมบัติ (Characteristic) ของของเสียอันตรายสามารถแบ่งออกได้ 7 
ประเภท ดังนี้ 
1. สมบัติไวไฟ : จุดวาบไฟ < 60 องศาเซลเซียส ลุกเป็นไฟเมื่อเสียดสี ดูดความชื้น 

ปฏิกิริยาภายใน/เป็นก๊าซอัดที่จุดระเบิดได้ เป็นสารออกซิไดเซอร์ 
2. สมบัติกัดกร่อน : pH  2 หรือ 12.5 กัดกร่อนเหล็กกล้าชั ้น SAE (Society of 

Automotive Engineers) 1020 > 6.35 มิลลิเมตร/ปี ที่ 55 องศาฟาเรนไฮต์ 
3. สมบัติที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย : มีสภาพไม่คงตัว ทำปฏิกิริยาได้รวดเร็วและรุนแรงกับ

น้ำ รวมกับน้ำได้ของผสมระเบิดได้ เกิดก๊าซพิษหรือเป็นสารที่มี CN, S เมื่อ pH 2-12.5 จะเกิดก๊าซพิษ 
ไอพิษหรือควันพิษ 

4. สมบัติเป็นพิษ : มีอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทำให้ตายได้ในปริมาณเล็กน้อย เป็นพิษ
ต่อสัตว์ทดลอง เป็นสารก่อให้เกิดมะเร็ง หรือสกัดแล้วมีโลหะหนักหรือสารพิษมากกว่าที่กำหนด 

5. สมบัติที่ถูกชะล้างได้ : เมื่อนำมาสกัดด้วยวิธีมาตรฐานแล้ว มีปริมาณโลหะหนักหรือ
สารที่มีพิษ เช่น ตะกั่ว ปรอท สารหนู ปนเปื้อนอยู่ในน้ำสกัดเท่ากับหรือเกินกว่ามาตรฐานกำหนดไว้ 

6. สมบัติทำให้เกิดโรค : ของเสียที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่
สามารถทำให้เกิดโรคได้และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ 
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7. สมบัติเป็นสารกัมมันตรังสี : ของเสียที่ประกอบหรือปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตรังสีที่
ไม่ใช้แล้ว ในระดับกัมมันตรังสีสูงเกินกว่าเกณฑ์ปกติในธรรมชาติเกิดจากการผลิตซึ่งปนเปื้อนด้วยวัตถุ
กัมมันตรังสี  

2) การจำแนกตามการกำหนดรายชื่อ (Listing) ได้แก่ 
1. บัญชีรายชื ่อของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ตามบัญชี ข ท้ายประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ได้กำหนดรายชื่อของ
เสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) จำนวน 60 ชนิด เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งผู้ผลิต ผู้นำเข้าผู้
ส่งออก และผู้ที ่มีไว้ในครอบครองจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือ
ประกาศกระทรวง 

2. บัญชีรายชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2540  

 

2.1.4 ผลกระทบที่เกิดจากของเสียอันตราย  

การจัดการของเสียที่เป็นอันตรายโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกต้องเหมาะสมจะก่อให้เกิด
ปัญหาพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคมะเร็ง การสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับของเสียที่เป็นอันตรายซึ่งประกอบด้วยสารพิษที่เป็นสารก่อ
มะเร็ง อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้โดยเฉพาะเมื่อได้รับสารเหล่านั้นเป็นเวลาติดต่อกันนาน ๆ อาทิ การ
หายใจเอาอากาศที่มีสารพวกไดออกซิน เบนซิน ฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไป หรือกินอาหารหรือน้ำที่
ปนเปื้อนด้วยสารเคมีพวกยาฆ่าแมลง ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่น การที่ได้รับสารเคมีหรือ
สารโลหะหนักบางชนิดเข้าไปในร่างกาย อาจทำให้เจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ จนอาจถึงตายได้ เช่น โรค
ทางสมองหรือทางประสาท หรือโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกาย ตัวอย่างของโรคที่เกิดจาก
การจัดการของเสียที่เป็นอันตรายอย่างไม่ถูกต้อง เช่น โรคมินามาตะ ซึ่งเกิดจากสารปรอท โรคอิไต-อิ
ไต ซึ่งเกิดจากสารแคดเมียมและโรคแพ้พิษสารตะกั่ว เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ สาร
โลหะหนัก หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตราย นอกจากจะเป็นอันตรายต่อ
มนุษย์แล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ทั้งพืชและสัตว์ ทำให้เจ็บป่วยและตายได้เช่นกัน หรือถ้า
ได้รับสารเหล่านั้นในปริมาณไม่มากพอที่จะทำให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน ก็อาจมีผลกระทบต่อ
โครงสร้างของโครโมโซมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนี้การสะสมของสารพิษไว้
ในพืชหรือสัตว์แล้วถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหาร ในที่สุดอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งนำพืชและสตัว์
ดังกล่าวมาบริโภค และทำให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินและสังคม เช่น เกิดไฟไหม้ เกิดการกัดกรอ่น
เสียหายของวัสดุ เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมทำให้เกิดปัญหาทางสังคม
ด้วยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ของเสียที่เป็นอันตราย หรือสารที่เจือปนอยู่ในของเสียที่เป็นอันตราย อาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้หลายทาง เช่น โดยการสัมผัสโดยตรง หากของเสีย
พวกกรดหรือด่างที่มีความเข้มข้นไม่มากหกรดถูกร่างกาย อาจทำให้ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสเกิดระคาย
เคืองเป็นผื่น แต่ถ้ามีความเข้มข้นมาก ๆ อาจทำให้ผิวหนังไหม้ หรือเนื้อเยื่อถูกทำลายจนเกิดบาดแผล
พุพอง นอกจากนี้การใช้สารยาฆ่าแมลงโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก และถุงมือ สารดังกล่าว
อาจซึมเข้าทางผิวหนังได้ การกินสารเหล่านี้เข้าไปโดยตรงจะเป็นอันตรายอย่างมาก และทำให้เกิด
อาการอย่างเฉียบพลัน ดังนั้นควรระมัดระวังร่างกายหรืออาหารไม่ให้สัมผัสกับของเสีย ไม่คว รนำ
ภาชนะบรรจุของเสียที่เป็นอันตรายมาใช้อีก เนื่องจากอาจมีเศษของสารอันตรายเหลือค้างอยู่การ
สะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหาร พืชและสัตว์จะดูดซึมหรือกินเอาสารอันตรายต่าง ๆ ที่มีสะสมอยู่ในดินหรือ
ในอาหารเข้าไป สารดังกล่าวจะไปสะสมอยู ่ในส่วนต่าง ๆ ของพืชและสัตว์นั ้น ๆ เนื่องจากสาร
อันตรายเหล่านี้สลายตัวได้ช้า ดังนั้นในร่างกายของพืชและสัตว์จึงมีความเข้มข้นของสารเพิ่มมากขึ้น
เป็นลำดับ เมื่อมนุษย์กินพืชหรือสัตว์นั ้นก็จะได้รับสารอันตรายเข้าไปด้วย และจะไปสะสมอยู่ใน
ร่างกายของมนุษย์จนมีปริมาณมากและก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่าง  ๆ ออกมาในที่สุด และการ
ปนเปื้อนต่อแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค การนำของเสียที่เป็นอันตรายไปฝังโดยไม่ถูกวิธี 
อาจทำให้เกิดน้ำเสียที่มีสารอันตรายปนเปื้อน น้ำเสียเหล่านี้จะไหลซึมผ่านชั้นดินลงไปยังแหล่งน้ำใต้
ดิน นอกจากนี้การนำของเสียที่เป็นอันตรายมากองทิ้งไว้ อาจทำให้น้ำฝนไหลชะพาเอาสารอันตราย
ต่าง ๆ ไปปนเปื้อนในแม่น้ำลำคลอง ดังนั้น เมื่อเรานำน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดินที่มีการปนเปื้อนของของ
เสียที่เป็นอันตรายมาบริโภคหรืออุปโภค เราก็อาจจะได้รับสารอันตรายต่าง  ๆ เหล่านั้นเข้าไปด้วย 
นอกจากนั้นยังมีการเจือปนอยู่ในอากาศ ของเสียที่เป็นอันตรายบางชนิดจะระเหยปล่อยสารต่าง ๆ 
ออกมา หรือปลิวฟุ้งเป็นฝุ่นผสมอยู่ในอากาศที่เราหายใจ นอกจากนี้ การเผาของเสียที่เป็นอันตราย
โดยไม่มีการควบคุมปัญหาอากาศอย่างเข้มงวด อาจทำให้มีสารอันตรายปะปนอยู่ในอากาศในรูปของ
ไอหรือฝุ่นของสารเคมีต่าง ๆ การระเบิดหรือไฟไหม้ การเก็บของเสียที่มีลักษณะไวไฟหรือติดไฟง่ายใน
สถานที่ต่าง ๆ จะต้องมีมาตรการระมัดระวังการติดไฟหรือระเบิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสถานที่ที่
เก็บมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าจุดวาบไฟของของเสีย นอกจากนี้การนำของเสียต่างชนิดกันมาผสมกัน อาจ
มีปฏิกิริยาเคมีต่อกันอย่างรุนแรงจนเกิดระเบิดขึ้น ทำอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นต้น (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, 2545 อ้างถึงใน ชาญศักดิ์ สุภรโภค, 2555) 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
 
 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของเสียอันตราย มี 3 กลุ่มใหญ่ คือผู้ก่อกำเนิด (Waste 
Generator) ผู้ขนส่ง (Waste Transporter) ผู้รับบำบัดกำจัด (Waste Processor) ซึ่งแต่ละกลุ ่มมี
หน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการจัดการของเสียอันตรายเป็นไปอย่างถูกต้องไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ( Burden of 
Disease Research Program Thailand, 2012) ซึ่งในรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนก็
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับของโรงงานที่ต้องแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเช่นกัน โดยมีรูปแบบและวิธีการคัด
แยกที่ถูกต้องตามประเภท การเก็บรวบรวม การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนและ
วิธีการที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) 

 
2.2.1 การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทาง 

การควบคุมจากการทิ้งของเสียอันตรายจากครัวเรือน และสถานประกอบการในชุมชนแยก
จากขยะมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปอย่างถูกวิธีการ จึงต้องมีการนำกลยุทธ์มาดึงดูดเพื่อให้เกิดความสนใจ
และตระหนักมากขึ้นในการคัดแยกขยะ โดยผ่านกิจกกรมและการให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยก
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซึ ่งสามารถนำวิธีการมาปฏิบัติได้หลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมสร้าง
แรงจูงใจ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ และการติดตามประเมินผล 

 

2.2.2 การแยกท้ิงเป็นการกำหนดวิธีการคัดแยกของเสียอันตราย 
ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุที่เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน มีหลากหลายชนิดซึ่งมีองค์ประกอบทาง

เคมีที่สามารถทำปฏิกิริยากันได้หากทิ้งรวมกัน และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นขยะประเภทอันตรายเหมือนกันก็ตาม ดังนั้นการที่ต้องกำหนดวิธีการคัด
แยกของเสียอันตรยจากต้นทาง นั่นคือ บ้านเรือน หรือชุมชน จึงมีความสำคัญอย่างมาก และเพื่อจัด
พื้นที่การคัดแยกการทิ้งของเสียอันตรายที่ปลอดภัย และลดการปนเปื้อนของสารพิษจากของเสีย
อันตรายสู่สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1) รูปแบบการแยกทิ้ง โดยต้องคำนึกถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ของชุมชน ซึ่งมีลักษณะ
อยู่หลายแบบ เช่น การแยกทิ้งหน้าบ้านเรือนตามเวลา การแยกทิ้งตามจุดที่กำหนด การแยกทิ้งตาม
วันพิเศษท่ีเป็นไปตามข้อตกลง 
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2) ข้อกำหนดทั ่วไปสำหรับภาชนะบรรจุของเสียอันตรายจากชุมชน โดยจะใช้ข้อกำหนด
คุณลักษณะของภาชนะที่ใช้บรรจุของเสียอันตรายจากชุมชนตามที่ประกาศของกรมควบคุ มมลพิษ 
เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ
มาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่า 

2. ออกแบบให้สามารถป้องกันน้ำฝน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อ่ืน ๆ มิให้สัมผัส
หรือตุ้ยเซี่ยได ้

3. ชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกในการถ่ายเทของเสีย
อันตราย และล้งทำตวามสะอาต 

4. ทำจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม 
5. มีขนาตและความจุเพียงพอกับปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นในบริเวณ

นั้น ๆ 
6. ไม่มีสารพิษเป็นส่วนประกอบ และกรณีไชสารเติมแต่งให้มีในปริมาณที่ไม่เป็น

อันตรายต่อผู้บริโภค 
7. หากเป็นถังพลาสติก ควรลิตจากโพลีเอทธีลีน (PE) หรือผลิตจากพลาสติกใช้แล้ว ไม่

ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก 
8. ภาชนะบรจุ ควรมีตัวถังภายนอกเป็นสีเทาฝาสีส้ม หรือมีสีส้ม หรือสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำ

เงิน สีเขียว และสีเหลืองเพ่ือให้แตกต่างจากภาชนะสำหรับมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งในกรณีที่ใช้ถังอ่ืน
ให้ทาสีหรือคาดแถบสีส้มขนาดที่เหมาะสม ไม่หลุดหรือลอกได้ง่าย และสามารถมองเห็นได้ซัดเจนใน
ระยะไม่เกิน 15 เมตร 

 
2.2.3 การเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน 
การเลือกรูปแบบการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน เป็นการดำเนินการตามความ

เมาะสมกับวิธีการแยกทิ้งและกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
หรือหลายรูปแบบร่วมกัน ซึ่งต้องมีการพิจารณาจากศักยภาพ ความพร้อมทั้งของชุมชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทัง้ด้านการเงิน บุคลากร และความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงบริบทของแต่
ละชุมชนเพื่อความเหมาะสมต่อการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 

 
2.2.4 การเก็บกักของเสียอันตราย 

สำหรับการกักเก็บบของเสียอันตรายจากชุมชนมีความเป็นไปได้ เนื่องจากอัตราการเกิดมีไม่
มากสำหรับบ้านเรือนในแต่ละหลัง แต่หากมองเป็นชุมชนหนึ่งชุมชนก็มีปริมาณท่ีต้องมีการเก็บกักของ
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เสียอันตรายเพ่ือรอการดำเนินการขนส่งที่เป็นขั้นตอนถัดไปในการดำเนินการ โดยไม่ควรมีการเก็บกัก
เกิน 90 วัน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษ ดังนั้นความจำเป็นของการออกแบบก่อสร้าง หรือ
สถานที่ในการเก็บกักจึงมีความสำคัญ 

 

2.2.5 การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบำบัดหรือกำจัด 

สำหรับการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนไปบำบัดยังสถานที่กำจัดสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำ
นง คือ ความปลอดภัยในการขนส่ง สำหรับบางกรณีที่มีเอกชนเป็นผู้รับขนส่งจะต้องมีการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ใน
กรณีการขนส่งโดยภาครัฐที่มีการขนส่งไปยังสถานบำบัดก็ต้องมีการดำเนินการตามคู่มือการจัดการ
ของเสียอัตรายจากชุมชนของกรมควบคุมมลพิษ 

 
 จากแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สามารถสรุปได้ว่า การดำเนินการด้าน

การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนต้องศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดำเนินการตั้งแต่ต้นกำเนิดนั่นคือ

ชุมชน ตั้งแต่การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตราย การแยกทิ้งเป็นการกำหนดวิธีการคัดแยกของ

เสียอันตราย การเก็บรวบรวม และการขนส่ง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 

2.3 นโยบาย และแผนการจัดการของเสียอันตรายของประเทศไทย 
นโยบาย แผน หรือยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางการจัดการของเสียอันตรายของไทยมี มีดังนี้ 

การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยกำหนดมาตรการในการจัดการ 3 มาตรการได้แก่มาตรการลดการเกิดของเสียอันตรายที่
แหล่งกำเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการของเสียอันตรายและมาตรการส่ งเสริมการบริหาร
จัดการของเสียอันตราย โดยสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 
(พ.ศ. 2560-2564)และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ในภาพรวมของประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของ
เสียอันตราย มีดังนี้  
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1. ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้น ภายในปีพ.ศ. 2562 ร้อยละ 25 ภายในปี
พ.ศ. 2563 และร้อยละ 30 ภายในปี พ.ศ. 2564 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจจำนวนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ภายในปีพ.ศ. 2562 
ร้อยละ 40 ภายในปี พ.ศ. 2563 และร้อยละ 50 ภายในปีพ.ศ. 2564 (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

2.3.1 มาตรการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 
มาตรการที ่ 1 มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด โดย

สนับสนุนให้มีการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่บ้านเรือน สถานศึกษาสถานประกอบการรวมทั้งสถาน
บริการต่าง ๆ ทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย สนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดกลไก
การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้มากที่สุด ส่งเสริมการ
ผลิตที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที ่เลือกใช้วัสดุที ่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ลดของเสียในขั้นตอนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุ
การใช้งานนานขึ้น สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(Sustainable consumption and production) 

มาตรการที่ 2 มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัดดำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองจัดให้มีศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) โดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชน สถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เพียงพอโดย
สนับสนุนภาคเอกชนลงทุนหรือร่วมลงทุนดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย พัฒนาและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
รวมทั้งเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการที่ 3 มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยการ
สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตราย 
ตั้งแต่การลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการรวมทั้งสถานบริการ
ต่าง ๆ การคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย พัฒนาองค์ความรู้
รูปแบบเทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดขยะมูลฝอยของเสียอันตราย รวมถึงวัสดุทดแทนวัสดุที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์และกำจัดยาก พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยทั้งในและ
นอกระบบโรงเรียน 
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2.3.2 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
1) ประเด ็นปฏิร ูป เร ื ่องส ิ ่งแวดล้อมเสร ิมสร ้างระบบบริหารจ ัดการมลพิษที่

แหล่งกำเนิดให้มีประสิทธิภาพ 
- ลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดโดยสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกและนำกลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุด 
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการขยะทุกประเภทที่ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ครัวเรือน
ถึงปลายทาง : มลพิษจากขยะชุมชน 

- ลดการผลิตและการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากวัสดุย่อยสลายยาก : มลพิษจากชุมชน
ขยายบทบาท หน้าที ่ และความรับผิดชอบของภาคเอกชนในการจัดการขยะ
อันตรายชุมชนตั้งแต่ต้นทาง : มลพิษจากขยะชุมชน 

2) แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตราย
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1  การป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย 
มาตรการที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมลพิษจากการบำบัดการกำจัดขยะ
และของเสียอันตราย 
มาตรการที่ 3  การสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษจากขยะและของเสียอันตราย 

ในส่วนทางกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายของกรมควบคุมมลพิษ 
ได้แก่ 

1) ให ้ม ีการออกกฎหมายการจ ัดการซากผลิตภ ัณฑ์เคร ื ่องใช ้ไฟฟ้าและอ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้ 

2) การติดตามตรวจสอบ และประเมินความรุนแรงของปัญหาการดำเนินงานสถานที่กำจัด
ขยะและของเสียอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

3) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการคัดแยก รวบรวม และ
ขนส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั ้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติในการเก็บขนขยะแต่ละประเภท เพ่ือลดอัตราค่าบริการในการขนส่งและกำจัดขยะมูลฝอย 

4) การศึกษา และพัฒนากลไกในการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม และศึกษาแนวทางกำหนดรูปแบบ วิธีการจัดการขยะและของเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Emerging Wastes) 
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2.4 กฎหมายเกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายที่บังคับใช้ในประเทศไทยมีด้วยกันหลายฉบับตามกฎ

ของแต่ละกระทรวง มีดังนี้ (พรพิมล, 2013) 
 
2.4.1 การจัดการของเสียอันตรายภายในประเทศ  ได้แก่ 

2.4.1.1 พระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้เป็น
อำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นในการดำเนินการราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน หากมีกรณีจำเป็นต้องเอื้อประโยชน์
สาธารณะโดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื ่อนไขในการดำเนินการร่วมกันได้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรราชการส่วน
ท้องถิ่นอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการแทนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใเป็นผู้ดำเนินกิจการการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมลูฝอยตามมาตรา19 ก็ได้
ตามอันสมควรที่เห็นชอบ ซึ่งไม่รวมถึงการใช้บังคับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือ
กำจัดของเสียอันตรายดังกล่าวแจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
โดยทำเป็นธุรกิจหรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบใน การเก็บ ขน และ
กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้  

(1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ ่งปฏิ กูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(2) กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะ และสถานที่เอกชน 

ดังนั้นสรุปได้ดังนี้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับ

ดูแลสำหรับกิจการหรือการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่

เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และวิธีการดำเนินการเพ่ือตรวจสอบ ควบคุม หรือกำกับดูแล 

หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เช่น 

บทบัญญัติเรื่องเหตุรําคาญ การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ 

ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น ถือว่า

เป็นเหตุรําคาญอย่างหนึ่ง โดยท้องถิ่นมีอำนาจออกใบอนุญาติให้มการก็บสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอยได้ตาม

ความเห็นชอบ 

2.4.1.2 พระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

ควบคุมการนำเขา้/ส่งออก การผลิต การจำหนา่ย การครอบครอง การขนส่ง การใช้งาน การ
กำจัดวัตถุอันตราย รวม 10 ชนิด ตามคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมถึงของเสียอันตราย และ
กำหนดให้มีคณะกรรมการวัตถุอันตราย ทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่ รมว.อก. และ รมว. ผู้รับผิดชอบ
กำหนดรายชื่อวัตถุอันตราย หลักเกณฑ์ การควบคุม หรือขอ้ยกเว้น พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ
ความเสียหายจากวัตถุอันตราย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุอันตรายให้ประชาชนทราบกำหนดชนิดของ
วัตถุอันตรายตามความรุนแรงและอันตราย และกำหนดชนิดของวัตถุอันตรายตามความรุนแรงและ
อันตราย และระดับในการควบคุมท่ีต่างกัน 

2.4.1.3 พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กำหนดให้มีมาตรการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ เช่น สถานที่กำจัดของ

เสียอันตราย และกำหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบําบัดอากาศเสีย ระบบบําบัด

น้ำเสีย ระบบกําจัดของเสีย และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ เป็นต้น 

มาตรา 91 ผู้ใดลักลอบปล่อยของเสียลงสู่ระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการ จะต้องเสีย

ค่าปรับรายวันในอัตราสี่เท่าของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายประจำวัน สำหรับการเปิดเดินเครื่องทำงานระบบ

บำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของตนตลอดเวลาที่ดำเนินการเช่นว่านั้นและมีหน้าที่ต้องชดใช้

ค่าเสียหายหากการปล่อยทิ้งน้ำเสียหรือของเสียนั้นก่อให้เกิดความชำรุดเสียหายหรือความบกพร่องแก่

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมของทางราชการด้วยประการใด ๆ 

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดรายละเอียดของการทุนสิ่งแวดล้อมที่รวมการลงทุนและดำเนินการ
เกี่ยวกับระบบจัดการของเสียรวมที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงเครื่องมือในการดำเนินการ ซึ่งจัดอยู่ใน
มาตรา 22 – 31 

 

2.4.1.4 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
พ.ศ. 2535   

ได้กำหนดเรื่องการักษาความสะอาดและกาห้ามทิ้งขยะมูลฝอยไว้ ได้แก่ 
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มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรทุกสัตว์กวดหินดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด 

ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ปองกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้ง กระจายลง

บนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องปองกันมิให้น้ำมันจากรถรั่วไหลลงบนถนน  

มาตรา 26 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย หรือเท หรือกองกรวดหิน ดิน เลน ทราย หรือ

สิ่งอื่นใดในบริเวณที่ได้ปลูกหญ้าหรือดันไม้ ซึ่งราชกาส่วนท้องถิ่น ราชกาส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ เป็น

เจ้าของ 

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังได้กำหนด

โทษโดยการเสียคำปรับ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา 33 หา้มมิให้ผู้ใด เท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำใสโคร กหรือสิ่งอ่ืนใดลงบนถนนหรือ

ในทางน้ำ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่จ้าของ หรือผู้ครอบคองเรือหออาคารประภทเรือนแพ ซึ่ง

จอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะ หรือภาชนะสำหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล 

หรือมูลฝอย 

มาตรา 15 มีการกำหนดให้ประชาชนที่พบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ได้ 

โดยจุดสำคัญของมาตรานี้คือเน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 

 
2.4.2 การควบคุมการเคลื่อนย้ายขา้มแดน 

2.4.2.1 การดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล  
ว่าด้วยการควบคุมการเคลื ่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel 

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and 
their Disposal) เพ่ือลดการขนส่งเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายให้เหลือน้อยที่สุด โดยการ
จัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการนําเข้า ส่งออก และนําผ่านของเสียอันตรายไปยัง
ประเทศอื่น และให้มีการจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ต้องขอคํายินยอมจากปลายทางก่อน
นําเขา้ จำกัดให้เคลื่อนย้ายของเสียระหว่างภาคีเท่านั้น กำหนดรายชื่อของเสียอันตรายที่ควบคุม และ
กำหนดความรับผิดและการชดใช้ความเสียหาย เป็นต้น 

2.4.2.2 พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
เช่น ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุที่

เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ เงื่อนไขในการอนุญาตให้นําเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นต้น 
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2.5 แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้นำ 

 
2.5.1 ความหมายของภาวะผู้นํา  
Gibson, Ivancevich และ Donnelly (1997) อ้างถึงใน พรทิพย์, 2559 กล่าวถึง ภาวะผู้นำ

ในเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม โดยมีผู้นำเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ ในกลุ่ม ภาวะผู้นำจึงเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และต้องมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกลุ่มด้วย ผู้นำอาจจะเป็นบุคคลที่มีตำแหน่ง
อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้  

Kotter (1999) อ้างถึงใน พรทิพย์, 2559 กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถในการเผชิญ
กับภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้นำเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตัวกำกับทิศทางขององค์กรใน
อนาคต จากนั้นจึงจัดวางคน พร้อมทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และ สร้างแรงบันดาลใจแก่คน
เหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว 

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (อ้างในดุษฎี รัตน์โกสุมภ์ศิริ, 2558) อ้างถึงใน พรทิพย์, 2559 
กล่าวว่า ภาวะผู้นำ มีนิยามที่มีพื ้นฐานความคิดอยู่ 2 ประการ คือ 1. พื้นฐานความคิดเพื่อบรรลุ
ความสำเร็จด้วยคนอื ่น หมายถึง ภาวการณ์ให้ความไว้วางใจคนอื ่นว่า มีความปรารถนาและ
ความสามารถที่จะประสานสัมพันธ์กัน ทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ 
การเชิญชวนหรือด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเป็นจุดเน้นขององค์กรยุคใหม่หรือโลกยุคใหม่  2. มี
พื ้นฐานความคิดเพื ่อการเปลี ่ยนแปลงและเพื ่ออนาคตที่ดีกว่า หมายถึง ภาวการณ์ท้าทายต่อ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและมุ่งหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่โลกใหม่ที่ดีกว่า 

พรทิพย์ (2547) กล่าวว่า ภาวะผู้นำมีบทบาทที่แบ่งอย่างกว้างๆ ออกเป็น 4 ประการ ได้แก่ 
1.บทบาทการกำหนดแนวทางหลัก (Pathfinding) คือ ผู้นำควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายและ
แนวความคิดที่ชัดเจน เป็นการสร้างแผนงานแม่แบบ (blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
หลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผนและต้องนำให้ผู ้อื ่นเข้าใจในการสร้างพันธกิจ (Mission) 
วิสัยทัศน์ (Vision) และสื่อสารอย่างชัดเจน 2.บทบาทการสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิผล 
(Aligning) การสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลหรือการทำให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
คือการลงมือสร้างแผนหลักที่กำหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ในฐานะผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงระบบการ
ทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ได้วางไว้
แล้ว 3.บทบาทการมอบอำนาจ (Empowerment) หากผู้นำมีการมอบอำนาจให้แก่พนักงานอย่าง
จริงจังจะทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและ
ระหว่างกลุ่มเกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือ
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พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้นำต้องสร้างสภาวะที่จะ
กระตุ ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 
ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ไดด้ี
ยิ ่งขึ ้นในองค์กร และ 4. การสร้างตัวแบบ (Modeling) หัวใจของการเป็นผู้นำคือต้องสร้างความ
น่าเชื่อถือ เพราะไม่เพียงแต่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเท่านั้น แต่ผู้นำยังต้องมีคุณสมบัติของผู้นำ
ที่ดีด้วย กล่าวคือ ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของดุลยภาพระหว่างคุณลักษณะ (Characteristics) กับ
ความรู้ความสามารถ (Competence) เพราะไม่ว่าบุคคลจะมีความสามารถเพียงใดก็ไม่สามารถจะ
เป็นผู้นำที่แท้จริงได้ หากปราศจากซ่ึงคุณลักษณะที่เหมาะสม 

จากคำนิยาม สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ คือ พฤติกรรม กระบวนการ รูปแบบของบุคคลที่
เป็นผู้นำที่แสดงออกมาเพ่ือชักนำหรือจูงใจให้คนในกลุ่มผู้ตามเกิดความคล้อยตาม และปฏิบัติตาม จน
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

 
2.5.2 ทฤษฎีภาวะผู้นำ 
เนื่องจากภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญต่อการบริหารองค์กรมาตั้งแต่อดีต มีทฤษฎีและมุมมองใน

ด้านภาวะผู้นำที่หลากหลาย พนิดา (2559) ได้จัดกลุ่มแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผ่านจากอดีตจนถึง

ปัจจุบันได้ 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้  

1) แนวคิดผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 

 ทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ คือ ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้นำโดยให้

ความสำคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (Personal Traits) ของผู้นำที่แตกต่างจากคนทั่วไป มีสมมติฐาน

ว่า ผู้นำเป็นมาโดยกำเนิด ไม่ใช่ถูกสร้างข้ึนมา (Born not Mode) ได้แก่ 

 1. แนวคิดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ (The Great Man Approach) คือ บุคคลที่จะเป็นผู้นำได้ถูก

กำหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาติแล้ว แนวคิดนี้เกิดจากผลงานวิจัยเมื่อปี ค.ศ. 1948 ได้มีการค้นพบจุด

ร่วมสำคัญ 7 ประการ ของคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 

ความเฉลียวฉลาด การริเริ ่มสร้างสรรค์ ทักษะด้านสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง พลังแห่งความ

รับผิดชอบ และความซื่อสัตย์มั่นคงต่อหลักการ 

2. แนวคิดคุณลักษณะ 6 ประการของผู้นำ ของ Bass (1990) ที่ได้จากการทบทวน

งานวิจัยที ่เกี ่ยวกับผู ้นำได้สรุปคุณลักษณะของผู ้นำ คือ 1) คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical 

Characteristics) ประกอบด้วย ความแข็งแรง (Activity, Energy) รูปร่าง (Appearance Grooming) 

ความสูง (Height) น้าหนัก (Weight) 2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ประกอบด้วย 
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การศึกษา (Education) สถานภาพทางสังคม (Social Status) และการเปลี่ยนแปลง สถานภาพทาง

สังคม (Mobility) 3) สติปัญญาและความสามารถ ( Intelligence and Ability) คือผู้นำที่มีความรู้ 

(Knowledge) มีดุลพินิจ (Judgment) มีทักษะในการพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ปฏิภาณไหวพริบดี 4) 

คุณลักษณะด้านบุคล ิกภาพ (Personality) ประกอบด้วยการมีความเช ื ่อมั ่นในตนเอง (Self 

Confidence) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) อดทนต่อความเครียด (Tolerance of Stress) การควบคุม

อารมณ์ได้ดี (Emotional Control) มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ความตื่นตัว (Alertness) มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Original, Originality) มีความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เป็น

คนเปิดเผยไม่เก็บตัว (Extroversion) 5) คุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน (Task-Related Characteristic) 

ประกอบด้วย ความขยัน หมั่นเพียร (Drive to Achieve) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การไม่

ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence Against Obstacle) จะต้องมีความมุ ่งงานสูง และสุดท้าย 6)

คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) ประกอบด้วย ความนิยมแพร่หลาย (Popularity) มี

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Skills) มีเสน่ห์ดึงดูด (Attractiveness) ความ

ร่วมมือ (Cooperativeness) ชอบสังคม (Social Participation) นักการทูต (Diplomacy) 

2) แนวคิดผู้นำเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 

เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้นำที่แสดงออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและประสิทธิผล

ตามที่ผู้นำต้องการ โดยผู้นำแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป มีสมมติฐานว่า ภาวะผู้นำ

สร้างข้ึนได้ไม่ใช่เป็นมาโดยกำเนิด (Made not Born) ดังเช่น  

1. แนวคิดภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership) และผู้นำแบบเผด็จ

การ (Autocratic Leadership) Tannenbaum และSchmidt อธิบายว่า ผู้นำแบบประชาธิปไตย

นิยมกระจายอำนาจ มอบหมายงานให้สมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ ในทางตรงกันข้าม ผู้นำแบบเผด็จการมักนิยมใช้ดุลยพินิจและการตัดสินใจด้วยตัวเอง และ

มักไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

2 . แนวค ิดของ University of Michigan หร ือ Michigan Study โดย Rensis Likert 

(1961) ได้แจกแจงพฤติกรรมของผู้นำที่แตกต่างกันใน 2 ลักษณะอย่างเห็นได้ชัด คือ (1) พฤติกรรม

ผู้นำที่มุ่งคน (People-Oriented Behaviors) ที่ให้ความสำคัญต่อสมาชิกหรือพนักงานเข้าใจความ

แตกต่างและยอมรับความสำคัญของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

อีกทั้งยังสนใจ และเข้าใจความต้องการของคนงาน (2) พฤติกรรมของผู้นำที่มุ่งงาน (Task-Oriented 
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Behaviors) เป็นผู้น าที่เน้นความสำเร็จของการทำงาน เน้นการสร้างงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง 

เน้นการใช้กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย  

3. แนวคิดของ Ohio State University (1945) ได้สรุปว่าพฤติกรรมของผู้นำสามารถแบ่ง

ได้เป็น 2 ด้าน คือ (1) พฤติกรรมที่มุ่งสร้างโครงสร้าง (Initiation Structure) คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญ

กับกฎเกณฑ์ การบังคับบัญชา เน้นบทบาทหน้าที่ตามตำแหน่ง และเน้นผลงานที่เกิดจากการทำงาน

ตามโครงสร้าง (2) พฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ (Consideration) คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการมี

ความสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกและการมีส่วนร่วมในการทำงานของสมาชิก 

4. แนวคิด Ulrich (1996) มีแนวความคิดในเรื ่องของภาวะผู ้นำที ่จะนำองค์กรไปสู่

ความสำเร็จได้ โดย กล่าวว่า “ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จแห่งอนาคต ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ 

และต้องมีความสามารถในการบริหารองค์กรด้วย” โดยได้นำเสนอแบบจำลองความคิดของผู้นำ 

Leadership Charge = Credibility x Capability ที่อาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้นำเกิดจากองค์ประกอบ

ของคุณลักษณะส่วนตน 2 ด้าน คือ ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความสามารถเชิงบริหารจัดการ 

3) แนวคิดผู้นำตามสถานการณ์ (Contingency Apporach) 

เป็นการศึกษาที่เน้นการปรับสภาพการนำ หรือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป ลักษณะของการนำก็จะเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดนี้จะหารูปแบบการนำที่เหมาะสมและ

เกิดผลดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่  

1. แนวคิดตามสถานการณ์ของ Fiedler ภาวะผู ้นำที ่มีประสิทธิภาพจะขึ ้นอยู ่กับความ

เหมาะสมระหว่างพฤติกรรมของผู้นำ สมาชิก และสถานการณ์ในการปฏิบัติงานกล่าวคือ สิ่งแวดล้อม

จะมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้นำที่เหมาะสมในสถาการณ์นั้น ๆ 

2. ทฤษฎีมุ ่งสู ่เป้าหมาย (Path-goal Theory) ทฤษฎีนี ้พยายามอธิบายผลกระทบของ

พฤติกรรมผู้นำที่มีต่อการจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของสมาชิก มีการเน้นที่เป้าหมาย 

โดยดูพฤติกรรมของผู้นำที่แสดงออก ผู้นำมีบทบาทช่วยให้สมาชิกประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ของบุคคลและองค์กร ผู้นำสามารถเพ่ิมแรงจูงใจ ความพึงพอใจแก่ผู้ตามได้ โดยการให้รางวัล 

3. การศึกษาของ Hersey-Blanchard ได้นำแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอมาประยุกต์ คือ 

พฤต ิกรรมที ่ม ุ ่ งสร ้างโครงสร ้าง ( Initiation structure) และพฤต ิกรรมที ่ม ุ ่ งความส ัมพ ันธ์  

(Consideration) และอธิบายว่า ภาวะผู้นำแบบต่าง ๆ ประกอบกับความพร้อมของสมาชิกทำให้เกิด
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รูปแบบของการทำงานของผู ้นำ 4 รูปแบบ คือ การบอกกล่าว (Telling) การนำเสนอความคิด 

(Selling) การมีส่วนร่วม (Participation) และการมอบหมายงาน(Delegation) 

4) แนวคิดผู้นำสร้างแรงบันดาลใจและมุ่งเปลี่ยนแปลง 

แนวคิดเหล่านี้อธิบายว่า ผู้นำประสบความสำเร็จในระดับสูงในการจูงใจสมาชิก การสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร ความเคารพนับถือ ความไว้วางใจ ความชื่นชมในตัวผู้น ำ การอุทิศตนในการ

ทำงาน ความจงรักภักดี และการปฏิบัติงานของสมาชิกได้อย่างไร ได้แก่ 

1. แนวคิดภาวะผู ้นำแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leader) และแบบเปลี ่ยนแปลง

(Transformational Leadership) โดยผู้นำแบบแลกเปลี่ยน คือ ผู้นำแบบที่ใช้การแลกเปลี่ยนโดย

รางวัลต่างๆ เป็นเครื่องมือในการชักจูงให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่ง

ต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์ที่แลกเปลี่ยนกัน ส่วนผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงนั้น จะใช้ความสามารถ

เปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกทำงานได้บรรลุเหนือกว่าเป้าหมายที่ต้องการ โดย

ผู้นำจะถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ และกระตุ้นความคิดในด้านต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

และเป็นระบบ 

 2. ทฤษฎีภาวะผู้นำแบบบารมี (Charismatic theory) เป็นการกล่าวถึงบุคลิกภาพของผู้นำที่

มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากบุคคลอื่นหรือมีบารมี ผู้ตามยอมรับผู้นำอย่างไม่มีข้อสงสัย กล่าวว่า 

ผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ ควรมีลักษณะดังนี้ คือ ความสามารถที่ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ ความสามารถ

ทำให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุ่งการปฏิบัติให้บรรลุผลแสดงอารมณ์ได้อย่าง

เหมาะสมและเอ้ืออาทรแก่ผู้อื่น 

 5) แนวคิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) 

การทำธุรกิจข้ามประเทศของบริษัทใหญ่ๆ ที่ขยายสาขาทั่วโลกทำให้คนในองค์กรมีความ

หลากหลายวัฒนธรรม ผู้นำที่เข้าไปบริหารต้องมีความสามารถในจัดการคน แนวคิด การแลกเปลี่ยน

ทางว ัฒนธรรม (Cross-Cultural Perspectives) จึงถ ูกพัฒนาขึ ้นโดย Hartog and Koopman 

(2001) เพ่ือให้ผู้นำเข้าใจจึงต้องความแตกต่างของบุคลากรที่ส่งผลต่อการทำงาน อีกท้ังการศึกษาด้าน

ภาวะผู้นำที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการของประเทศแถบทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะวัฒนธรรม

อเมริกันที่วัฒนธรรมบางอย่างแตกต่างจากวัฒนธรรมในประเทศอื่น  ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กำลัง

พัฒนามีวัฒนธรรม ค่านิยมเป็นของตนเอง มีโครงการวิจัย GLOBE เป็นการศึกษาในระยะยาวใน 60 

ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหา “คุณสมบัติร่วมของภาวะผู้นำ” ที่เหมือนกันในทุกวัฒนธรรมเพ่ือ
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หาคุณสมบัติของภาวะผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในต่างวัฒนธรรม ซึ่งได้ผลโดยสรุปว่า มีหลายคุณสมบัติที่

เหมือนกันในทุกวัฒนธรรม คือ ภาวะผู้นำแบบใช้ความสามารถพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจ และมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล (Charismatic, Inspirational, and Visionary leadership) นอกจากนั้นผู้นำที่มุ่ง

การทำงานเป็นทีม (Team-oriented leadership) มุ่งความเป็นเลิศ (Being Excellence oriented) 

เด็ดขาด (Decisive) เฉลียวฉลาด (Intellingent) และใช้วิธีแก้ปัญหาแบบ Win-Win (A Win-Win 

Problem Solver) เป็นลักษณะคุณสมบัติร่วมเช่นกัน 

2.6 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

 
 2.6.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชน
จะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทำและมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้น
จนถึงที่สุดกล่าวคือ เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตสํานึกในตนเองและถือเป็นภาระหน้าที่ของตน ร่วมคิดร่วมกัน
วางแผนงาน ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ (สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี, 2551 อ้างถึงใน ทัศนีย์วรรณ นวลหนู, 2556) 

จําลอง โพธิ์บุญ (2544: 7 อ้างถึงใน ทัศนีย์วรรณ นวลหนู, 2556) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การที่ประชาชนในสังคมมีความ
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาความสามารถในการควบคุม การใช้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีส่วนร่วมตั้ งแต่การกำหนด
ประเด็นปัญหา หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย 

จากนิยาม สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มเข้าร่วมกับการ
ตัดสินใจในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง โดยอาจมีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่การรับรู้ข้อมูล การ
กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายในการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากร การแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในชุมชน 

 
2.6.2 กระบวนการของการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสาร 2 ทางที่มีเป้าหมายโดยรวม
เพื ่อที ่จะให้เกิดการตัดสินใจที ่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน ซึ ่งเป้าหมายของ
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กระบวนการการมีส่วนของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการที่นําเสนอหรือนโยบายรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด
สำหรับทุก ๆ คน (Creighton อ้างถึงใน วันชัย วัฒนศัพท์ , 2543: 19) 

กระบวนการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน (ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ,2551) ได้แก่ 

1) มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วม
วางแผนกิจกรรม 

2) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ดำเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน 
กิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 

3) มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ หรือ
ผลของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 

4) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 

2.6.3 เงื่อนไขพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 3) ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยเงื ่อนไข
พ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) ต้องมีอิสรภาพ มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
การถูกบังคับให้ร่วมไม่ว่าจะในรูปแบบใดไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ร่วมคน
อ่ืน ๆ 

3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วม
ในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกำหนดว่าผู้เข้าร่วม มีเสรีภาพและเสมอภาค แต่
กิจกรรมที่กำหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้ น
ไม่ได ้

2.6.4 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลายระดับตั้งแต่ที่ต่ำที่สุด คือประชาชนไม่มีส่วนร่วมใด ๆ 
เลย และระดับสูงขึ้นมาคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม การตัด สินใจ การวางแผนและการ
ดำเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 

Arnstein (1969) แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 7ระดบั โดยเรียกว่า บันไดแห่งการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
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1. การชักชวน (Manipulation) เป็นระดับต่ำสุด สุดของการมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ผู ้มี
อำนาจในการตัดสินใจต้องการที่จะโน้มน้าวให้ประชาชนยอมรับการตัดสินใจที่ตัดสินใจไปแล้ว 

2. การบอกกล่าวให้ข้อมูล (Informing) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ 
เสริมสร้างความเขา้ใจของประชาชน เป็นการสื่อสารทางเดียวไม่มีการรับฟังความคิดเห็น 

3. การปรึกษาหารือ/รับฟังความคิดเห็น (Consultation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลและผล
การศึกษามาปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ทางเลือก ทางแก้ไข ฯลฯ มีการเปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นบ้างแต่ไม่มีหลักประกัน ใด ๆ ว่าความคิดเห็นเหล่านั้น จะถูกนำไปพิจารณา 

4. การสร้างความร่วมมือ/ลดความขัดแย้ง (Placation) เริ่มเปิดให้มีการสื่อสาร 2 ทางแต่เป็น
เพียงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะความคิดเห็นที่นำไปสู่การลด
ผลกระทบ ลดความขัดแย้งอย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจในการตัดสินใจยังสงวนไว้สิทธิในการตัดสินใจขั้น
สุดท้าย 

5. การสร้างมิตรภาพ/ต่อรอง (Partnership) อนุญาตให้มีการต่อรองหรือแลกเปลี่ยนกับผู้มี
อำนาจในการตดัสินใจและจะนำไปสู่การปฏิบัติ 

6. การร่วมตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้อย่างเต็มทีเ่ป็นช่องทางหนึ่งของการสร้างพลังต่อรองให้กับประชาชน 

7. การสนับสนุนความคิดริเริ่มของประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับสูงสุดในระดับนี้
สาธารณะชนสามารถคิด วางแผนและดำเนินโครงการเองโดยหน่วยงานรัฐเป็นเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

 

2.7 แนวคิดทฤษฎี Balanced Scorecard 
 
 2.7.1 Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard (BSC) คิดค้นโดย Robert Kaplan และ David Norton ในปี ค.ศ. 

1992 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผลกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ (สราญ 

ประมวลวรชาติ, 2544 : 11) ทีท่ำให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจน

และรวดเร็ว (ปริญญา อนิรักษา, 2550 : 4) เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจบุันทีส่่งผลให้รูปแบบ

การบริหารต้องปรับตัวเพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากการที่องค์กรจะอยู่รอดและ

ประสบความสำเร็จได้ในยุคที่การแข่งขันสูง การวัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินหรือการยึดติดกับ

การวัดผลลัพธ์เพียงด้านใดด้านหนึ่งนั้นไม่เพียงพอ เพราะไม่มีตัววัดผลใดเพียงตัวเดียวที่จะแสดงผล

การดำเนินงานขององค์กรได้อย่างครอบคลุม ซึ่งผู้บริหารควรทราบถึงผลการปฏิบัติงานทั้งทีว่ัดเป็นตัว

เงินและไม่ใช่ตัวเงินควบคู่กัน ดังนั ้นจึงจำเป็นที่ต้องใช้ระบบการวัดผลและการบริหารที่มีความ
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เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ และความสามารถขององค์กร โดยให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอก ซ่ึงวัตถุ ประสงค์ในการวัดผลของแนวคิด Balanced Scorecard นั้นได้มาจาก

การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธขององค์กร มาเปลี่ยนแปลงไปสู่การนำไปปฏิบัติ โดยมาจากมุมมอง 

4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกคา้ ด้านกระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร และการเรยีนรู้และการ

เตบิโต  

ทั้งนี้เนื่องจากการวัดผลทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา

ความสามารถและทักษะของพนักงาน รวมถึงการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมต่อองค์กร ในขณะที่แนวคิด 

Balanced Scorecard สามารถรักษาสภาพเดิมของทรรศนะด้านการเงินอันเป็นผลประโยชน์ในระยะ

สั้นที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นไปแล้ว  รวมทั้งสามารถแสดงให้เห็นถึงความพง

พอใจของลูกค้า กระบวนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้และการเติบโตของ

องค์กรได้ด้วย โดยการวัดผลทั้ง 4 มุมมองดังกล่าว สามารถบอกได้ว่าองค์กรจะต้องจัดหาความรู้หรือ

ความชำนาญประเภทใดเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน และระบบอะไรที่ดีและเหมาะสมที่สุด

สำหรับการทำงานของพนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถตอบสนองความตองการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าจะนำมาสู่ รายได้หรือกำไรที่เพิ่มมากขึ้นของ

องค์กร (Kaplan และNorton, 1992 อ้างใน สราญ ประมวลวรชาติ, 2544) มุมมองทั้ง 4 มุมมองของ

แนวคิด Balanced Scorecard แสดงรายละเอียดดังภาพที ่2.1  
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ภาพที่ 2.1 แสดงมุมมอง 4 ด้านของ Balanced Scorecard 

ที่มา : http://www.gkacc.co.th/mainpage/content.php?id=9 

 ในเวลาต่อมาได้มีการนำ Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ (เทพศักดิ์ 

บุญรัตพันธุ์ 2548 : 5) ซึ่งได้ ถูกนํามาประยุกต์ใช้ ในการบริหารภาครัฐของสหรัฐอเมริกา ในต้นสมัย

แรกของประธานาธิบดี บิล คลินตัน ได้มีการออกกฎหมายที่สำคัญฉบับหนึ่ง คือ พระราชบัญญัติผล

การทำงานของรัฐบาล (Government Performance Results Act 1993) หลักการสำคัญของ

พระราชบัญญัติว่าด้วยผลการทำงานของรัฐบาล คือ การกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานที่จะ

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องระบุล่วงหน้าอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ (result หรือ outcomes) ที่ตั้ง

เป้าหมายไว้ว่าจะทำให้เกิดผลนั้นคืออะไร ด้วยเหตุนี้หน่วยงานรัฐบาลจึงต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ 

(Strategic plan) และรายละเอียดตัวชี้วัดการทำงาน (Performance measurement) ตลอดจนต้อง

จัดทำรายงานประจำปีเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยหน่วยงานจะต้องระบุคะแนนรวมที่ได้รับจากการ

ผสมผสานตัวชี ้ว ัดที ่สำคัญ 3 ตัว คือ ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้า ( customer 

satisfaction) และความพึงพอใจของคนงาน (employee satisfaction) มารวมกัน โดยเรียกคะแนน

รวมและวิธีวัดผลงานแบบนี้ว่า Balanced Scorecard Measure 

 สำหรับประเทศไทยได้นำแนวทางการปฏิรูปประบบราชการไทยซึ่งอาศัยแนวคัดการจัดการ

ภาคเอกชนสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการบริหารราชการโดยกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ

พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550) โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวน

และวิธีการทำงาน มาตรการที่กำหนดไว้อย่างหนึ่งคือให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผลการ

ดำเนินงาน โดยต้องมีการเจรจาตกลงว่าด้วยผลงานประจำปี มีการติดตามประเมินผลงานทุกสิ้นปี

เพ่ือให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานรายปีนั่นเอง (เสาวพงษ์ ยมาพัฒน์, 2550 : 2) 

 โดยในส่วนขององค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ได้

มีการนำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในองค์การตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 

พ.ศ.2547 ที่เห็นชอบในหลักการกำหนดระบบการประเมินผลองค์การมหาชน เพื่อพิสูจน์ถึงความมี

ประสิทธิภาพและความคุ ้มค่าขององค์การมหาชน  โดยให้องค์การมหาชนทุกแห่งจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. เป็น

ผู้ประเมินผลงานขององค์การมหาชนตามคำรับรองการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีี 

(สำนักงาน ก.พ.ร., 2553: 1) ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานของ

องค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดกรอบการประเมินผลให้อยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล 

http://www.gkacc.co.th/mainpage/content.php?id=9
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4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และมิติที่ 4 ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนา

องค์การ พิจารณาจากบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและการพัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการ (สำนักงาน ก.พ.ร., 2553 : 9-10)  ดังภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.2 แสดงมุมมอง 4 ด้านของ Balanced Scorecard ทีใ่ช้ในหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มา : http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2555/19812.pdf 

จากการที่ประเทศไทยเริ่มมีการนำแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ

ในปี พ.ศ. 2545 และใช้ในการประเมินผลขององค์การมหาชน  ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งความแตกต่างของ

มุมมองตามแนวคิด Balanced Scorecard ระหว่างองค์กรภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐนั้น สรุป

ได้ดงัตารางที ่2.1  
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มิติที่ องค์กรภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ 
1 ด้านการเงิน ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
2 ด้านลูกค้า ด้านคณุภาพการใหบ้ริการ 
3 ด้านกระบวนการภายใน ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงความแตกต่างของมุมมองตามแนวคิด Balanced Scorecard ระหว่างองค์กร

ภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มา : ภาคภูมิ นันทปรีชา, 2555 

 

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

อุทัย จันทิมา (2545) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายผลการศึกษา 

พบว่า จากการดำเนินนโยบายของรัฐ นับตั้งแต่ที่มีการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ได้มุ่งเน้นที่การควบคุม

โรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดของเสีย (Waste Generator) ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการแพร่กระจาย

ของมลพิษได้ ดังนั้นควรนำเอาแนวทางการบริหารจัดการยุคใหม่มาใช้ควบคู่กับการควบคุมการจัดการ

ที่แหล่งกำเนิด กล่าวคือส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีการลดปริมาณของเสีย หรือให้เกิดของเสีย

น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด 

(Clean Technology) การจัดทำระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อม (Environmental Management 

System : EMS  หรือ ISO 14001) หรือฉลากเขียวรวมทั้ งการนำเอาหลัก 5R  มาประยุกต์ใช้

นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐควรแสดงบทบาทในเชิงรุกมากยิงขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ 

เช่น การนำเอาหลักการผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principal : PPP) หรือหลักการ

ป้องกัน (Prevention Pays Principle : PPP2) มาใช้เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมตระหนักและให้

ความสำคัญถึงคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึน้ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ

โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทัง้การให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะการให้ความรู้

ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนเพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ประสิทธิ์ นันสถิตย์ (2546) ได้ศึกษา ชนิด ปริมาณ และอัตราการเกิดมูลฝอยอันตราย 

รวมทั้งการจัดการมูลฝอยอันตรายจากพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบล 3 แห่ง เขตเทศบาลตำบล จังหวัด

กาฬสินธุ์ คือ เทศบาลตำบลหนองสอ เทศบาลตำบลโนบุรี เทศบาลตำบลกมลาไสย พบว่า ระยะเวลา 

1 ปี ปริมาณขยะมูลฝอย 23,771.73 กิโลกรัม เป็นของเสียอันตรายจากชุมชน 13,702.61 กิโลกรัม 

(ร ้อยละ 57.64) โดยขยะอันตรายที ่ส ํารวจพบมากที ่ส ุด  ได้แก่ น้ำมันเครื ่อง /น้ำมันเบรค , 

น้ำมันหล่อลื่น มีปริมาณ 6,185.84 กิโลกรัม (ร้อยละ 26.02) รองลงมาคือ ถ่านไฟฉายปริมาณ 

5,830.11 กิโลกรัม (ร้อยละ 24.53) ในการจัดการขยะอันตรายของครัวเรือนและสถานประกอบการ 

ร้อยละ 94.83 ใช้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยของเทศบาล โดยประชาชนร้อย 82 ไม่ได้แยกขยะก่อน

ทิ้ง และส่วนที ่แยกขยะก่อนทิ้งนั้น จะเป็นการแยกขยะประเภทที่สามารถนํามาขายต่อได้ เช่น 

แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น ส่วนขยะอื่นจะทิ้งรวมในถังขยะของเทศบาล หรือเผา ฝัง และ

เทศบาลตำบลทั้ง 3 แห่งได้มีการกําจัดขยะมูลฝอยที่รวบรวมมาได้ โดยนํามากองกับพื้นแล้วนํามาเผา

เป็นครั้งคราว โดยไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทำการกําจัด ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่าเทศบาลไม่สามารถ

เก็บมูลฝอยจากถังขยะได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ทุกวัน เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดซื้อเชื้อเพลิง

และภาชนะรองรับมูลฝอย และประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถังขยะ 

จริยา แสงราม (2549) ได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะอันตราย โดย

ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันขยะ

อันตรายโดยเฉพาะขยะอันตรายทีเ่กิดขึน้ในชุมชน โดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นจากหัวหน้า

ครัวเรือน ผู้นำชุมชน กลุ่มตัวอย่าง และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการจัดการขยะ

อันตรายในประเทศไทยไม่มีกฎหมายระบุไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งเปรียบเทียบกับการจัดการขยะทั่วไป

แล้ว ปรากฏว่ามีกฎหมายระบุไว้ชัดเจนหลายฉบับ ซึงในส่วนของกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน 

วิลาสินี อินทรพรอุดม (2549) ศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการจัดการของเสีย

อันตรายจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษา พบว่า ปัญหาเกิดจากมาตรการทาง

กฎหมายและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย จากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ คือ (1) ขาดบทบัญญัติหรือมาตรการทาง กฎหมายในการป้องกันลดการเกิดและการ

ควบคุมของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่จะบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

รวมทั้งขาดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด (2) ปัญหาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการจัดการของเสียอันตรายกับประเทศไทยไม่มีความเป็นเอกภาพ และการกระจัด

กระจายของกฎหมายที่มีอยู่หลายหน่วยงานก่อให้เกิดความซ้ำซ้อน ขาดเอกภาพในการบังคับใช้
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กฎหมายอย่างแท้จริง รวมทั้งขาดการจัดการที่เหมาะสมตั้งแต่ขั ้นตอน การนาํเข้า การผลิต การ

จำหน่าย การขนส่ง การใช้ การเก็บรักษา และการทาํลาย นอกจากนี ้ ยังขาดแคลนบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแล ติดตาม

สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 

ธนกฤต บวกขุนทด (2553) ศึกษารูปแบบการจัดการการจัดเก็บขยะชุมชน กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาพฤติกรรม

และสภาพของปัญหาจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง 220คน จากเครื่องมือแบบสอบถามพบว่า สาเหตุ

ของการทิ้งขยะไม่ถูกวิธีมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในรูปแบบของการจัดเก็บขยะและการคัด

แยกทิ้งขยะให้ถูกวิธี เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนาไม่

เหมาะสม จึงไม่ก่อให้้เกิดการเรียนรู้และสร้างความร่วมมือที่ดีจากประชาชน 

จำลอง โพธิ์บ ุญ (2554) ศึกษาในกรณีเทศบาลตำบลเมืองแกลง จังหวัดระยองจัด

การพลังงาน/ลดภาวะโลกร้อนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์การพิจารณา 4 มิติของ Balanced 

scorecard ซึ่งผลการศึกษา พบว่า ด้านประสิทธิผลเทศบาลได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมดา้นอนุ

รักษ์พลังงาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ด้านกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล

ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาล ด้านการ

บริหารจดัการ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มี

นโยบาย แผนงาน และโครงการที่ครอบคลุม มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและมีการติดตาม

ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มี

การปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำระบบ ISO 14001 มาใช้และมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

และราคาไม่แพงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 

ธิติกานต์ องอาจวาณิชย์ (2555) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบของผู้ผลิตในการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ์เครื ่องใช ้ไฟฟ้าและอิเล ็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จากการศึกษา พบว่า ประเทศ

อุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ ่มประเทศสหภาพยุโรปมีการออกกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักความ

รับผิดชอบของผู้ผลิต โดยกำหนดความรับผิดชอบในการจดัการซากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ผลิตด้วยเหตุว่า ผู้ผลิตเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิตขึ้นมา 

ดังนั้น ผู้ผลิตจึงสามารถเข้ามามีบทบาทในตัวผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ ่มจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งถึง การ

จัดการซากผลิตภัณฑ์ โดยผู ้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถผลิต
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ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ และไร้ซึ่งสารพิษที่อาจเป็นอันตรายในขั้นตอนการผลิต  ซึ่ง

ผู้ผลิตเหมาะสมที่สุดที่จะจัดการกับซากผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสภาพการใช้งาน 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทำให้ทราบว่า การจัดการของเสียอันตรายนั้นมี

กระบวนการซับซ้อนและต้องมีความต่อเนื่อง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาคประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ในเรื ่องของการมีความรู ้ในการจัดการของเสียอนตรายของ

ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวของนั้นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะนำไปสู่

การดำเนินการจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับการตระหนักถึงอันตรายของของเสีย

อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญ เพราะถ้าประชาชนมีความ

ตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการของเสียอันตราย ก็จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการ

ของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการจัดการของเสียอันตราย และไม่ได้

ตระหนักถึงอันตราที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพอนามันและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐ

เองก็ยังให้ความสำคัญต่อการจัดการของเสียอัตรายในระดับน้อย และยังขาดความรู้เช่นเดียวกันกับ

ประชาชน และในระดับผู้บริหารก็ยังไม่ได้มมีการดำเนินการตามนโยบายด้านการจัดการของเสีย

อันตรายอย่างจริงจัง แม้ว่าจะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการโดยตรงก็ตาม ดังนั้นผู้ศึกษาจึง

สนใจศึกษาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขต

ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการของ

เสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนรวมถึงในพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบททีใ่กล้เคียง



 

บทที่ 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 
14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information)  ซ่ึงมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้   

3.1 วิธีการวิจัย   
3.2 พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
3.6 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
3.7 กรอบแนวคิด 

 

3.1 วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ศึกษาแบบการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 

และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ มีลักษณะการสัมภาษณ์ที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยแหล่งข้อมูลทั้งหมดได้จากการศึกษาเอกสาร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาทำ

การวิเคราะห์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced Scorecard ในการศึกษาขอมูลจากเว็บไซตที่เกี่ยวข

องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และใช้แนวจากการสัมภาษณ์ผู้ที ่เกี่ยวของในการนำ

นโยบายไปปฏิบัติ และการสังเกตการณ แบบไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินการ 

 

3.2 พื้นที่ในการศึกษาวิจัย 
ชุมชนอ่อนชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 15 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร
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3.3 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Information) 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ภาครัฐ : ผู้วจิัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย
อันตรายจากครัวเรือนในสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 3 ท่าน 

1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 2 ท่าน 

2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 1 ท่าน 

2. ภาคเอกชน: ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จากผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการจัดการของ
เสียอันตรายจากครัวเรือน คือ บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ จำกัด จำนวน 3 ท่าน 

1) ผู้บริหารสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ 1 ท่าน 
2) พนักงานสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ 2 ท่าน 

3. ภาคประชาชน : ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จากผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องกับการจัดการ
ของเสียอันตรายจากชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ จำนวน 9 ท่าน 

1) ผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการ 1 ท่าน 

2) ผู้นำชุมชนแบบไม่เป็นทางการ 1 ท่าน 

3) ชาวบ้านในชุมชน 7 ท่าน 

ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

มิติผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ความเกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ภาครฐั 
•  

-  นำนโยบาย แผน โครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของ
เสียอันตรายทั้งระดับประเทศ เขตพื้นที่ในการดูแลมาปฏิบัติ ให้ความรู้
แก่ประชาชน ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน รวมไปถึงการ
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบและอันตราย 

ภาคเอกชน 

•  
-  นำนโยบาย แผน โครงการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของ
เสียอันตรายตามนโยบายของรัฐให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เพื่อให้เกิด
ความสมดุลระหว่างเศรษกิจและสิ ่งแวดล้อมในการจัดการของเสีย
อันตราย 
-  การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการของเสียอันตราย 

ประชาชนในชุมชน
อ่อนนุช 14 ไร่ 

-  จุดกำเนินของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือน 
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•  -  ประชาชนผู้ปฏิบัติตามนโยบาย แผน โครงการและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตราย 
-  การมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตราย 
-  ภาวะผู้นำในการชักชวนลูกบ้านให้มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการจัดการของ
เสียอันตราย 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้ข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ โดยใช้วิธี

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) จากผู้ที่เกี ่ยวข้องกับการทำวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชน   

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการที่
เกี ่ยวข้อง (Documentary) จากการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ หนังสือ บทความทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อศึกษาหาแนว
ทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.
กรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิด (Open-ended Questions) และแบบสังเกตการณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ โดย
การศึกษาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์กำหนดประเด็น
คำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาถึงการดำเนินงานในการจัดการของเสีย
อันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร  โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 แบบ เพื่อให้ตรงกับ
บริบทของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)   คือ 

1) แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหนา้ที่หน่วยงานภาครัฐ  
2) แบบสัมภาษณ์สำหรับผู้นำชุมชน/ประชาชนภาคครัวเรือน 

3) แบบสัมภาษณ์สำหรับภาคเอกชน  

 โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น แบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
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 ส่วนที่ 2 การดำเนินงานด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการของเสียอันตราย 

โดยแบบสัมภาษณ์มีประเด็นที่ใช้ในการสมัภาษณ์ตามการประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced 
Scorecard ในด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการ 
2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย 
3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
4) ด้านประสิทธิผล 
นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง(จากการขอความอนุเคราะห์จากผู้ให้สัมภาษณ์) สมุดจด 

บันทึกช่วยในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง  
(กรณีสถานที่ให้สัมภาษณ์เป็นจุดปฏิบัติงานจริง : ดูรายละเอียด ในภาคผนวก ข)  โดยสังเกต
สถานการณ์ที่เกี ่ยวข้องกับการจัดการของเสียอันตรายรวมถึงจุดรวบรวมที่ทิ ้งขยะ โครงการหรือ
กิจกรรมในการรณรงค์ การรวบรวมจัดเก็บภายใต้บริบทและสิ ่งแวดล้อมที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อนําไป
เชื่อมโยงและบูรณาการกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ หาแนวทางการจัดการของเสีย
อันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร โดยมี
กระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในประเด็นตามกรอบแนวคิด และความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยมีการบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และการสัเกตการณ์ในพื้นที่
ชุมชนถึงการจัดการของเสียอันตราย โดยมีการบันทึกเป็นภาพถ่าย เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างควบถ้วน 

2. นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดระเบียบข้อมูลด้วยวิธีการถอดเทป และใช้วิธีแยกเป็น
กลุ่มของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำแนกเป็นประเด็นตามแนวคิดของ Balanced Scorecard เพ่ือวิเคราะห์ 

3. ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปสัมภาษณ์ทั้งหมด โดยให้รหัสของผู้ให้ข้อมูลสำคัญแล้วแสดง
ข้อมูลในลักษณะเชิงพรรณนา ตามการจำแนกเป็นประเด็นของกรอบแนวคิดของ Balanced 
Scorecard 

4. วิเคราะห์ตรวจสอบความหมายจากข้อมูลทั้งหมดที่ได้ โดยใช้การอธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา 
5. สรุปผล และหาแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากครัวเรือนที่เหมาะสมตามบริบทของ

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ จากชุมชนกรณีศึกษาในครั้งนี้
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3.7 กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด

ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน

ด้านการจดัการของเสยีอันตรายในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

แนวทางการจัดการของเสียอันตราย

ด้านประสิทธิผล 

- การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
การจัดการของเสียอันตรายในชุมชนตรง

ตามเป้าหมายที่กำหนด 

 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

- แผน/โครงการ/กฎหมาย 
- ภาวะผู้นำในชุมชน 
- การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
- การปรับปรุงการดำเนินงาน 

สถานการณ์เกี่ยวกับของเสียอันตราย

ในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

วิเคราะห์การดำเนินงานการจดัการ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 

- การพัฒนาความรู้ และความสามารถของ

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน 
1)  ภาครัฐ 
2)  ภาคเอกชน 
3)  ภาคประชาชน/ชุมชน 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
1)  ผู้นำชุมชนและประชาชน 

2)  เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ 

3)  หน่วยงาน อื่น ๆ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Balanced Scorecard) 

 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
  

จากการศึกษาเพื ่อวิเคราะห์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 
กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ ภายใต้บริบทของชุมชนที่มีลักษณะ
การทำอาชีพเก็บของเก่า หรือกลุ่มอาชีพซาเล้ง รวมไปถึงแนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาค
ครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และเสนอแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือนที่
เหมาะสมให้กับชุมชนอื่นที่มีบริบทใกล้เคียง 

 ผู ้วิจัยได้นำข้อมูลจากการลงพื ้นที ่มาวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีชี ้ว ัดความสำเร็จแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) มาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ศึกษาถึงกระบวนการ และแนวทางการ
จัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 
ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นสำคัญตามทฤษฎีของตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักการ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาหน่วยงาน และ 4) ด้านประสิทธิผล โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interviews) และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation) รวม
ไปถึงการศึกษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ และการสังเกตการณ์ 
4.2 การวิเคราะห์การจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 

ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ (Balanced Scorecard : BSC) 
4.3 ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 

14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
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4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ และการสังเกตการณ์ 

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
จุดเร ิ ่มต้นของแหล่งเร ียนรู ้การจัดการทรัพยากรอย่างยั ่งย ืน ช ุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

กรุงเทพมหานครว่า เดิมชุมชนนี้มาจากกลุ่ม “ชุมชนใต้สะพาน” เมื่อถูกกรุงเทพฯ เวนคืนที่ดิน จึงย้าย
มาอยู่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ตั้งแต่ปี 2544 ชาวบ้านช่วยกันจัดสรรพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ อาทิ การทำ
บ่อเลี้ยงปลา การสร้างเล้าหมู เล้าเป็ด รวมถึงปลูกผักสวนครัว ต่อมาได้มีหลายหน่วยงานเข้ามา
สนับสนุนในเรื่องการให้องค์ความรู้ต่าง ๆ และการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน จนเกิดเป็น “ร้าน
ศูนย์บาท” ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อของได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว เพียงนำขยะรีไซเคิลมาคัด
แยกประเภท แล้วนำมาชั่งน้ำหนักเพื่อตีราคาเป็นจำนวนเงิน จากนั้นนำใบราคาไปเลือกซื้อสินค้าได้
ตามต้องการ เช่น สบู่ ยาสระผม อาหารแห้ง เครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ หากอยากเป็นเจ้าของร้าน
ศูนย์บาทร่วมกัน ก็สามารถนำขยะมูลค่า 100 บาท มาลงหุ้นกัน ครอบครัวละ 1 สิทธิ์ และครอบครัว
นั้นจะได้รับเงินปันผล และสวัสดิการต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
หรือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น เมื่อดำเนินการมาได้สักระยะ จึงได้มีโครงการ “ธนาคารคนจน” เกิดขึ้น 
เพื่อให้ชาวบ้านนำขยะมาทำประกันชีวิตได้อีกด้วย โดยจะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับร้านศูนย์บาท 
ดังนั้นคนในชุมชนนี้จะได้เห็นแล้วว่าขยะทุกชิ้นมีค่า สามารถช่วยตัวเองให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียง 
และช่วยสังคมในการลดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ลักษณะทางกายภาพโดยรวมของชุมชน ซึ่งชุมชนจำนวนครัวเรือนในปัจจุบันอยู่ทั้งหมด 149 
หลังคาเรือน 

- ทิศเหนือ มีพ้ืนที่ติดกับ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ 

- ด้านทิศใต้ มีพ้ืนที่ติดกับ คลองขันแตกและชุมชนริมคลอง 

- ด้านทิศตะวันตก มีพ้ืนที่ติดกับ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ และชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่  

- ด้านทิศตะวันออก มีพ้ืนที่ติดกับ คลองตาพุก พ้ืนที่สวนและสระเลี้ยงปลา 
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ภาพที่ 4.1 แผนที่ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
รูปภาพจากผู้นำชุมชนแบบไม่เป็นทางการ (24 มิถุนายน 2563) 

 
4.1.2 การสังเกตการณ์ 

 โดยสมาชิกในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีสัดส่วนประชากรที่ประกอบอาชีพเป็นซาเล็งเก็บของ
เก่าขายอยู่จำนวนหนึ่ง และอีกส่วนก็รับจ้างทั่วไป แต่ในแต่ละบ้านที่มีสมาชิกที่รับจ้างทั่วไปก็จะมีคน
ในบ้านอย่างคนชราที่ยังมีการเก็บของเก่าขาย ดังนั้นการที่คนในชุมชนมีอาชีพซาเล็ง เก็บของเก่านั้นก็
อาจจะส่งผลทำให้ขยะหรือสิ่งของเหลือใช้ที่เก็บมาทำให้สภาพแวดล้อมในบ้าน และรอบ ๆ เป็นมลพิษ
ได้ อีกท้ังทางด้านการจัดการของเสียอันตรายหากกำจัดหรือมีการจัดการไม่ดีนั้นจะทำให้เกิดอันตราย
แก่คนในชุมชนได้ เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนเป็นลักษณะที่ติดกัน 

ภาพที่ 4.2 วิถีชีวิตคนในชุมชนที่ทำอาชีพซาเล็งเก็บของเก่า 
ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
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ภาพที่ 4.3 ลักษณะในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

 
ภาพที่ 4.4 ลักษณะบ้านเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

จากการสังเกตการณ์ในพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ชุมชน กับไม่พบถังสีแดงที่เป็นที่ทิ้งขยะอันตราย
หรือของเสียอันตราย แต่กับพบในบริเวณบ้านมีทั้ง กระป๋องสเปร์ ถังสี เครื่องใช้ไฟฟ้า หลอดไฟ รวม
ไปถึงเส้นลวดทองแดง ที่เกิดจากการแยกชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพที่ 4.5-4.7 
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ภาพที่ 4.5 จุดทิ้งขยะในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 
ภาพที่ 4.6 ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่วางอยู่ในบริเวณบ้านเรือน 

ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 
ภาพที่ 4.7 จุดพักของเสียอันตรายในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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4.2 การวิเคราะห์การจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 

ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ (Balanced Scorecard : BSC) 

สำหรับการวิเคราะห์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อน
นุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคนิคแนวคิดของ Balanced Scorecard ที่มี
หลักการ 4 มิติ พบว่า 

4.2.1 มิติด้านประสิทธิผล 
4.2.1.1 การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้วไว้ ผู้วิจัยได้ศึกษาอยู่ในขอบเขตหัวข้อ การจัดการของเสีย
อันตรายในชุมชนตรงตามเป้าหมายที่กำหนดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การดำเนินการตามแผนด้านการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน เพื่อลด และป้องกัน
การเกิดอันตรายจากการที่มีของเสียอันตรายอยู่ในชุมชน และยิ่งไปกว่านั้นตามบริบทของชุมชนอ่อน
นุช 14 ไร่ ที่มีอาชีพซาเล็งเก็บของเก่า ก็มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นจากการนำของเสียอันตรายเข้ามาใน
ชุมชนและมีการจัดเก็บไว้ตามบ้านหรือจุดพักขยะ และของเสียอันตราย หากมีการดำเนินการหรือการ
จัดการของเสียอันตรายไม่ได้ตามเป้าหมายของแผนการจัดการในมาตราการที่มีการควบคุมจะทำให้
เกิดผลเสียแก่ชุมชนและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบได้ ในการดำเนินการตามแผนก็มีหลากหลายระดับของผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งคนในชุมชนกันเองที่ต้องช่วยกันดูแล ภาครัฐที่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมและ
จัดเก็บของเสียอันตรายออกจากชุมชน และภาคเอกชนที่เข้ามารับของเสียอันตรายเหล่านี้จากชุมชน  
สำหรับด้านการดำเนินการตามแผนด้านการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน พบว่า มีการดำเนินการ
ที่ยังไม่ค่อยเป็นไปตามแผนเท่าที่ควรจากการสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูลสำคัญไม่ สามารถระบุ
ตรงกันได้ว่ามีแผนอย่างไร มีเพียงภาครัฐที่บอกลำดับขั้นตอนของแผนที่ได้ตั้งไว้ในการดำเนินการ
จัดการของเสียอันตรายในชุมชน 

 โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 1 ได้ให้ข้อมูลว่า  “การดำเนินการ

ตามแผนของภาครัฐสำคัญคือจัดเก็บให้ตรงเวลา อันนี้สำคัญที่สุด โดยจะเข้าไปจัดเก็บขยะประเภท

อันตรายทุกวันที่ 1 และ 16 โดยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้นำในชุมชนประกาศเสียงตามสายแจ้งให้

ลูกบ้านเตรียมขยะประเภทนี้นำออกมานะจุดที่รถขยะจะไปจัดเก็บ ด้วยลักษณะของชุมชนเป็นชุมชน

ขนาดเล็กเราจึงไม่สามารถเข้าได้ทุกซอย” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 พฤษภาคม 2563) 

 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของประชาชนท่านที่ 7 ที่ให้ข้อมูลว่า  
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 “ก็จะใส่ถุงมัดปากแล้วนำไปคนเก็บ ก็มาอาทิตย์ละครั้ง แต่ก็ไม่ได้แยกว่าต้องนำขยะ

อันตรายออกไปวันไหน ส่วนใหญ่พอรถขยะมาก็สามารถนำขยะอันตรายมาทิ้งได้เลย” (การสัมภาษณ์

ส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2563)   

 นั้นคือการขอความร่วมมือผู้นำชุมชนในการประกาศเสียงตามสายแจ้งแก่ลูกบ้านให้นำ

ขยะออกมาทิ้งนะจุดรวบรวม หรือจุดที่รถขยะขับผ่านมีการดำเนินการตามแผนในการจัดการของเสีย

อันตรายในชุมชน แต่ก็ยังมีความไม่ชัดเจนถึงวันในการจัดเก็บของเสียอันตรายในชุมชนที่ยังไม่ตรงกัน 

 

ภาพที่ 4.8 รถเก็บขยะที่เข้ามาในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 และการดำเนินการตามแผนในด้านการจัดอบรมทางภาครัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความ

สะอาด ท่านที่ 1 ได้กล่าวว่า  

 “ทางภาครัฐก็มีการจัดฝึกอบรมปีละ 2 ครั้ง อบรมทั่วไปทำกิจกรรม แต่ถามว่าเกี่ยวกับ

การจัดการขยะไหม ก็ตอบเลยว่าไม่ได้เกี ่ยวแต่ก็ เป็นมาตราการเล็ก ๆ ดูความพร้อมของชุมชน ใน

บางครั ้งก็จะผ่านตัวแทนชุมชนที่เข้ามาประชุมกับฝ่ายพัฒนาสังคมทุก ๆ 3 เดือน” ซึ ่งมีความ

สอดคล้องกับบุคคลที่ให้ข้อมูลสำคัญของภาครัฐฝ่ายพัฒนาสังคม ที่ได้กล่าวว่า “ฝ่ายพัฒนาชุมชนก็จะ

ช่วยเรียกชุมชนฝ่ายตัวแทน หรือประสานงานในการเรียกจัดอบรมเกี่ ยวกับการจัดการขยะ แต่ส่วน

ใหญ่แล้วจะเป็นแนวตัวแทนชุมชนเข้ามาประชุม แล้วจึงนำไปบอกต่อลูกบ้านของแต่ละชุมชนกันเอง

อีกครั้ง” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 พฤษภาคม 2563) 
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 เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 2 ไดใ้ห้ข้อมูลว่า 

 “สำนักงานเขตประเวศมีเป้าหมายในการจัดการกับขยะชุมชนในท้องถิ่น 1) ประชาชนมี
ความรู ้ความข้าใจและให้ความร่มมือในการคัดแยกและทิ้งขยะมูลอย่างถูกวิธ  2) ชุมชนมีการ
ดำเนินการคัดแยกขยะมูลอันตรายในรูปแบบที่สอดคล้องกับพื้นที่ในชุมชนและมีความยั่งยืน และ
สำหรับดำเนินการจัดการขยะให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด การจัดฝึกอบรม สาธิต และให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะอันตราย โดยให้ความสำคัญกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
การลักลอกทิ้งของเสียอันตราย หรือกักเก็บของเสียอันตรายในระยะเวลานานตามบ้านเรือน” (การ
สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 พฤษภาคม 2563)  
 
 แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนท่านที่ 1 ไดใ้ห้ความเห็นว่า  

 “แผนการดำเนินการไม่มีหรอก มีก็เก็บรอส่งให้รัฐหรือถ้ามีค่าชาวบ้านก็เอาขายหมด 

อะไรที่ได้เงินก็ขายหมดแหละ ส่วนการจัดอบรมให้ความรู้ก็ไม่เห็นจะมี  มีแต่เชิญผมไปให้ความรู้การ

คัดแยกขยะชุมชนอื ่น เรื ่องการคัดแยกขยะชาวบ้านก็รู ้อยู ่แล้ว” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 6 

พฤษภาคม 2563) 

ภาพที่ 4.9 ตารางการจัดประชุมของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

 

 ในส่วนของแนวทางการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมในชุมชนทางภาครัฐฝ่าย

รักษาความสะอาด ท่านที่ 1 ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า  
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 “แนวทางอันตรายจากชุมชน เราเริ่มตั้งแต่เด็กไปโรงเรียนไม่ว่าจะลูกใครก็ตาม หมู่บ้าน

นี้ ชุมชนนี้ หรือที่พักประเภทอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันอยู่แล้วในการดำรงชีวิตที่เกี่ยวกับ

ขยะอันตราย ซึ่งการให้ความรู้ในเบื้องต้นต้องมาเป็นอันดับแรก ที่นี่ดำเนินการมาประมาณ15ปี ตั้งแต่

ปี 47หรอื48 เราจะเรียกขยะพิษและทีหลังก็เป็นขยะอันตราย สิ่งแรกในการเรียนรู้ คือ กระป๋องสเปย์ 

เผื ่อเด็กไปเล่น อาจเกิดการระเบิดใส่ โดยโรงเรียนก็เชิญไป ถัดมาก็เป็นชุมชน แต่ชุมชนไม่ได้ไป

โดยตรงนะ ซึ่งเขตก็ไปตั้งจุดพักขยะ จุดรวบรวมทุกวันที่1และ16 ไม่เกี่ยวกับขยะอื่นเป็นเฉพาะที่เก็บ

ขยะประเภทนี้แนวอาสาสมัคร และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นถังขยะที่เราพักไว้รถขยะก็จะรวบรวม แล้วนำมา

ส่งที่ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ที่สวนสุขภาพเป็นศูนย์จุดรวบรวมที่

เดียวกันกับขยะมูลฝอยทั่วไป คือกระบวนการเก็บรวบรวมและนำไปฝาก ซึ่งมีจุดบอดบางชุมชนที่เข้า

ไม่ถึงแต่หลังๆก็น้อยมากเพราะเขาไม่ค่อยใช้ พวกหลอดไฟก็พักที่ศูนย์” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 

พฤษภาคม 2563)  

 ซึ่งภาคเอกชนบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิท่านที่ 1  ได้ให้แนวทางการ

จัดการของเสียอันตรายว่า 

 “เป็นการจัดอบรมให้ความรู้ว่าควรจัดการของเสียอันตรายอะไรอย่างไร ในระยะแรกก็

จะทำโดยการแจกใบปลิวตามหมู่บ้าน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2563)  

 จากข้อมูลจึงสรุปได้ว่าด้านการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนได้รับความรู้จากการ

ฝึกอบรม ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน แต่ในแนวทางการปฏิบัติภายในชุมชนยังไม่ประสบความสำเร็จ

ในด้านการจัดการของเสียอันตราย ดังนั้นการบรรลุเป้าหมายยังไม่ดีเท่าที่ควรจากการสังเกตการณ์

บริเวณชุมชนกับไม่พบถังขยะสีแดงที ่เป็นจุดทิ ้งของเสียอันตราย  ยังมีการแยกชิ ้นส่วนขยะ

อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บสะสมของเสียอันตรายไว้ในครัวเรือนเป็นระยะเวลานาน แม้ว่าในส่วน

ภาครัฐของฝ่ายรักษาความสะอาดจะมีแนวทางการจัดการของเสียอันตรายสำหรับชุมชน แต่ก็ไม่

สามารถที่จะทำให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายในด้านการจัดการของเสียอันตรายได้ เนื่องจากบริบทภายใน

ชุมชนที่มีอาชีพเก็บของเก่าขายทำให้ของเสียอันตรายอย่างซากอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่า

แลกเป็นเงินได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้านการจัดการของเสียอันตรายได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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ภาพที่ 4.10 ของเสียอันตรายบริเวณบ้านเรือน 
ถ่ายเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 

4.2.2 มิติการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายในชุมชน 
สำหรับชุมชนเองไม่ได้มีหลักบริหารใด ๆ เพียงแค่บ้านหลังในมีความรู้ว่าต้องจัดการอย่างไรก็จะ
ดำเนินการจัดการตามความรู้ของตัวเอง แต่จะมีการบริหารจัดการในส่วนของภาครัฐที่กำกับดูแลใน
การจัดเก็บและขนส่งของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดเก็บมาจากชุมชน ซึ่งภาครัฐก็จะมีแผน นโยบาย 
รวมไปถึงมาตรการต่าง ๆในการดูแลและจัดการ ในส่วนของภาคเอกชนก็การมีการบริหารจัดการใน
ส่วนที่มีได้รับซื้อของเสียอันตรายในที่บริษัทของตน แต่ไม่ได้มีบทบาทในการบริหารจัดการของเสีย
อันตรายภายในชุมชน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านแผน/โครงการ/กฎหมาย 
จากการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ยัง

ไม่มีแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายที่ชัดเจน มีเพียงการดำเนินการจากการนำ
ของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นตามครัวเรือนมาทิ้งในวันที่รถเก็บขยะเข้ามาในชุมชน โดยการแยกถุงจาก
ขยะทั่วไป และมีจุดที่สมาชิกในชุมชนมองเห็นว่าเป็นจุดรวบรวมของเสียอันตรายได้จึงนำไปแลกเป็น
เงินผ่านโครงการร้านศูนย์บาทที่ชุมชนตั้งขึ้นผ่านกระบวนการในรูปแบบเปลี่ยนขยะเป็นเงิน จากการ
ให้สัมภาษณ์ของประชาชนท่านที่ 1 กล่าวว่า  

“แผนงานในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการ
ดำเนินงานของร้าน 0 บาทที่ได้มีระบบการจัดการจะแบ่งเป็น 6 ข้อดังนี้ 

1.ประชุมผู้เข้าร่วมก่อตั้งร้านค้า ช่วยกันคิดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน คัดเลือกทีมทำงาน 
2.ระดมหุ้นจากสมาชิกที่เข้าร่วม หุ้นละ 100 บาท ไม่เกิน 10 หุ้นต่อคน หรือนำขยะมา

สะสมเป็นหุ้นก็ได้ ตามจำนวนหุ้นที่ระบุ   
3.ในการปันผลแต่ละครั้ง รายได้จากการปันผลส่วนหนึ่งจะนำมาขยาย ปรับปรุงร้านค้า 

ไปตามความเหมาะสม 
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4.กำไรที่ได้จากการขายสินค้า จะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน   
ส่วนที่1 จำนวน 50% หักเข้ากลุ่มเป็นงบในการพัฒนา ขยายกิจการ และกิจกรรม
ส่วนรวม 
        อ่ืนๆ   
ส่วนที่2 จำนวน 20% เป็นค่าใช้จ่ายของคนทำงาน 
ส่วนที่3 จำนวน 15% จ่ายปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้น 
ส่วนที่4 จำนวน 15% จ่ายปันผลสำหรับผู้ซื้อสินค้าในร้าน ซึ่งต้องเป็นสมาชิก  (ผู้ซื้อ 
           สินค้าท่ัวไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ได้รับเงินปันผล)  

5.การจ่ายเงินปันผล  จะจ่ายทุก 6 เดือน สำหรับสมาชิกที่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด 6 เดือน 
จะไม่ได้รับเงินปันผล 

6.สมาชิกที่เข้าร่วมลงหุ้นจะต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมสมาชิกและต้องยอมรับ
ข้อตกลงต่าง ๆ ของกลุ่ม” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 พฤษภาคม 2563) 

 
ซึ่งสอดคล้องกับประชาชนท่านที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“ตนเองได้เข้าร่วมโครงการร้านค้าศูนย์บาท เพื่อช่วยคัดแยกขยะ และเพื่อสร้างรายได้ให้แก่

ครอบครัวเนื่องจากได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและปัจจุบันได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการในโครงการร้านค้า

ศูนย์บาท ทางโครงการได้มีการให้สมาชิกเอาเงินมาลงหุ้น 100 บาท แล้วหลังจากที่เราเข้าร่ว ม

โครงการได้เป็นเวลา 6 เดือน จะเกิดการปันผลเกิดขึ้นและก็จะมีเงินประกันชีวิตวันละ 1 บาทเป็น

ผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนที่เกิดจากการปันผล คือ 25% ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 5 

พฤษภาคม 2563) 

ซึ่งสอดคล้องกับประชาชนท่านที่ 7 กล่าวเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานว่า 
“ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป หาของเก่า จึงเกิดการคิดว่าถ้าเอาขยะมาตีราคา

โดยไม่ต้องใช้เงินแต่กลับได้สินค้าตอบแทนกลับไป ช่วงแรกไม่ค่อยได้การตอบรับเท่าที่ควร จึงเกิดการ
คิดต่อไปว่าถ้าจัดทำเป็นระบบสมาชิกในการระดมหุ้นเชิญชวนชาวบ้านในชุมชนให้เข้าร่วมโดยการนำ
หลักการลงหุ้น 100 บาทโดยไม่เอาเงินคืนแต่สามารถนำขยะของตนเองมาชั่งสะสมให้ครบ 100 บาท
ซึ่ง 100 บาทนี้จะเท่ากับ 1 หุ้นของการเป็นสมาชิกในโครงการร้านค้าศูนย์บาท หลังจากนั้นชาวบ้านที่
เป็นสมาชิกจะได้ผลตอบแทนเป็นการปันผลเกิดขึ้น ต่อมาเม่ือมีการตอบรับที่ดีขึ้น ในชุมชนจึงได้มีการ
จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องอีก 4 โครงการ  

1. โครงการธนาคารขยะ 
2. โครงการสวนผักคนเมือง 
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3. โครงการร้านค้าศูนย์บาท 
4. โครงการประกันชีวิต 
เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2563)  

ภาพที่ 4.11 บรรยากาศร้านศูนย์บาท 
ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ภาพที่ 4.12 ป้ายราคาการซื้อ-ขายของโครงการร้านศูนย์บาท 
ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

สำหรับภาครัฐสำนักงานเขตมีแผนงาน มาตรการจัดการกับขยะอันตราย จากการให้ข้อมูล
ของฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 1 ได้ให้ข้อมูลว่า  

“สำนักงานเขตมีแผนหรือมาตราการเกี่ยวกับขยะอันตรายในชุมชนดังนี้ 
1) จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย และผลเสียที่ก่อให้เกิดสุขภาพจากของเสีย

อันตราย 
2) จัดตั้งจุดพักรวบรวมมูลฝอยอันตรายของชุมชน เพ่ือคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายออกจาก

ขยะมูลฝอยทั่วไป และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
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3) จัดกิจกรรมมูลฝอยชิ้นใหญ่ เช่น ชากเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่นอน เป็นตัน เป็น
ประจำทุกเดือน”  

4) จากจัดเก็บของเสียอันตรายตรงจ ุดและตรงเวลา  (การสัมภาษณ์ส ่วนบุคคล , 27 
พฤษภาคม 2563) 

ในขณะเดียวกันทางภาครัฐสำนักงานเขตประเวศก็มีการใช้กฎหมายในการกำกับและดูแล
เกี่ยวกับของเสียอันตราย โดยพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า 

“การให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับชุมชนเป็นเรื ่องที่ยากมาก ต้องสอดแทรกเข้ากับ
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้สื่อของเครือข่ายโรงเรียนเป็นศูนย์กระจายข่าว โดยกฎหมายที่ได้สอดแทรกลง
ในกิจกรรม” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 พฤษภาคม 2563) 

ซึ่งสอดคล้องกับประชาชนคนที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“รถเก็บขยะก็เข้ามาในชุมชนตรงเวลานะ ก่อนเข้ามาชุมชนเราก็มีประกาศเสียงตามสายก่อน

ว่ารถขยะจะเข้ามาแล้ว แต่ถ้ามีกิจกรรมที่เก็บขยะพวกอันตรายแบบเฉพาะก็จะประกาศก่อนเข้ามา
เหมือนกัน พวกเราก็จะเตรียมแล้วเอาออกมาไว้ในจุดทิ ้งขยะ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 24 
มิถุนายน 2563) 

สำหรับภาคเอกชนบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิท่านที่ 1 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“แผนในมิติภายนอกที่ทำร่วมกับชุมชน มีด้านการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับของเสีย

อันตราย รวมไปถึงการสร้างกลไกช่วยเหลือทางด้านราคาซื้อ -ขายซากอิเล็กทรอนิกส์หรือของเสีย
อันตรายให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดให้ประชาชนนำขยะมูลฝอยอันตรายมาขายเข้าระบบ ก่อน
ส่งต่อไปกำจัดตามกระบวกการ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2563) 

สำหรับภาคเอกชนบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิท่านที่ 3 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“ในการจัดการของเสียอันตรายที่ทางเรา รับมาจากคนที่นำมาขายก็จะมาเก็บรอส่งทำลาย 

จะไม่แกะชิ้นส่วนแยก โดยทางเราจะมีพื้นที่เฉพาะสำหรับเก็บขยะอันตราย หรือซากอิเล็กทรอนิกส์” 
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2563)  

จากการศึกษามิติการบริหารจัดการสามารถสรุปได้ว่าด้านการดำเนินงานการจัดการมูลฝอย
อันตราย สมาชิกในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่นั้นมีองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายแตกต่าง
การออกไป ทั้งนี้การบริหารจัดการของผู้นำชุมชนที่ให้การซื้อ-ขายผ่านโครงการร้านศูนย์บาทที่มีกลไก
สร้างแรงจูงใจการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ไม่มีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นำมาเก็บรวบรวมไว้เพ่ือรอให้
สำนักเขตเข้ามาเก็บรวบรวมในขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สำนักงานเขตจึงให้
ความสำคัญในการเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้ตรงเวลา โดยการประสานงานของผู้นำชุมชนที่
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ประกาศเสียงตามสายแจ้งให้สมาชิกในชุมชนทราบวันที่รถจะเข้ามาเก็บขยะสมาชิกในชุมชน แต่ก็ยัง
ไม่สามารถบูรณาการกับภาคเอกชนในการจัดการของเสียอันตรายรูปแบบอื่น ๆ ได้ นอกจากการ
อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับของเสียอันตราย 

ภาพที่ 4.13 พ้ืนที่เก็บขยะมูลฝอยอันตรายของบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

2) ด้านภาวะผู้นำในชุมชน 
พบว่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีผู้นำชุมชนที่พร้อมจะนำสมาชิกในชุมชน จุดเริ่มต้นจากมี

ความตั้งใจและคิดหาวิธีว่าจะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างไร จากพฤติกรรมของคนใน
ชุมชนซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยใต้สะพานในพื้นต่าง ๆ มาอยู่รวมกันจากนโยบายของรัฐบาลที่
จัดสรรเพื่อหาที่อยู่อาศัยให้กับคนกลุ่มใต้สะพานได้มีที่อยู่ จึงมีการจัดงบประมาณจำนวนหนึ่งและ
จัดสรรซื้อที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยในชื่อชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ โดยสมาชิกในชุมชนบางส่วนประกอบอาชีพ
ซาเล้งเก็บของเก่าซึ่งจะตระเวนหาขยะที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้ รวมไปถึงตระเวนเก็บในชุมชน
และพ้ืนที่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชนแบบไม่เป็นทางการที่เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มแนวคิดใช้ขยะมูลฝอยสร้าง
เป็นมูลค่า สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าจากขยะแทนเงินสดได้ แต่ในการดำเนินการก็ต่างมี
อุปสรรคเล็กน้อยมีทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วย แต่ด้วยแนวคิดที่ว่าเปลี่ยนขยะเป็นเงินประสบ
ความสำเร็จ และได้รับการช่วยเหลือของผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของ
คำว่าขยะที่แลกเป็นเงินได้อย่างยั่งยืน จากคำกล่าวของผู้สัมภาษณ์ ท่านที่ 1 ที่ว่า 

“ แนวทางการจัดการขยะของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ คือเราสร้างขยะให้มีมูลค่าใช้แทนเงิน
สด ทำให้คนในชุมชนนำขยะที่มีในบ้านของตัวเองหรือไปเก็บมาจากนอกพื้นที่ นำมาใช้แลกเปลี่ยน
เป็นสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาท เราแค่นำขยะที่เรามีไปแลกสิ่งของ
เหล่านั้นได้เลย เพียงแค่เราเก็บรวบรวมขยะให้ได้เท่ากับราคาของสินค้าก็พอ ซึ่งเราก่อตั้งร้าน 0 บาท
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ขึ้นมาเพื่อเป็นร้านที่ทุกคนในชุมชนสามารถใช้ขยะขับเคลื่อนชีวิต สมาชิกในชุมชนสามารถใช้ชีวิตได้
โดยไม่ต้องใช้เงินซื้อของ ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 พฤษภาคม 2563) 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับประชาชนท่านที่ 3 ที่ได้กล่าวว่า 
“ ก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับร้านศูนย์บาทอยู่เป็นประจำนำขยะไปขายแลกเป็นสิ่งของ  ” (การ

สัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 พฤษภาคม 2563)  
เช่นเดียวกับประชาชน ท่านที่ 6 ได้กล่าวเกี่ยวกับร้านศูนย์บาทที่ผู้นำชุมชนได้จัดตั้งขึ้นว่า 
“ ผมก็เป็นสมาชิกตั้งแต่แรก ๆ เวลาได้ขยะก็จะนำมาขายกับที่นี่บ้าง นำไปขายที่อื่นบ้าง 

ขยะทุกแบบแหละ ทุกอย่างที่ขายได้ แล้วก็มีสอนลูกหลานให้นำขยะมาขายถ้าต้องการเงินซื้อขนม” 
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2563)  

จากการที่มีผู้นำชุมชนที่กล้าคิดกล้าทำ สร้างคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน จากอาชีพของคน
ในชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงจากการสร้างมูลค่าจากขยะมูลฝอยที่สามารถเก็บมาใช้แทนเงินสดซื้อ
สินค้า สร้างการออมตามกระบวนการเป็นรูปแบบการปันผลให้แก่สมาชิก โดยใช้ขยะเป็นเงินฝากให้
คนในชุมชนนำขยะที่มีมูลค่า 100 บาทมาฝากที่ร้านศูนย์บาท สร้างประกันชีวิตให้กับคนในชุมชนโดย
ใช้ขยะที่มี มูลค่า 1 บาท เมื่อเก็บรวบรวมได้ในปริมาณที่เหมาะสมก็นำขยะไปขายนำเงินที่ได้จัดสรร
เป็นเงินฝาก เงินประกันชีวิตให้กับคนในชุมชน อีกทั้งผู้นำชุมชนยังมีความอดทน ความพยายาม และ
ถือว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการจัดการเกี่ยวกับการที่จะลดปัญหาขยะมูลฝอยที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม นสามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ และพยายามที่จะป้องกัน
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้เป็นอย่างดี  จากการให้สัมภาษณ์ของ
ประชาชนท่านที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า 

“ ผู้นำชุมชนดีนะ เวลาบ้านไหนทำผิดเอาขยะมาเก็บไว้ที่บ้านนาน ๆ จนส่งกลิ่น ผู้นำ
ชุมชนที่นี่ก็เข้าไปคุยให้ปรับปรุง ตักเตือน แต่ถ้ายังเป็นอีกบ่อยครั้งก็จะมาแจ้งว่าจะดำเนินการให้
ภาครัฐเข้ามาจัดการ ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2563)  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับทางภาครัฐ จากฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 1 ที่ได้กล่าวว่า 
“ ชุมชนนี้จุดเด่นเลยคือผู้นำที่ดี ดูแลลูกบ้านของตนเองได้ดีเมื่อเทียบกับชุมชนอ่ืน ๆ และ

หากพิจารณาความรู้ความสามารถถือว่าดีเยี่ยมเลยในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในทุก ๆ ด้าน” 
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 พฤษภาคม 2563) 

ในมุมมองของภาครัฐมีความเห็นว่าชุมชนนี้  มีผู้นำชุมชนที่ดีได้ด้านการดูแลกันเอง จน
ภาครัฐแทบจะไม่ต้องเข้าไปมีจัดการ หรือตักเตือน ซึ่งเช่นเดียวกับการให้สัมภาษณ์ของภาครัฐ ท่านที่ 
3 จากฝ่ายพัฒนาสังคม ได้ให้ความเห็นว่า 

“ ชุมชนนี้เขาดูแลกันเองได้ดีในระดับหนึ่งถึงดีมาก เวลามีอะไรเนื่องด้วยเป็นชุมชนเล็ก ๆ 
จะรู้จักกันทุกบ้าน การที่ผู้นำชุมชนจะเป็นบุคคลเข้าไปคุย กล่าว หรือตักเตือนมักจะเป็นไปได้ง่ายและ
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ดีกว่าการที่ภาครัฐเข้าไป และในปัจจุบันผลบอกว่าผู้นำชุมชนที่นี่ดีมาก ประสานงานข่าวสารให้แก่
สมาชิกในชุมชนอยู่เสมอ และได้มีการคิดริเริ่มโครงการร้านค้าศูนย์บาทขึ้นของผู้นำชุมชน เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการลดปัญหาขยะในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนที่มาในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและ
สินค้าท่ีใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ก็มีลูกบ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมมาโดยตลอด ทางผมบอกว่า
โครงการนี้เป็นเหมือนจุดร่วม ศูนย์กลางของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว  ” (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 2 มิถุนายน 2563)  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว ่า ผู ้นำชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีภาวะผู ้นำที ่ดีทั้งเชิง
พฤติกรรมที่แสดงออกมาเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ผู้นำต้องการ และให้ความสำคัญ
ต่อสมาชิก มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงมีพฤติกรรมที่เป็นผู้คิดริเริ่ม
นำการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวอย่างขยะ สร้างเป็นกลไกจนเกิดกระบวนการการแลกเปลี่ยน
ขยะมาแปลงเป็นเงินหรือสิ่งของ ซึ่งนั่นคือแนวคิดตามสถานการณ์บริบทความเป็นอยู่ของชุมชนจนถือ
ว่าประสบความสำเร็จในรในการจูงใจสมาชิก การสร้างความผูกพันต่อชุมชน ความเคารพนับถือ 
ความไว้วางใจ ความชื่นชมในตัวผู้นำของสมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างด ี

3) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เนื่องจากชุมชนซึ่งมีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้การติดตามตรวจสอบทำได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งการรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งมูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยอันตรายได้เป็นอย่างดีจากการแยกประเภทของขยะก่อนนำไปขายต่อตาม
กระบวนการของร้านศูนย์บาท หรือการนำไปขายกับภาคเอกชนภายนอก ระหว่างที่มีการเก็บขยะจาก
อาชีพของคนในชุมชน ทำให้ผู้นำชุมชนจึงต้องมีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบดูสมาชิกในชุมชนว่า
เก็บขยะมูลฝอยอันตรายจากภายนอกมาหรือไม่ และเก็บอย่างไร หากเกิดปัญหาและมีสมาชิกใน
ชุมชนมาแจ้งกับทางผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนจะเข้าไปตักเตือน และเข้าตรวจประมาณในรูปแบบ
ประมาณเข้าไปพูดคุยว่าควรดำเนินการแก้ไขอย่างไร แต่หากการตักเตือนและการให้คำแนะนำนั้นไม่
ถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขทางผู้นำชุมชนจะเข้าไปแจ้งจากการให้สัมภาษณ์ของประชาชน ท่านที่ 7 ได้ให้
ข้อมูลว่า  
 “เราก็เดินดูในชุมชน เจอกันทุกวัน เดินคุยกับเพื่อนบ้าน ชุมชนให้ความร่วมมือดี มี
ช่วยกันทำความสะอาดถนน ประกาศเสียงตามสายให้มาช่วยกัน ถ้าใครทำผิดชาวบ้านก็จะมาช่วยกันดู 
ในบางจุดที่มีความสกปรกก็จะเรียกคนในชุมชนมาช่วยกันทำความสะอาด มีการตักเตือน ถ้าเป็นความ
สกปรกจะเข้าไปดูบ้านที่ทำสกปรกเลย มีการเดินดูว่าบ้านไหนสกปรก ให้รักษาความสะอาดถ้าทำไม่
ไหวให้บอกกรรมการ หรือถ้ามีปัญหาอะไรจะให้เขตลงมาดูก็จะแจ้งเขต” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 
24 มิถุนายน 2563)  
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 ในส่วนของเขตประเวศก็จะเข้ามาติดตามตรวจสอบตามแผนงานของฝ่ายรักษาความ
สะอาดทุก ๆ 3 เดือนในด้านการจัดการขยะของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เพื่อตรวจสอบกระบวนการ
จัดการของชุมชน จากการให้ข้อมูลของภาครัฐ ท่านที่ 2 จากฝ่ายรักษาความสะอาด ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
 “สำนักงานเขตมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน 
ดังนี้ 1) แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติตนการจัดการมูลฝอยทุกครั้งที่ออกดำเนินกิจกรรม
หรือโครการที่เกี่ยวข้องและสรุปผลการดำเนินการ เพื่อรายงานผู้บังคับปัญหาทราบตามลำดับชั้น 2)
สุ่มถามประชาชนโดยตรง จากการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำปัญหามาแก้ไขได้ถูกต้องและ
ตรงตามความต้องกรของประชาชนอย่างแท้จริง” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 พฤษภาคม 2563) 
 แต่ก็มีความขัดแย้งจากการให้สัมภาษณ์ของประชาชน ท่านที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า  
 “ ภาครัฐไม่เห็นมีเข้ามาทำอะไรเลย เข้ามาทำกิจกรรมก็จริงแต่ก็แค่การให้ความรู้ การ
ตรวจ ประเมินพวกเราก็ดูแลกันเอง ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2563) 
 เช่นเดียวกับการให้สัมภาษณ์ของประชาชน ท่านที่ 4 ได้ให้ข้อมูลว่า 
 “ เอาจริง ๆ ทุก ๆ อย่างของที่เราเก็บขยะจนนำขยะไปขาย พวกเราทำกันเองจากการ
ความรู้ที ่มีผ่านการฝึกอบรม การดูแลก็ดูแลกันเองจากคนในชุมชน ภาครัฐเข้ามาก็มีแต่เข้ามาทำ
กิจกรรม ไม่ค่อยเก็นที่ว่าตรวจประเมินอะไรเท่าไร ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2563) 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่า การติดตามและการประเมินผลของทางภาครัฐยังไม่ชัดเจนจน
ทำให้สมาชิกในชุมชนเห็น ทำให้การเก็บขยะมูลฝอยอันตรายไว้ในบ้านเรือนยังคงมีภายในชุมชน และ
จากการดูแลตรวจสอบกันเองแบบไม่มีแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายที่
ชัดเจน จึงยังไม่มีการติดตาม และประเมินผล มีเพียงการดำเนินการสำรวจ และการแจ้งของสมาชิกใน
ชุมชน 

4) ด้านการปรับปรุงการดำเนินงาน 
 เนื่องด้วยการติดตาม และประเมินผล มีเพียงการดำเนินการสำรวจ และการแจ้งของ
สมาชิกในชุมชน ทำให้การปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายในครัวเรือนยัง
ไม่เด่นชัด เป็นเพียงการตักเตือนของผู้นำชุมชนที่ให้สมาชิกคนดังกล่าวที่กระทำความผิด ได้ปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียแก่สมาชิกในชุมชนท่านอ่ืน 

4.2.3 มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

4.2.3.1 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
การมีส่วนร่วมในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ระดับสมาชิกในชุมชนกับผู้นำชุมชนได้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นอย่างดีถึงดีเยี่ยม โดยกระบวกการประกาศเสียงตามสาย
ที่คอยประกาศถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น วันจัดกิจกรรม วันจัดฝึกอบรม รวมไปถึงการประกาศแจ้ง
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การเข้าเก็บขยะของรถขยะจากเขตประเวศเข้ามาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ในชุมชนก็ เพื่อบอก
สมาชิกในชุมชนให้เตรียมนำถังขยะที่อยู่หน้าบ้านมารวมกันที่ทิ้งของแต่ละซอย รวมทั้งขยะมูลฝอย
อันตรายให้แยกออกจากมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ก่อนนำมาทิ้งไว้ และยังมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ที่ได้รับจากการฝึกผ่านกิจกรรมจากภายนอกชุมชน จากคำกล่าวของผู้สัมภาษณ์ประชาชนท่านที่ 2 ได้
ให้ข้อมูลว่า 
 “ทางเขตก็มี เชิญประธานไปร่วมประชุม พอกลับมาแล้วจะมาประกาศให้ลูกบ้านฟังอีก
ทีว่าที่ไปประชุมมาเขตได้แจ้งอะไรบ้าง เช่น การขอถังขยะเพิ่มในชุมชนในบางจุดที่ยังไม่มีถังขยะ
รองรับ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 15 พฤษภาคม 2563) 

 ซึ่งสอดคล้องตรงกับการให้สัมภาษณ์ของผู้ประชาชนท่านที่ 4 
“เขตเขาก็เข้ามาจัดกิจกรรมที่ร้านศูนย์บาทมาอบรมเรื่องการคัดแยกขยะบ้าง อบรมงาน

ฝีมือฝึกอาชีพก็มีเขาก็ประกาศเรียกคนนุชมชนไปร่วมกิจกรรมที่ร้านศูนย์บาท” (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 15 พฤษภาคม 2563) 

ในขณะเดียวกันจากการสัมภาษณ์สำนักงานเขตว่าทางสำนักงานเขตมีการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในหลายระดับ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน หน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการกำจัตขยะภายใน
ชุมชน เช่น ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานคร
ต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ  ลำ
คลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน 
โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น รวมไปถึงมูลฝอย
อันตรายที่หากมีการแจ้งให้เข้าไปเก็บโดยเฉพาะนอกเหนือจากที่รถเก็บขยะเข้าไปในชุมชนก็ได้ ทาง
สำนักงานเขตประเวศจะแจ้งวันและเวลาในการเข้าไปเก็บมูลฝอยอันตรายแก่ชุมชนอีกครั้ง เพื่อให้
ชุมชนได้ประกาศเสียงตามสายแจ้งสมาชิกในครัวเรือนนำขยะมูลฝอยอันตรายนำมารวบรวมนะจุดที่
จะให้ทางสำนักงานเขตเข้าไปดำเนินการ และการให้ความร่วมมือในการจัดขยะภายในชุมชนมากน้อย
เพียงใดนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ ท่านที่ 2 จากฝ่ายรักษาความสะอาดได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 

“ ประชาชนไม่สนใจเรื่องการคัดแยกขยะ ขาดจิตสำนึก และขาดความรู้ในการคัดแยก
ขยะที่ถูกต้อง มองว่าไม่ใช่หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สมารถเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการจัดการขยะภายในชุมชน เนื่องจากติดปัญหาเรื่องของงบประมาณที่จะใช้ในการ
ดำเนินการ ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 22 พฤษภาคม 2563) 

การสนับสนุนจากเขตประเวศในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โดยเปิด
โอกาศให้ตัวแทนชุมชนละ 1 คน ซึ่งตัวแทนจะเป็นคณะกรรมการในชุมชนเข้ามาในการจัดการขยะมูล
ฝอยกับสำนักงานเขต เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างเขตกับชุมชนใน
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มาตราการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนภาคเอกชนมองการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญในการ
แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนได้เมื่อทุกคนในชุมชนหันมาเก็บขยะหรือคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจะช่วยให้
ภาครัฐนั้นสามารถจัดเก็บขยะมูลฝอยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากขยะต้นทางไดอ้ถูกคัดแยกไว้
แล้วช่วยให้ลดต้นทุนในการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอยอันตราย จากคำกล่าวของผู้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  
ท่านที่ 3 จากฝ่ายพัฒนาสังคม ได้กล่าวว่า 

“สมาชิกในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ให้ความร่วมมือกับทางเขตในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
กิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมฝึกอาชีพ หรือกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน” (การสัมภาษณ์
ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 2563)  

ซึ่งสอดคล้องกับฝ่ายรักษาความสะอาด ท่านที่ 2 เกี่ยวกับการมีส่วนรวมของชุมชนอ่อน
นุช 14 ไร่ ได้ให้ข้อมูลว่า 

“ เมื่อสำนักงานเขตขอความร่วมมือ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมว่า ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เมื่อ
เทียบกับชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่ หรือชุมชนอื่น ๆ ที่อยู่ในการดูแล กำกับของสำนักงานเขต สำหรับ
ชุมชนนี้ถือว่าให้ความร่วมมือดีมาโดยตลอด และไม่เคยมีปัญหา แม้ว่าพื้นฐานทางสังคมนี้จะแตกต่าง
หรือด้อยกว่าชุมชนอื่น แต่การมีส่วนร่วมของเขา รวมไปถึงศักยภาพของผู้นำชุมชนเป็นจุดเด่นและดี
เยี่ยมมาโดยตลอด ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 27 พฤษภาคม 2563) 

ภาคส่วนของภาคเอกชนอย่างบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ท่านที่ 1 ได้
กล่าวว่า 

“ผมมองว่าการมีส่วนร่วมนั ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที ่ช่วยให้เกิดการจัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะ ภาครัฐเข้าไปร่วมในการจัดการขยะจากต้นทางสิ่ง
เหล่านี้จะช่วยให้การจัดการขยะของเรานั้นเกิดผลสำเร็จ”  (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 มิถุนายน 
2563) 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้นำชุมชนกับชาวบ้านมีความร่วมมือระหว่างกันดีมาก ทั้งการ
ช่วยเหลือ ดูแล และเคารพเชื่อฟังในการตัดสินใจและการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ และคอยขับเคลื่อน
โครงการร้านศูนย์บาท ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างดี การมีส่วนร่วมในโครงการร้านศูนย์บาท
ของชุมชนที่มีให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรงณรงค์การทิ้งขยะ และการนำขยะมา
แลกเป็นเงิน เพื่อผลตอบแทนในกระบวนการที่ทางร้านในคิดแนวทางขึ้น คือ การปันผล รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และดูแลอีกขั้นในการประสานงานให้การดำเนินการกิจกรรมที่ภาครัฐ และ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีและเต็มที่ โดยมีผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการ
ประสานงานกับบุคคลภาคนอก และมีผู ้นำแบบไม่เป็นทางการคอยจัดสรรดูแลชาวบ้านในวันจัด
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กิจกรรม ทั้งนีก้ารเปิดโอกาสที่ให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานอื่น เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ส่งผลดีทั้งต่อประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน ได้แก่ 

1) ประชาชนมีความรู้และทักษะในการคัดแยกขยะ สามารถคัดแยกและจัดการขยะ
แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 

2) ช่วยลดปัญหาประมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ไม่เกิดปัญหาขยะมูลฝอยอันตราย
ตกค้างในชุมชน 

3) สภาพแวดล้อมในชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลพิษด้าน
ต่าง ๆ จากขยะมูลฝอยอันตรายได ้

4) ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนำขยะไปกำจัดให้กับกรุงเทพมหานคร หากการจัด
กิจกรรมการเก็บรวบรวมเป็นไปตามวันและเวลาที่ทางสำนักงานเขตเป็นคนกำหนด 

 
4.2.4 มิติการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 

4.2.4.1 การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
จากการศึกษาพบว่า ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่มีโครงการร้านค้าศูนย์บาทเกิดขึ้นในชุมชน ทำ

ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับประชาชนขึ้น เพื่อนำความรู้มาให้ในการเก็บขยะที่
เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนที่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น และได้เรียนรู ้ว่าของเสีย
อันตรายไม่ควรนำมาเก็บไว้ที่บริเวณบ้านแต่ให้เอาไปทิ้งที่จุดวางถังขยะสีแดงหรือรถเก็บขยะภาครัฐ 
แต่ยังไม่มีแผนการตรวจประเมิน และปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบทำให้การพัฒนาบุคลากร
ในการดูแลชุมชนในด้านการจัดการขยะจึงไม่ชัดเจน 

สำหรับทางภาครัฐการพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการ
ดำเนินการจัดการมูลฝอยอันตราย คือ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถ ภาคเอกชน 
ผู้นำชุมชนผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เข้ารับการฝึกอบรมและความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ 
ซึ่งหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครจะจัดอบรมให้ความรู้อยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกันทางบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ก็มีการจัดฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเกี่ยวกับความรู้ทางด้านขยะมูลฝอยอันตราย หรือของเสียอันตรายที่รับมาจากการซื้อ-ขาย
ว่าควรดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และตามหลักวิชาการ 

การการศึกษาจึงสรุปได้ว่า สำหรับการพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 3 ส่วนทั้ง ประชาชน หรือชุมชน ภาครัฐ และ เอกชนเป็นไม่ได้แนวทางเดียวกันคือ
การจัดฝึกอบรมความรู้ความสามารถ และการสร้างความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะมูล
ฝอยอันตราย 

 



62 

4.3 ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา 
ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 

4.3.4.1  ภาคประชาชน/ชุมชน 
อุปสรรคที่พบในการดำเนินแผนงาน คือ ในช่วงแรกสมาชิกในชุมชนยังไม่ให้ความสนใจ

เข้าร่วมกับร้านศูนย์บาทมากนักผู้นำชุมชนต้องใช้เวลาถึง 10 ปีในการรวบรวมสมาชิกทำให้การ
ดำเนินงานในช่วงแรกขาดผู้สนับสนุนและเงินทุน การขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและโทษของ
ของเสียอันตราย การแก้ไขปัญหาที่เจอคือเริ่มต้นจากร้านเล็ก ๆ เพื่อให้คนในชุมชนเห็นถึงความสำคัญ
ในร้านศูนย์บาทจากการเอาขยะไปแลกของใช้ในครัวเรือน มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกประเภทของขยะและวิธีการทิ้งขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องมากขึ้น จากคำกล่าวของผู้สัมภาษณ์
ผู้นำชุมชนท่านที่ 1  

“ในการจัดการขยะถ้าบอกให้ทุกคนจัดการคงทำไม่ได้ พอเกิดเป็นร้านศูนย์บาท ทุกคนรู้
ทันทีว่า ร้านนี้ไม่ต้องใช้เงิน ใช้ขยะ ทำไปสักพักเริ่มระดมหุ้นเชิญชวนชาวบ้านในชุมชน ปกติเอาขยะ
มาชั่ง 100 บาทหยิบของแต่สิ่งที่ตามก็คือชั่งแล้วก็จบกัน เราจะทำยังไงให้เกิดความผูกพัน เลยคิดเรื่อง
สมาชิก เพราะว่าสมาชิกจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ เลยเกิดการปันผลให้กับสมาชิก ลงหุ้น 100 บาทโดย
ไม่ต้องเอาเงินมา เอาขยะที่ตัวเองเอามาชั่งสะสมให้ครบ 100 บาทก็ได้ 1 หุ้น”  (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 5 พฤษภาคม 2563) 
 ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของผู้สัมภาษณ์ประชาชนท่านที่ 2 

“ร้านศูนย์บาทเขาจะมีการระดมหุ้นจากสมาชิก 100 บาทต่อ 1 หุ้นสมาชิกสามารถนำ
ขยะมาแลกเป็นหุ้นได้เก็บมาครบ 100 บาทก็จะได้ 1 หุ้น ทุก ๆ 6 เดือนทางร้านก็จะปันผลให้สมาชิก” 
(การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 5 พฤษภาคม 2563) 

จากการให้สัมภาษณ์ของประชาชนท่านที่ 2 พบถึงปัญหาและอุปสรรคของผู้นำชุมชน แต่
จากการให้สัมภาษณ์ของประชาชนท่านที่ 8 กลับมีความสอดคล้องกับประชาชนท่านที่ 2 ถึงปัจจุบัน
ปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของผู้นำชุมชนในอดีตไม่เกิดข้ึนแล้ว จากการให้ข้อมูลว่า 

 “การดำเนินงานของผู้นำชุมชนในปัจจุบันเข้ากันได้ดี คอยช่วยเหลือและประสานงานกัน
ภายในได้เป็นอย่างดีมีการทำงาน ดูแลต่างกันออกไป แต่ผลที ่ออกมากลับสนับสนุนและเอ้ือ
ผลประโยชน์ต่อกันได้เป็นอย่างดี” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2563) 

แต่จากการได้สัมภาษณ์ประชาชนท่านที่ 3 และ 5 กลับพบว่า ยังมีการลักลอบเก็บของ
เสียอันตราย เช่น ขดลวดทองแดงที่ได้มาจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างเช่นเครื่องปริ้นซ์ที่ยังมีน้ำหมึกซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีก่อในเกิดผลเสียอันตรายต่อสุขภาพของตน 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ คือ ความรู้และความเข้าใจ 
การเห็นมูลค่าของซากอิเล็กทรอนิกส์มีค่ามากกว่าโทษท่ีจะเกิดขึ้นจากของเสียอันตรายในครัวเรือน 
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4.3.4.2 ภาครัฐ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของทางสำนักงานเขตประเวศเรื่องการจัดการ
ของเสียอันตรายมีทั้งในขีดความสามารถของชุมชน และขีดความสามารถในการเข้าไปจัดการเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอยในชุมชนจากสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตประเวศ ได้ข้อสรุปดังนี้ 

1) ไม่มีสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในการดำเนินการจัดตั้งจุดพักรวมขยะ หรือศูนย์รวบรวม
มูลฝอยรีไซเคิลหรือจุดรวบรวมลฝอยอันตราย เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินส่วนบุคคลหรือไม่มี
ที่ว่าง 

2) สำหรับดำเนินกาประชาชนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ ขาดจิตสำนึก ในการคัด
แยกขยะประเภทต่าง ๆ หากเป็นซากอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแกะชิ้นส่วน นำพวกทอดแดง ลวดที่มี
มูลค่าไปขายกันเอง ส่งผลให้การจัดการของเสียอันตรายไม่เข้าสู่ระบบข้ อมูลด้านการจัดการหรือ
งบประมาณของภาครัฐ 

3) ประชาชนยังคงลักลอบท้ิงขยะและเศษวัสดุตามที่ว่างริมทางและที่รกร้าง รวมทั้งการ
นำพวกขยะมูลฝอยอันตรายไปเผาบริเวณที่รกร้าง โล่งกว้างอาจจะส่งกระทบต่อสุขภาพจากการเผาสิ่ง
ที่มีสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบได ้ 

4) ปัญหาทางด้านวัสดุกับอุปกรณ์ในการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายโดยเฉพาะยังไม่
เพียงพอ ไม่ทันสมัย และบุคคลากรในการจัดเก็บของเสียอันตราย 

4.3.4.3 ภาคเอกชน 
 จากการศึกษาพบว่า บจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ไม่มีปัญหาและ
อุปสรรคใด ๆ และพร้อมที่จะเป็นภาคเอกชนที่คอยช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย
ทุกประเภท รวมทั้งซากอิเล็กทรอนิกส์ จากคำกล่าวของผู้บริหารบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
สุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า 
 “ ปัญหาเรื่องขยะต้องแก้ตั้งแต่ต้นทาง ถ้าให้ทุกคนมีความรู้เรื่องขยะ ช่วยกันเก็บช่วยกัน
เอาออกมาขาย ทุกอย่างเรื่องขยะก็จะลดไปแถมมีรายได้อีกด้วย ทุกคนได้ประโยชน์ อยากให้ผลักดัน
ให้เรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติเพราะขยะมีแต่เพ่ิมขึ้นและการจัดการต้องใช้งบประมาณเยอะมาก ร้าน
รับซื้อของเก่าแบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ปัญหาขยะลดลงได้ ” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล, 2 
มิถุนายน 2563) 
 ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ  ท่านที่ 2 ได้ให้
ข้อมูลว่า 
 “ ปัญหาก่อนหน้านี้ใช้คนเยอะ เมื่อมีการรับซื้อของเสียอันตรายก็อาจจะส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของคนงานหรือพนักงานได้ ตอนนี้ใช้คนน้อยลงโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย ลดขั้นตอนการ
ซ้ำซ้อนต้องซื้อไวขายไว เราได้นำเอารูปแบบของต่างประเทศเข้ามาโดยการนำเอาขยะใส่กระบะ แต่
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เมื่อก่อนเรากองๆ ไว้ เราจึงเปลี่ยนเป็นรูปแบบโดยใส่กระบะ เช็คง่าย ขายไว ” (การสัมภาษณ์ส่วน
บุคคล, 2 มิถุนายน 2563) 
 สรุปได้ว่า สำหรับริษัทสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ ไม่มีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย อีกท้ังยังพร้อมที่จะให้ชุมชนนำขยะมูลฝอยอันตราย 
และซากอิเล็กทรอนิกส์มาขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป 

 
ภาพที่ 4.14 พ้ืนทีร่ับขยะมูลฝอยอันตรายของบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.15 พ้ืนที่จัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายของบจก.สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ 
เพ่ือรอนำส่งไปกำจัดตามกระบวนการ 

ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยของการค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ในปัจจุบัน 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน และ 3) เสนอแนวทางในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน
ที่เหมาะสม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์กับชุมชนอื่น การศึกษาครั้งนี้ ได้นำตัวชี้วัดความสำเร็จของ
หลักการกระบวนการในการบริหารงาน (Balanced Scorecard: BSC.) มาประยุกต์ใช ้ในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วยหลักการ 4 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิผล การบริหารจัดการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
การเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (Key Information) รวมทั้งการสังเกตการณ์และศึกษาอกสารข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ 

5.1 สรุปและอภิปรายผล 

5.1.1 การวิเคราะห์การจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชน

อ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ (Balanced Scorecard : BSC) 

จากผลการศึกษาการวิเคราะห์การดำเนินงานจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาค
ครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยได้นำหลักการของ
ตัวชี้วัดความสำเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซึ่ง ประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านประสิทธิผล 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านการบริหารจัดการงาน และ 4) ด้านการเรียนรู้
และพัฒนา โดยสามารถสรุปผล การศึกษาได้ดังนี้ 

5.1.1.1 มิติด้านประสิทธิผล 
   จากการศึกษาด้านประสิทธิผลการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาค
ครัวเรือน  โดยได้ศึกษาจากปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการด้านการจัดการขยะของชุมชน
อ่อนนุช 14 ไร่ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ในด้านภาพรวมของการดำเนินงาน พบว่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ยังไม่
ประสบผลสำเร็จในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน เนื่องจากยังมีการแยกชิ้นส่วนขยะ
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อิเล็กทรอนิกส์ และการเก็บสะสมของเสียอันตรายไว้ในครัวเรือนเป็นระยะเวลานาน ทำให้การบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทางด้านการจัดการขยะของชุมชนทุกประเภทต้องเป็นไปตามหลักวิชาการนั้น ซึ่ง
มีสมาชิกในชุมชมบางส่วนที่ประกอบอาชีพซาเล้งที่ไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้ได้ ถึงแม้ว่า
ชุมชชนอ่อนนุช 14 ไร่จะได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งภายใน หรือภายนอกชุมชนเรื่องการบริหารจัดการ
ขยะที่ดีเยี่ยม โดยการันตีได้จากรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด หรือแม้กระทั่งมีสมาชิกใน
ชุมชนซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มโครงการร้านศูนย์บาทที่ได้นำประเด็นของขยะนำมาจัดตั้งโครงการทางด้านการ
จัดการขยะจนได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วนั้น ในขณะเดียวกันการจัดการขยะประเภทมูลฝอย
อันตราย หรือของเสียอันตราย รวมไปถึงซากอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการเฉพาะออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป เนื่องจากมีสารเคมีหรือสารอันตรายดังนั้นการดำเนินการ
จัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายนั้นควรที่จะเป็นไปตามหลักวิชาการด้านการจัดการ
ของเสียอันตราย โดยการดำเนินการเป็นเพียงขั้นเบื้องต้นที่ให้ความรู้จากการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียอันตราย แต่ได้การการดำเนินการในลักษณะอื่น ๆ ยังไม่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การจัดการของเสียอันตรายที่ชัดเจน 
 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่มีการดำเนินงานดา้น
การจัดการของเสียอันตรายยังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั้นคือยังไม่
สอดคล้องกับการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน โดยมีรูปแบบและวิธีการคัดแยกที่ถูกต้องตาม
ประเภท การเก็บรวบรวม การขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2550) เมื่อเที่ยบ
กับการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม พบว่าชุมชชนอ่อนนุช 14 ไร่ ยังไม่มี
รูปแบบและวิธีการที่คัดแยกอย่างถูกต้อง ทั้งท่ีบริบทของชุมชนมีสมาชิกจำนวนหนึ่งประกอบอาชีพซา
เล้งหรือเก็บของเก่าขาย ดังนั้นเป้าหมายของชุมชนที่ว่าจะไม่เก็บของเสียอันตรายกลับมายังชุมชนกับ
การสังเกต พบว่ามีบางส่วนนำกลับมาและมีการเก็บรวมรวมไว้ปะปนกับขยะประเภทอื่น ๆ  ทำให้
ทราบได้ว่าการดำเนินการของชุมชนจากการได้รับการฝึกอบรมเรื่องการจัดการของเสียอันตรายใน
ครัวเรือนยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  
 

5.1.1.2 มิติการบริหารจัดการ  
  จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการของเสียอันตรายในชุมชนยังไม่มี

ความสอดคล้องกับหลักการบริการจัดการของเสียอันตรายชุมชนตามที่ กรมควบคุมมลพิษประกาศ 
(2550) มีข้อมูลที่ได้ประกาศ เรื่อง รูปแบบและวิธีการคัดแยกที่ถูกต้องตามประเภท การเก็บรวบรวม 
และการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชน โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านแผน/โครงการ/กฎหมาย 
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 จากการศึกษาการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือนของชุมชนอ่อน
นุช 14 ไร่ ยังไม่มีแผนหรือโครงการที่ครอบคุมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายที่ชัดเจน มีเพียงแค่
โครงการร้านศูนย์บาทที่ชุมชนตั้งขึ ้นผ่านกระบวนการในรูปแบบเปลี่ยนขยะเป็นเงิน จากการให้
สัมภาษณ์ของประชาชนท่านที่ 1 กล่าวว่า  

“แผนงานในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ก็จะอยู่ในรูปแบบของการ
ดำเนินงานของร้านศูนยบ์าทที่ได้มีระบบการจัดการจะแบ่งเป็น 6 ข้อดังนี้ 

1.ประชุมผู้เข้าร่วมก่อตั้งร้านค้า ช่วยกันคิดวิธีการ ขั้นตอนการทำงาน คัดเลือกทีมทำงาน 
2.ระดมหุ้นจากสมาชิกที่เข้าร่วม หุ้นละ 100 บาท ไม่เกิน 10 หุ้นต่อคน หรือนำขยะมา

สะสมเป็นหุ้นก็ได้ ตามจำนวนหุ้นที่ระบุ   
3.ในการปันผลแต่ละครั้ง รายได้จากการปันผลส่วนหนึ่งจะนำมาขยาย ปรับปรุ งร้านค้า 

ไปตามความเหมาะสม 
4.กำไรที่ได้จากการขายสินค้า จะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน   
ส่วนที ่1 จำนวน 50% หักเข้ากลุ ่มเป็นงบในการพัฒนา ขยายกิจการ และกิจกรรม

ส่วนรวมอ่ืน ๆ   
ส่วนที่2 จำนวน 20% เป็นค่าใช้จ่ายของคนทำงาน 
ส่วนที่3 จำนวน 15% จ่ายปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้น 
ส่วนที่4 จำนวน 15% จ่ายปันผลสำหรับผู้ซื้อสินค้าในร้าน ซึ่งต้องเป็นสมาชิก (ผู้ซื้อสินค้า

ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ไม่ได้รับเงินปันผล)  
5.การจ่ายเงินปันผล  จะจ่ายทุก 6 เดือน สำหรับสมาชิกที่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด 6 เดือน 

จะไม่ได้รับเงินปันผล 
6.สมาชิกที่เข้าร่วมลงหุ้นจะต้องผ่านการรับรองจากที่ประชุมสมาชิกและต้องยอมรับ

ข้อตกลงต่าง ๆ ของกลุ่ม” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 5 พฤษภาคม 2563) แต่ก็ยังไม่สามารถระบุ
บุคคลดูแลรับผิดชอบตามหลักการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนได้  

 ถึงอย่างไรก็ตามการดูแลภายใต้โครงการร้านศูนย์บาทที่สร้างกลไกการ
ขับเคลื่อนเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และไม่เพียงพอต่อการจัดการเกี่ยวกับขยะ
มูลฝอยอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์  

2) ด้านภาวะผู้นำในชุมชน 
 พบว่าชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีผู ้นำชุมชนที่พร้อมจะนำสมาชิกในชุมชน 

จุดเริ ่มต้นจากมีความตั้งใจและคิดหาวิธีว่าจะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยภายในชุมชนอย่างไร จาก
พฤติกรรมของคนในชุมชนซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยใต้สะพานในพื้นต่าง ๆ มาอยู่รวมกันจาก
นโยบายของรัฐบาลที่จ ัดสรรเพื ่อหาที ่อยู ่อาศัยให้กับคนกลุ ่มใต้สะพานได้มีที ่อยู ่ จึงมีการจัด
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งบประมาณจำนวนหนึ่งและจัดสรรซื้อที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยในชื่อชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ โดยสมาชิกใน
ชุมชนบางส่วนประกอบอาชีพซาเล้งเก็บของเก่าซึ่งจะตระเวนหาขยะที่สามารถนำไปขายสร้างรายได้ 
รวมไปถึงตระเวนเก็บในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชนแบบไม่เป็นทางการที่เป็นผู้ที่มีความคิด
ริเริ่มแนวคิดใช้ขยะมูลฝอยสร้างเป็นมูลค่า สร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณค่าจากขยะแทนเงินสดได้ 
แต่ในการดำเนินการก็ต่างมีอุปสรรคเล็กน้อยมีทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยและเห็นด้วย แต่ด้วยแนวคิดที่ว่า
เปลี่ยนขยะเป็นเงินประสบความสำเร็จ และได้รับการช่วยเหลือของผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้
สมาชิกในชุมชนเห็นคุณค่าของคำว่าขยะที่แลกเป็นเงินได้อย่างยั่งยืน  

จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้นำชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีภาวะผู้นำที่ดี

ทั้งเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ผู ้นำต้องการ และให้

ความสำคัญต่อสมาชิก มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมถึงมพีฤติกรรมทีเ่ป็น

ผู้คิดริเริ่มนำการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัวอย่างขยะ สร้างเป็นกลไกจนเกิดกระบวนการการ

แลกเปลี่ยนขยะมาแปลงเป็นเงินหรือสิ่งของ ซึ่งสอดคล้องกับพนิดา (2559) ได้กล่าวเกี่ยวกับภาวะผู้นำ

เป็นเรื่องสำคัญต่อการบริหารองค์กรมาตั้งแต่อดีต มีทฤษฎีและมุมมองในด้านภาวะผู้นำที่หลากหลาย 

ที่ผ่านจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ 5 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 1) แนวคิดผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 

ทฤษฎีที่เน้นการหาคุณลักษณะทั่วไปของผู้นำโดยให้ความสำคัญกับคุณลักษณะส่วนตัว (Personal 

Traits) ของผู้นำที่แตกต่างจากคนทั่วไป ซึ่งผู้ริเริ่มโครงการถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบุคลิกที่ชัดเจนและ

มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างมีจุดเด่นและแตกต่างจากคนอื่น ๆ สร้างสรรค์โครงการอันเป็น

ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างการนำขยะมาแลกเป็นเงินหรือสิ ่งของ 2) แนวคิดผู ้นำเชิงพฤติกรรม 

(Behavioral Approach) เป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้นำที่แสดงออกมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

และประสิทธิผลตามที่ผู้นำต้องการ ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดของ Ohio State University (1945) 

ได้สรุปว่าพฤติกรรมของผู้นำสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ 1) พฤติกรรมที่มุ ่งสร้างโครงสร้าง 

(Initiation Structure) คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับกฎเกณฑ์ การบังคับบัญชา เน้นบทบาทหน้าที่

ตามตำแหน่ง และเน้นผลงานที่เกิดจากการทำงานตามโครงสร้าง 2) พฤติกรรมที่มุ่งความสัมพันธ์ 

(Consideration) คือ ผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการมีความสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกและการมีส่วน

ร่วมในการทำงานของสมาชิก โดยผู้นำชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ถือว่ามีคุณสมบัติที่ดีของภาวะผู้นำอย่างไม่

มีข้อบกพร่อง 

3) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 เนื่องจากชุมชนซึ่งมีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มาก ทำให้การติดตามตรวจสอบ

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีแผนการตรวจประเมินที่ชัดเจน แต่ก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการสอดส่องดูแล
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กันเองของสมาชิกในชุมชนที่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดทั้งการรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งมูลฝอย
ทั่วไป และมูลฝอยอันตรายได้เป็นอย่างดีจากการแยกประเภทของขยะก่อนนำไปขายต่อตาม
กระบวนการของร้านศูนย์บาท หรือการนำไปขายกับภาคเอกชนภายนอก โดยมีขั้นตอนการติดตาม 
ตรวจสอบดูสมาชิกในชุมชนดังนี้ 1) มีการเก็บขยะมูลฝอยอันตรายจากภายนอกมาหรือไม่ และเก็บ
อย่างไร หากเกิดปัญหาและมีสมาชิกในชุมชนมาแจ้งกับทางผู ้นำชุมชน 2) ผู ้นำชุมชนจะเข้าไป
ตักเตือน และเข้าตรวจประมาณในรูปแบบประมาณเข้าไปพูดคุยว่าควรดำเนินการแก้ไขอย่างไร แต่
หากการตักเตือนและการให้คำแนะนำนั้นไม่ถูกนำไปปรับปรุงแก้ไขทางผู้นำชุมชนจะเข้าไปแจ้ง  ใน
ส่วนของเขตประเวศก็จะเข้ามาติดตามตรวจสอบตามแผนงานของฝ่ายรักษาความสะอาดทุก ๆ 3 
เดือนในด้านการจัดการขยะของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เพ่ือตรวจสอบกระบวนการจัดการของชุมชน  
  จากการศึกษาสรุปได้ว่า การติดตามและการประเมินผลในชุมชนอ่อนนุช 
14 ไร่จากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมยังมีการเก็บของเสียอันตรายที่สอดล้องกับหลักการเก็บของเสีย
อันตรายตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศ (2550) มีใจความสำคัญว่า ไม่ควรมีการเก็บกักเกิน 90 วัน 
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารพิษ ดังนั้นความจำเป็นของการออกแบบก่อสร้าง หรือสถานที่ในการ
เก็บกักจึงมีความสำคัญ จากการที่ทางภาครัฐทำให้การเก็บขยะมูลฝอยอันตรายไว้ในบ้านเรือนยังคงมี
ภายในชุมชน และจากการดูแลตรวจสอบกันเองแบบไม่มีแผนงาน หรือโครงการเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอันตรายที่ชัดเจน จึงยังไม่มีการติดตาม และประเมินผล มีเพียงการดำเนินการสำรวจ และการ
แจ้งของสมาชิกในชุมชน 

4) ด้านการปรับปรุงการดำเนินงาน 
เนื่องด้วยการติดตาม และประเมินผล มีเพียงการดำเนินการสำรวจ และ

การแจ้งของสมาชิกในชุมชน ทำให้การปรับปรุงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยอันตรายใน
ครัวเรือนยังไม่เด่นชัด เป็นเพียงการตักเตือนของผู้นำชุมชนที่ให้สมาชิกคนดังกล่าวที่กระทำความผิด 
ได้ปรับปรุง 

จากการศึกษาการบริหารจัดการ พบว่า ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีจุดเด่นผู้นำชุมชนที่มี
ภาวะผู้นำ ทำให้ชุมชนมีปัญหาในการจัดการของเสียน้อย ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเชื่อฟัง
ผู้นำ ส่งผลให้ชุมชนมีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องของภาวะผู้นำของ 
Ulrich (1996) ในเรื่องของภาวะผู้นำที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ โดยกล่าวว่า “ผู้นำที่จะประสบ
ความสำเร็จแห่งอนาคต ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และต้องมีความสามารถในการบริหารองค์กร
ด้วย”  และมีจุดด้อยด้านการขาดนโยบายและแผนงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอยา่ง
เป็นรูปธรรม   
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5.1.1.3 มิติผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

จากการศึกษาพบว่า ภาครัฐมีการส่งเสริมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก

ชุมชน รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณา

การมีส่วนร่วมมีหลายระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ Arnstein (1969) แบ่งการมีส่วนร่วมเป็น 7ระดับ โดย

เรียกว่า บันไดแห่งการมีส่วนร่วม สำหรับการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ อยู่ใน

ระดับการสนับสนุนความคิดริเริ ่มของประชาชน (Citizen Control) เป็นระดับสูงสุดในระดับนี้

สาธารณะชนสามารถคิดวางแผนและดำเนินโครงการเองโดยหน่วยงานรัฐเป็นเป็นผู้ให้การสนับสนุน 

จากการให้สัมภาษณ์ของภาครัฐ เจ้าหน้าที่พนักงานทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ

ระเบียบเรียบร้อย และฝ่ายพัฒนาสังคมฯ ที่ได้ให้สัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกับ คือ ชุมชนอ่อน

นุช 14 ไร่ มีผู้นำชุมชนที่มีความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ และเป็นประโชน์แก่สมาชิกในชุมชน โดยภาครัฐ

เป็นอยู่ในส่วนที่คอยสนับสนุนเท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล (2548: 3) ได้กล่าวถึง 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วยเงื่อนไขพ้ืนฐาน 1) ต้องมีอิสรภาพ 2) ต้องมีความเสมอภาค 

ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใดจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ร่วมคนอื่น ๆ และ3) ต้องมีความสามารถ 

ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า 

ในบางกิจกรรมแม้จะกำหนดว่าผู้เข้าร่วม มีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมที่กำหนดไว้มีความ

ซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งก็ขัดแย้งกับถวิลวดี 

บุรีกุล และคณะ (2551) ที่กล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน 1) มีส่วนร่วมในการวางแผน 

ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและร่วมวางแผนกิจกรรม 2) มีส่วนร่วมในการ

ปฏิบัติ/ดำเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน กิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ

3) มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ หรือผลของ

กิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 4) มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ที่มองได้ว่าการที่

ภาครัฐให้อำนาจแก่ชุมชน หรือมองว่าชุมชนดูแลกันเองได้อาจจะเป็นความคิดที่ผิด เนื่องจากการ

จัดการของเสียอันตรายหรือขยะมูลฝอยอันตราย รวมไปถึงซากอิเล็กทรอนิกส์นั้นต้องมีการจัดการที่

เป็นขั้นตอนและระมัดระวังอย่างมาก เพราะอาจเกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต 

โดยผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ระหว่างผู้นำชุมชน

กับชาวบ้านนั้นมีความร่วมมือระหว่างกันดีมาก ทั้งการช่วยเหลือ ดูแล และเคารพเชื่อฟังในการ

ตัดสินใจและการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ และคอยขับเคลื่อนโครงการร้านศูนย์บาท ซึ่งสอดคล้องกับ 
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Ulrich (1996) แนวความคิดในเรื่องของภาวะผู้นำที่ทำสมาชิกในชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การมีส่วนร่วมในโครงการร้านศูนย์บาทของชุมชนที่มีให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ

รงณรงค์การทิ้งขยะ และการนำขยะมาแลกเป็นเงิน เพื่อผลตอบแทนในกระบวนการที่ทางร้านในคิด

แนวทางข้ึน คือ การปันผล รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และดูแลอีกขั้นในการประสานงานให้

การดำเนินการกิจกรรมที่ภาครัฐ และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีและเต็มที่ 

ซึ่งสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐท่านที่ 3 จากฝ่ายพัฒนาสังคม ได้กล่าวว่า “สมาชิกในชุมชนอ่อนนุช 

14 ไร่ ให้ความร่วมมือกับทางเขตในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมฝึกอาชีพ หรือ

กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน” (การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล , 2 มิถุนายน 2563) ซึ ่งก็

สอดคล้องกับความหมายการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2551) อ้างถึงใน 

ทัศนีย์วรรณ นวลหนู, (2556) โดยมีผู้นำชุมชนแบบเป็นทางการประสานงานกับบุคคลภาคนอก และมี

ผู้นำแบบไม่เป็นทางการคอยจัดสรรดูแลชาวบ้านในวันจัดกิจกรรม ทั้งนี้การเปิดโอกาสที่ให้ประชาชน 

ชุมชน และหน่วยงานอื ่น เข้ามีส่วนร่วมในการจัดการขยะส่งผลดีทั ้งต่อประชาชน  ชุมชน หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายด้าน  

5.1.1.4 มิติการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 

จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้กับสมาชิกในชุมชนขึ้น 

เพื่อนำความรู้มาให้ในการเก็บขยะที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนที่สามารถคัดแยกขยะได้ถูกวิธี 

และได้เรียนรู้ว่าของเสียอันตรายไม่ควรนำมาเก็บไว้ที่บริเวณบ้านแต่ให้เอาไปทิ้งที่จุดวางถังขยะสีแดง

หรือรถเก็บขยะภาครัฐ รวมไปถึงการได้รับการฝึกอบรมจากทางภาครัฐที่ได้กิจกรรม อาทิเช่น การ

มอบหมายผู้แทนชุมชนเข้าร่วมอบรมผ่านการนัดประชุมหรืออบรม  และการแบ่งปันความรู้ระหว่าง

สมาชิกในชุมชน แต่ยังไม่มีแผนการตรวจประเมิน และปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบทำให้

การพัฒนาบุคลากรในการดูแลชุมชนในด้านการจัดการขยะจึงไม่ชัดเจน 

สำหรับทางภาครัฐการพัฒนาความรู ้ และความสามารถของบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดการมูลฝอยอันตราย คือ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา

ความสามารถ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ารับการฝึกอบรมและ

ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะ ซึ่งหน่วยงานราชการของกรุงเทพมหานครจะจัดอบรมให้ความรู้อยู่เป็น

ประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ สุมาสี พุ่มภิญโญและเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ (2560) ที่

กลา่วว่าการจัดการขยะนั้น เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมมือ
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กันอย่างจริงจัง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และ เอกชน เป็นตัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

ประภาพร แก้วสุกใส (2549) ที่กล่าวถึงกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการลดและแยกขยะมูล สำหรับ

เจ้าหน้าที่ บุคลการ และภาคส่วนเอกชน โดยอาจจัดในรูปของการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น นิทรรศการ 

อบรมเชิงวิชาการ ส่งเสียงตามสาย สื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วารสารสื่อวิดีทัศน์เป็นต้น และทุก

ภาคส่วนต้องให้ความสนใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ดังนั ้นสำหรับการพัฒนาความรู ้ และ

ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่แค่หน้าที่ของภาครัฐ หรือของใคร ควรมีการพัฒนาความรู้ 

และความสามารถทั้ง 3 ส่วนพร้อม ๆ กันทั้ง ประชาชน ภาครัฐ และ เอกชน 

5.1.2 ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา 

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 

5.1.2.1 มิตดิ้านประสิทธิผล 
 การที่จะดำเนินการให้ได้ถึงเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้ ความพร้อมในด้านต่าง 

ๆ ทั้งบุคคลในที่นี่หมายถึงประชาชน สมาชิกในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ผู้นำชุมชน อุปกรณ์ งบประมาณ 
ซึ่งต้องมีการถูกจัดไว้ในแผนการจัดการของชุมชน แต่สำหรับชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ปัญหาสำคัญ คือ ไม่
มีแผนการดำเนินการที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้การดำเนินการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
แต่ละหลังจึงแตกต่างกันออกไป ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

5.1.2.2 มิตกิารบริหารจัดการ  
   สำหรับการบริหารจัดการของเสียอันตรายในชุมชน มีปัญหาในการ
ดำเนินการดังนี้ 

1) ด้านแผน/โครงการ/กฎหมาย 
- ไม่มีนโยบายการจัดการขยะอันตราย หรือของเสียอันตรายที่ชัดเจน 
- ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นภายใน

ครัวเรือน รวมไปถึงอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพ 
- ภาครัฐยังมีเทคโนโลยีในการกำจัดของเสียอันตรายทีไ่ม่เพียงพอ 
- ภาครัฐไม่มีงบประมาณที่นำมาใช้ในการจัดการขยะอันตราย หรือของ

เสียอันตรายโดยเฉพาะ 

- กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข้ องก ับของเส ียอ ันตราย และซากอ ุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

2) ด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
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- ชุมชนไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลตามหลัก
วิชาการของการจัดการของเสียอันตราย 

- ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการขยะ
อันตราย รวมไปถึงรถขนส่งไปยังจุดรวบรวม 

5.1.2.3 มิติการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
   สำหรับชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย

ในชุมชนถือว่ามีอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยบริบทของชุมชนหรือพื้นฐานความรู้ทางสังคมที่อาจจะแตกตา่ง

ไปจากชุมชชนอื่นทำให้การฝึกอบรมในมาตราฐานสื่อเดียวกันทำให้ความเข้าใจในตัวเนื้อหาอาจมีการ

ผิดพลาดกนัไป เช่น จากการให้สัมภาษณ์ชองสมาชิกในชุมชนท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ของเสียอันตรายคือ

กระจก” โดยผุ้ให้สัมภาษณ์ท่านนี้กับมีประวัติการฝึกอบรมมาโดยตลอด ซึ่งนั้นทำให้เห็นว่าการ

ฝึกอบรมนั้นยังไม่ตรงกับบริบทหรือความเข้าใจของชุมชนนี้เท่าที่ควร 

5.1.3 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ และสำนักงานเขตประเวศในการ

จดัการขยะมูลฝอยอันตรายดังนี้ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินไม่การเก็บขยะอันตรายไว้ในครัวเรือนเป็นระยะ

เวลานานเกินตามที่กฎหมายกำหนด คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ

ประเภทอ่ืน ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น  

- ส่งเสริมให้ชุมชนการทิ้งขยะตามจุดที่ทางเขตประเวศได้กำหนดไว้ 

- ส่งเสริมความร่วมมือกับสำนักงานเขตประเวศในการดำเนินงานจัดการขยะ

ตามแผนปฏิบัติการ 

2) สนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดการขยะอันตรายและ

ซากอิเล็กทรอนิกส์ 

3) สนับสนุนเทคโนโลยีของภาครัฐในการจัดการของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 

4) สนับสนุนจัดหารถขนส่งขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในการขนถ่ายขยะ

อันตรายเฉพาะวันแยกออกจากขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ 

5) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่  โดย

การจัดให้เป็นสัคส่วน มีรั้วกั้น เพ่ือป้องกันการปะปนของขยะและการชะล้างของน้ำฝน 
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6) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร โดยการฝึกอบรม การตรวจ ติดตาม และการ

ประเมินผล 

7) สร้างเครือข่ายและแนวร่วมจากชุมชน สำนักงานเขตประเวศและหน่วยงาน

ภายนอกให้เขา้มามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย 

8) มีสวัสดิการการดูแลให้กับกลุ่มอาชีพเก็บของเก่า หรือซาเล้งให้กับชุมชนอ่อนนุช 

14 ไร่ และกลุ่มอาชีพซาเล้งที่เข้าเป็นเครือข่ายในการดำเนินการจัดขยะ เช่น การตรวจสุขภาพ

ประจำปี ประกันภัยการขับข่ียานพาหนะ เป็นต้น 

โดยนำมาสรุปทำเป็นแนวทางการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนของ

ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ จากภาพที่ 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากภาคครัวเรือน  
 กรณีศึกษา : ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ด้านประสิทธิผล 

- การบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว ้
การจัดการของเสียอันตรายในชุมชนยังไม่ประสบความสำเร็จตามข้อบังคับ หลักปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน 
 

ด้านการบริหารจัดการ 

- แผน/โครงการ/กฎหมาย 
1. ชุมชนมีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับของเสียอัตราย ท้ังจากกิจกรรมของทางภาครัฐ 

และเอกชน 
2. ชุมชนมีโครงการนำร่องในการดำเนินการจัดการขยะ โดยการนำขยะมาแลกเป็นเงิน

หรือสิ่งของที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่าง โครงการร้านศูนย์บาท 
3. ภาครัฐมีแผนการจัดการของเสียอนัตรายตามหลักวิชาการ และนโยบายในการ

ดำเนินการเกี่ยวกับของเสียอันตราย 
4. ภาคเอกชนมีกลไก รวมถึงแผนการดำเนินงานเกีย่วกับของเสียอันตรายร่วมกับชุมชน 

โดยพื้นฐานคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรม 

วิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายภายครัวเรือน 
ในชุมชนอ่อนนชุ 14 ไร่ (Balanced Scorecard) 
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ภาพที่ 5.1 (ต่อ) 

ด้านการบริหารจัดการ 

- ภาวะผู้นำในชุมชน 
1. ผู้นำชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ถือว่ามีภาวะผู้นำท่ีดีต่อสมาชิกในชุมชน 
2. ผู้นำท่ีมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ คดิสิ่งใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิก 
3. ผู้นำท่ีปฏิบัตหิน้าท่ีเที่ยงตรง มีความน่าเคารพนับถือ 
4. คอยประสานการดำเนินการให้ทั้งภาครัฐ เอกชน และบคุคลทั่วไปเป็นอย่างดี รวมไป

ถึงการทำงานร่วมกับสมาชิกในชุมชนอย่างดีอยู่เสมอ 
- การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การดำเนินการตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมินเป็นไปในลักษณะการดูแลกันเอง
ด้วยสายตา ไม่มีแผนหรือวิธีการทีต่ายตัว ผา่นการแจ้งผู้นำชุมชนเข้าดำเนินการตักเตือน 
- การปรับปรุงการดำเนินงาน 

 มีการปรบัเปล่ียนตามสถานการณข์องชมุชน และผูน้  าชมุชน 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 

- การพัฒนาความรู้ และความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
1)  ภาครัฐ 
 มีการพัฒนาองค์ความรู้ และความสามารถของบุคลากรแก่เจ้าหน้าทีพ่นักงาน 
เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานตามแผนการจัดการองค์กรอยูเ่สมอ 
2)  ภาคเอกชน 
 มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนตามแผนการดำเนินการของบริษัท และยัง
มีการอบรมความรูเ้พิ่มเติมตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับของกรมแรงงาน 
3)  ภาคประชาชน/ชุมชน 
 มีการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับของเสยีอันตรายตามที่มีการประกาศนัดประชุม 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

- การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
 การมีส่วนร่วมของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ระหว่างผู้นำชุมชนและประชาชน เจ้าหน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน อื่น ๆ ชุมชนได้ให้ความร่วมมืออยา่งดีเยี่ยม 
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ภาพที่ 5.1 (ต่อ) 

ปัจจัยท่ีมีผลทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน 

ด้านการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนอ่อนนชุ 14 ไร่ 

มิติด้านประสิทธิผล ปัญหาสำคัญที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  คือ ไม่มีแผนการ

ดำเนินการจัดการของเสีย ซึ่งความรู้และความเข้าใจของแต่ละครัวเรือนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปทำ

ให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

มิติการบริหารจัดการ 1) ด้านแผน/โครงการ/กฎหมาย ปัญหาของการจัดการคือ ไม่มีนโยบาย 
ความรู้ ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ภาครัฐมีเทคโนโลยีในการกำจัดของเสียอันตรายไม่เพียงพอ ภาครัฐไม่มี
งบประมาณที่นำมาใช้ในการจัดการขยะอันตราย หรือของเสียอันตรายโดยเฉพาะ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับของเสียอันตราย และซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2) ด้านการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล ชุมชนไม่มีการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลตามหลักวิชาการของ
การจัดการของเสียอันตราย ภาครัฐขาดแคลนบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการขยะอันตราย 
รวมไปถึงรถขนส่งไปยังจุดรวบรวม 

มิติการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน ลักษณะการเรียนรูปและพัฒนาหน่วยงานทั้งรัฐ เอกชน 
และประชาชนเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายคือ การฝึกอบรม 

แนวทางการจัดการของเสียอันตรายในชุมชนออ่นนชุ 14 ไร่ 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ และสำนักงานเขตประเวศในการจัดการขยะมูลฝอย

อันตราย ทั้งทางปฏิบัติ และทางนโยบาย เช่น ไม่การเก็บขยะอันตรายไว้ในครัวเรือนเป็นระยะเวลานาน
เกินตามที่กฎหมายกำหนด คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอ่ืน ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น การทิ้งขยะ
ตามจุดที่ทางเขตประเวศได้กำหนดไว้ 

2) สนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดการขยะอันตรายและซากอิเล็กทรอนิกส์ 
3) สนับสนุนเทคโนโลยีของภาครัฐในการจัดการของเสียอันตรายให้มีประสิทธิภาพ 
4) สนับสนุนจัดหารถขนส่งขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ในการขนถ่ายขยะอันตรายเฉพาะวันแยกออก

จากขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ 
5) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณเก็บรวบรวมของเสียอันตรายในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ โดยการจัดให้เป็นสัคส่วน มีรั้ว

กั้น เพื่อป้องกันการปะปนของขยะและการชะล้างของน้ำฝน 
6) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร โดยการฝึกอบรม การตรวจ ติดตาม และการประเมินผล 
7) สร้างเครือข่ายและแนวร่วมจากชุมชน สำนักงานเขตประเวศและหน่วยงานภายนอกให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยอันตราย 
8) มีสวัสดิการการดูแลให้กับกลุ่มอาชีพเก็บของเก่า หรือซาเล้งที่เข้าเป็นเครือข่ายในการดำเนินการจัดขยะ 

เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันภัยการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

5.2.1.1 ภาครัฐ 
1) กำหนดนโยบายและแผนงานการจัดการขยะอันตราย โดยการพิจารณา

ถึงแหล่งกำเนิด ปริมาณ การวางแผนการเก็บ วิธีการกำจัด การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยอันตราย 
เป็นต้น 

2) การกำหนดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและบทลงโทษ และมีการตรวจ
เช็กอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับของเสียอันตรายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากมีการฝ่าฝืนในการทิ้งขยะไม่
ถูกจุด หรือการเก็บของสียอันตรายนานเกิดกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมไปถึงของเสียอันตรายจำพวก
ซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

3) การจัดสรรงบประมาณทางด้านการจัดการของเสียอันตรายจาก
ส่วนกลางมาจัดการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงสถานที่พัก เก็บรวบรวมขยะอันตรายที่รอ
ดำเนินการส่งกำจัดตามกระบวนการ รถขนส่งจัดเก็บ เป็นต้น 

4) หน่วยงานภาครัฐต้องเข้าถึงประชาชน ทั้งในด้านความสัมพันธ์ การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง ร่วมไปถึงข้อเรียกร้อนต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไป
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัญหาของขยะอันตราย หรือของเสียอันตราย ที่รวมไปถึงซากอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

5.2.1.2 ภาคเอกชน 
1) สร้างกลไกตลาดเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนนำของเสียอันตรายเข้าสู่

ระบบกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
2) หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรับกำจัดของเสียตรายทำ MOU กับ

หน่วยงานภาครัฐ โดยการทำข้อตกลงขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั ้งโรงกำจัดของเสียอันตราย เพื่อให้การดูแล
เป็นไปอย่างทั่วถึง 

5.2.1.3 ภาคประชาชน 
1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายให้ชัดเจน มีความ

เหมาะสมและถูกต้อง 
2) กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บของเสียอันตราย หรือ

การทิ้งของเสียอันตรายในชุมชน 
3) ความรู ้และความเข้าในเกี ่ยวกับของเสียอันตรายที ่เกิดขึ ้นภายใน

ครัวเรือน และมีการจัดการของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทางท่ีถูกต้อง 
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5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มประเด็นการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ นำมา

คำนวณเพื่อหาความคุ้มค่าในการจัดการของเสียอันตราย และอันตราการซื้อ -ขายเกี่ยวกับของเสีย

อันตรายด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และเสนอแนวทาง รวมถึงการเลือกรูปแบบการจัดการ

ของเสียอันตรายในชุมชนที่เหมาะสมต่อไป
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พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์. (2547). Leadership for Organizational Effectiveness. วารสารการ

บริหารคน. 
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มหาชน). สืบค้นวันที่ 2 มีนาคม 2563 จาก 

http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2555/19812.pdf 
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ภาคผนวก



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน) 
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับผู้นำชุมชนและประชาชน) 

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในการจัดการของ

เสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและ อุปสรรคของการดำเนินการของชุมชน เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนรวมถึงในพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทที่

ใกล้เคียง 

แบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อ

ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

........................................................... 

(นางสาวณัฐจิตรา ด้วงอินทร์) 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประเด็นคำถาม 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………..……………………............................................. 
1.3 ตำแหน่ง …………………………..…………………… .  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ............................... 
1.4 ข้อมูลติดต่อ .............................................................................................................................  
1.5 วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ ……………………..........  เวลา……………………  

สถานที่…………………...................................................................……….... 
1.6 เพศ :  [   ] ชาย  [   ] หญิง อายุ ................ปี 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
1) ของเสียอันตรายในชุมชนของท่านมีท่ีมาจากแหล่งใดบ้าง 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................ 

2) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายภายในชุมชนของท่าน มีสาเหตุอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ................................................ 

3) ก่อนกำจัดขยะอันตรายภายในชุมชมของท่านมีการแยกชิ้นส่วนของเสียอันตรายด้วย
ตนเองก่อนหรือไม่ หรือมีกระบวนการอย่างไรก่อนที่จะให้สำนักงานเขตมาเก็บของเสีย
อันตราย 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านให้ความสำคัญต่อการคัดแยกขยะที่เป็นประเภทของเสีย
อันตรายหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

5) ภายในชุมชนของท่านมีการจัดการของเสียอันตรายอย่างไร 
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................................................................ ........................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

6) หากมีปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานการจัดการของเสียอันตรายใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ แล้วผู้นำชุมชนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

7) ท่านมีแผนการดำเนินงานถึงวิธีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านการจัดการของเสีย
อันตรายในชุมชนของท่าน อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................... ......................................................... 

8) สิ่งสำคัญด้านใดที่ทำใหการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับชุมชน และจัดการ
ปัญหาในการจัดการของเสียอันตรายนำไปสู่ความสำเร็จ เช่น   

- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

และท่านคิดว่าปัจจัยดังกล่าวท่านมีอิทธิผลต่อปัจจัยอื่นอย่างไร 
............................................................................................................................. ...........................
................................................................................. ....................................................................... 

2.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนของท่านเกี่ยวกับการคัดแยกหรือกำจัดของเสีย

อันตรายเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ................................................ 

2) สำนักงานเขตประเวศเข้ามามีบทบาทในการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนของ
ท่านหรือไม่ อย่างไร 

....................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................ ............................ 
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3) สำนักงานเขตประเวศ เคยให้การสนับสนุนต่อกิจกรรม/แผน/โครงการในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

4) ท่านต้องการให้สำนักงานเขตประเวศดำเนินการอย่างไร เกี่ยวกับของเสียอันตราย
ภายในชุมชน 

........................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

5) ท่านต้องการให้สำนักงานเขตประเวศและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร กับ
กิจกรรมการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชน 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

2.3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
1) ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู ้ อมรม หรือการสร้างความตระหนักให้แก่

ประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้และมีจิตสำนึกในการจัดการขยะประเภทของเสีย
อันตรายหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

2) เคยมีบุคคล หรือหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนหรือไม่ 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................... ............................................................. ............................ 

3) สำนักงานเขตประเวศเคยจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพื่อให้คำแนะนำหรือฝึกอบรมเพ่ิม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนของท่านหรือไม่ และความถี่
ของการเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชน มากน้อย
เพียงใด 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 
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4) หน่วยงานเอกชนเคยจัดกิจกรรมภายในชุมชน เพ่ือให้คำแนะนำหรือฝึกอบรมเพ่ิมความรู้
เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนของท่านหรือไม่ และความถี่ของการ
เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชน มากน้อยเพียงใด 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

2.4 ด้านประสิทธิผล 
1) ท่านคิดว่าแผนงานในการดำเนินการคัดแยกหรือกำจัดของเสียอันตรายสำหรับครัวเรือน

ในชุมชนของท่านเหมาะสมแล้วหรือไม่ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................ ............................ 

2) แนวทางการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมในชุมชน ท่านคิดว่าในอนาคตควรเป็น
รูปแบบใด 

............................................................................................................................. ...........................

..................................................................................................... ................................................... 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ยากต่อการดำเนินการให้ไปสู่ความสำเร็จใน

การจัดการของเสียอันตรายในภาคครัวเรือนในชุมชน เพราะเหตุใด 
- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
- ด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

3.2 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายภายที่เหมาะสม
ในชุมชนของท่าน 

.............................................................................................................................................. ..........

......................................................................................................................... ............................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตประเวศ)
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานเขตประเวศ) 

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในการจัดการของ

เสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช ๑๔ ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการของชุมชน เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนรวมถึงในพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทที่

ใกล้เคียง 

แบบสัมภาษณ์มี ๓ ส่วน คือ 

 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ ๒ การดำเนินงานด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อ

ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

........................................................... 

(นางสาวณัฐจิตรา ด้วงอินทร์) 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประเด็นคำถาม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑ หน่วยงาน ………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๒ ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………..………………………………….............................................  
๑.๓ ตำแหน่ง …………………………..…………… ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง .............................. 
๑.๔ ข้อมูลติดต่อ....................................................................................................................... ........ 
๑.๕ วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ ……………………..........  เวลา……………………  

สถานที่…………………………..................................................................... . 
๑.๖ เพศ :  [   ] ชาย  [   ] หญิง อายุ ................ปี 

 

ส่วนที่ ๒ การดำเนินงานด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 

๒.๑ ด้านการบริหารจัดการ 
๑) สถานการณและปัญหาการจัดการของเสียอันตรายในพ้ืนที่ของท่านปัจจุบันเป็นอย่างไร 

............................................................................................. ...........................................................

............................................................................................................................ ............................ 

๒) สำนักงานเขตประเวศมีการสนับสนุนด้านนโยบาย และแผนการดำเนินการในการ
จัดการของเสียอันตรายอย่างไร มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยืนอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

๓) ท่านคิดว่าปัญหา และอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชนคืออะไร 
เพราะเหตุผลใด 

....................................................................................................................................................... .

............................................................................................................................ ............................ 

๔) สำนักงานเขตประเวศมีวิธีการในการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายที่
เกิดข้ึนอย่างไร (เช่น ใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การใช้มาตรการเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ)  

.................................................................. ......................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 
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๕) ท่านคิดว่า กระบวนการ เทคนิคการบริหาร/จัดการที่เหมาะสมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของเสียอันรายที่เกิดขึ้นอย่างไร และควรเป็นไปทิศทางใดในอนาคต 

..................................................................................................................... ...................................

............................................................................................................................ ............................ 

๖) หน่วยงานของท่านมีบทบาทและการดำเนินงานตรวจติดตามและประเมินผลด้านการ
จัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน อย่างไรบ้าง 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

๗) หน่วยงานของท่านมีวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตราย
สำหรับภาคครัวเรือน อย่างไร 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

๘) สิ่งสำคัญด้านใดที่ทำให้การจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับชุมชน และจัดการ
ปัญหาในการจัดการของเสียอันตรายเป็นที่ประสบผลสำเร็จ เช่น   

- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานเอกชน  

และท่านคิดว่าปัจจัยดังกล่าวท่านมีอิทธิผลต่อปัจจัยอ่ืนอย่างไร 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ................................................ 

๒.๒ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑) หากการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชน

ของแต่ละที่ที่สำนักงานเขตประเวศเป็นผู้ดูแล ท่านคิดว่ามีผลดีและผลเสียหรือไม่ 
อย่างไร 

...................................................................................................... ..................................................

............................................................................................................................ ............................ 

๒) แผนงานการจัดการของเสียอันตรายของสำนักงานเขตประเวศได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการหรือไม่ อย่างไร 
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............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

๓) การดำเนินงานตามแผนงานด้านการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนของ
หน่วยงานของท่านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

.................................................................................. ...................................................................... 

๔) หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนการดำเนินงาน หรืองบประมาณ สำหรับการ
ดำเนินงานตามแผนด้านการจัดการของเสียอันตรายแก่ชุมชนในพื้นท่ีที่ท่านรับผิดชอบ
อย่างไร 

........................................................................................................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

๒.๓ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
๑) หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ อมรม หรือการสร้างความตระหนักให้แก่

ประชาชนในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำนึกในการจัดการ
ขยะประเภทของเสียอันตรายหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

๒) บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนงานที่มี
เพียงพอหรือไม่ อย่างไร  

....................................................................................................................................................... .

............................................................................................................................ ............................ 

๓) มีการส่งเสริมเรียนรู้หรือการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการของเสียอันตราย
สำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................ ........................................

............................................................................................................................ ............................ 

๒.๔ ด้านประสิทธิผล 
๑) ท่านคิดว่าแผนงานในการดำเนินการคัดแยกหรือกำจัดของเสียอันตรายสำหรับครัวเรือน

ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของท่านเหมาะสมแล้วหรือไม่ กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
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............................................................................................................... .........................................

............................................................................................................................ ............................ 

๒) แนวทางการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับภาคครัวเรือนในชุมชน ท่านคิด
ว่าในอนาคตควรเป็นรูปแบบใด 

............................................................................................................................. ...........................

.................................................................... ........................................................ ............................ 

 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
๓.๑ ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ยากต่อการดำเนินการให้ไปสู่ความสำเร็จใน

การจัดการของเสียอันตรายในภาคครัวเรือนในชุมชน เพราะเหตุใด 
- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
- ด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

๓.๒ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สำหรับการทำใหเกิดความสำเร็จในด้านการจัดการของเสียอันตราย
สำหรับภาคครัวเรือน 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน)
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แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

(สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน)  

คำชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานในการจัดการของ

เสียอันตรายภาคครัวเรือน กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจุบัน รวมทั้งปัญหาและ อุปสรรคของการดำเนินการของชุมชน เพ่ือนำเสนอข้อเสนอแนะหรือแนว

ทางการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือนรวมถึงในพ้ืนที่อ่ืนที่มีบริบทที่

ใกล้เคียง 

แบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที่ 2 การดำเนินงานด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลไปเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อ

ปกป้องสิทธิส่วนบุคคล 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

........................................................... 

(นางสาวณัฐจิตรา ด้วงอินทร์) 

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ประเด็นคำถาม 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 หน่วยงาน ……………….……………………………………………………………………………………..………… 
1.2 ชื่อ-นามสกุล ผู้ให้สัมภาษณ์ ……………..…………………………………............................................. 
1.3 ตำแหน่ง …………………………..…………..……….  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ................................. 
1.4 ข้อมูลติดต่อ .............................................................................................................. ............... 
1.5 วัน/เดือน/ปี ที่ให้สัมภาษณ์ ……………………..........  เวลา…………………. 

สถานที่…………………….................................................................…….... 
1.6 เพศ :  [   ] ชาย  [   ] หญิง อายุ ................ปี 

 
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานด้านการจัดการขยะประเภทของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน 

2.1 ด้านการบริหารจัดการ 
1) หน่วยงานของท่านมีบทบาทในการดำเนินการด้านการจัดการของเสียอันตรายอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................ 
2) ท่านคิดว่าปัญหา และอุปสรรคในการจัดการของเสียอันตรายคืออะไร เพราะเหตุผลใด 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

3) ท่านคิดวา กระบวนการ เทคนิคการบริหาร/จัดการที่เหมาะสมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาของเสียอันรายที่เกิดขึ้นอย่างไร และควรเป็นไปทิศทางใดในอนาคต 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

4) สิ่งสำคัญด้านใดที่ทำใหการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสม และจัดการปัญหาในการ
จัดการของเสียอันตรายเป็นที่ประสบผลสำเร็จ เช่น   

- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 
- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานรัฐ 

และท่านคิดว่าปัจจัยดังกล่าวท่านมีอิทธิผลต่อปัจจัยอ่ืนอย่างไร 
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............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................ 

2.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนส่วนเสีย 
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกกรมหรือแผนการดำเนินงานด้านการจัดการของเสีย

อันตรายภายในชุมชนในทั้งกระบวนการ อย่างไร 
........................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................ ............................ 

2) การดำเนินงานตามแผนงานด้านการจัดการของเสียอันตรายสำหรับของหน่วยงานของ
ท่านได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และอย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

3) หน่วยงานของท่านมีการสนับสนุนการดำเนินงาน หรืองบประมาณ หรือส่งเสริมด้านการ
จัดการขยะเบื้องต้นให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ หรือไม่ มากน้อยเพียงใด  

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

2.3 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน 
1) หน่วยงานของท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ อมรม หรือการสร้างความตระหนักให้แก่

ประชาชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู ้และมีจิตสำนึกในการจัดการขยะประเภทของเสีย
อันตรายหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

2) มีการส่งเสริมเรียนรู้หรือการพัฒนาความสามารถในด้านการจัดการของเสียอันตราย
สำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ ................................................ 

2.4 ด้านประสิทธิผล 
1) ท่านคิดว่าแผนงานในการดำเนินการคัดแยกหรือกำจัดของเสียอันตรายสำหรับครัวเรือน

มีการจัดการของเสียอันตรายเหมาะสมแล้วหรือไม่ กับสถานการณ์ในปัจจุบันส่งผลกับ
หน่วยงานของท่านอย่างไร 
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..................................................................................... ...................................................................

............................................................................................................................ ............................ 

2) แนวทางการจัดการของเสียอันตรายที่เหมาะสมสำหรับภาคครัวเรือนในชุมชน ท่านคิด
ว่าในอนาคตควรเป็นรูปแบบใด 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3.1 ในมุมมองของท่าน ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ยากต่อการดำเนินการให้ไปสู่ความสำเร็จใน
การจัดการของเสียอันตราย เพราะเหตุใด 

- ด้านนโยบายการจัดการของเสียอันตรายสำหรับภาคครัวเรือน   
- ด้านทรัพยากรแรงงาน, งบประมาณ, สถานที,่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

- การควบคุมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
- ปัจจัยสนับสนุนการจัดการของเสียอันตรายจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
- ด้านความร่วมมือของทุกภาคส่วน 

............................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................ ............................ 

3.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สำหรับการทำใหเกิดความสำเร็จในด้านการจัดการของเสียอันตรายให้
สำหรับภาคครัวเรือน 

............................................................................................................................................. ...........

........................................................................................................................ ................................ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสังเกตการณ์แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 
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แบบสังเกตการณ์ 

เรื่อง แนวทางการจัดการของเสียอันตรายภาคครัวเรือน 

กรณีศึกษา ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

วัน/เดือน/ปี ที่สังเกตการณ์ ……………………..........  เวลา…………………… 
สถานที่…………………………...................................................................... 

บันทึกลักษณะที่พบทั่วไปของการจัดการของเสียอันตรายภายในชุมชน
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  

สิ่งที่สังเกต ผลที่ได้จากการสังเกต 
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่การจัดเก็บ
รวบรวม คัดแยกขยะ แผนที ่  ล ักษณะทาง
กายภาพพ ื ้นท ี ่  และส ิ ่ งแวดล ้อมบร ิ เ วณ
ปฏิบัติงาน 

 

สังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานที่แสดง
ว่า ผู้ปฏิบัติยินดี และเห็นด้วยกับนโยบายใน
ปัจจุบัน ทำอะไร เมื ่อไร อย่างไร ระบบการ
ปฏิบ ัต ิ ว ัสด ุอ ุปกรณ์ และเคร ื ่องม ือในการ
ปฏิบัติงาน  

 

ใครทำอะไร มีส่วนร่วมกับใครบ้าง อย่างไร 
เกี่ยวของรูปแบบไหน  ในกระบวนการระหว่าง
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายปฏิบัติการ 

 

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการจัดการของเสีย
อันตรายอย่างไรระหว่างปฏิบัติงาน 

 

ใครบ้างเป็นผู้เกี ่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการจัดการของเสียอันตรายในชุมชน 
และมีความสัมพันธ์อย่างไร 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียอันตรายบ่อยมากน้อยเพียงใด 
และอย่างไรบ้าง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพการลงพื้นที่
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ภาคผนวก จ 1 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สังเกตการณ์จัดการของเสียอันตรายของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ภาคผนวก จ 2 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลโครงการร้านศูนย์บาทของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

ภาคผนวก จ 3 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
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ภาคผนวก จ 4 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะที่สำนักงานเขตประเวศ 
โดยการสัมภาษณ์ ถ่ายเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

 
 

 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ 5 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัดิการสังคมที่สำนักงานเขตประเวศ 
โดยการสัมภาษณ์ ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

ภาคผนวก จ 6 ผู้วิจัยลงเก็บข้อมูลบริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ โดยการสัมภาษณ์ 
ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 
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ภาคผนวก จ 7 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สังเกตการณ์จัดการของเสียอันตราย 
ของสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ (1) ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 8 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สังเกตการณ์จัดการของเสียอันตราย 
ของสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ (2) ถ่ายเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 



 

ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ นามสกุล นางสาวณัฐจิตรา ด้วงอินทร์ 
 

ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561 
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