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จดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2) เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชนในชุมชนดังกล่าว เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ได้แก่ ผูน้ าชุมชุน และประชาชนในพื้นท่ี และการทบทวน
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แก่ประชาชน  

แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีขอ้จ ากดั ไดแ้ก่ การใช้วสัดุจากพลาสติกจ านวนมาก ยานพาหนะ 
และสถานท่ีท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมระหว่างรอขนส่งขยะตามโครงการ กลไกราคาตลาด และ



ประชาชนภายนอกพื้นท่ีท่ีเขา้มา ซ่ึงเป็นขอ้จ ากัดในการขอความร่วมมือชุมชน และยงัมีจุดอ่อน                              
ท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน ดว้ยวิธีการเผาในพื้นท่ีโล่งแจง้ได ้ 
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The objectives of this Independent Study were: 1) to study the situation and background 

of waste management of people at Ban Rong Wua, Koosalod Subdistrict, Lat Bua Luang District, 
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province; 2) to study lessons learned from successful waste management 
of people in that community. Data were collected from interviews with key informants which were 
community leaders and people in the area and literature review and related researches. The study 
adopted CIPP-I Model consisting of 5 dimensions: Context, Input, Process, Product and Impact for 
evaluating waste management of people in the area together with SWOT Analysis i.e., Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats to analyze factors affecting the waste management. 

It was found that the main factors that contribute to successful waste management are 
strong community leaders who acted as a role model, public participation, characteristics of 
community leaders and people in the area who loved cleanliness, adoption of waste separation at 
source according to the 3Rs principle, i.e., Reduce, Reuse, Recycle, using the PDCA cycle and living a 
life according to the sufficiency economy principle to minimize waste to be disposed                                      
by incineration. Subsequently, the factors contributing to more sustainable waste management 
include support and promotion by a local administration and external agencies/academics,                  
and building knowledge and awareness of the people. 

However, there are threats on the use of plastic materials in the area, limited vehicle and 
the place used for collecting while waiting for the waste to be transported, market price mechanism, 



and people from outside causing a limitation in asking for cooperation from the community.                     
In addition, there is a weakness of method of community solid waste disposal by burning in                         
the open space. 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ความส าคญัและที่มาของปัญหาวิจัย 
 

ประเทศไทยมีการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืตาม
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัการแผนต่างๆ ให้สอดคลอ้ง และบูรณาการกนัอนัจะ
ก่อให้เกิดเป็นผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักล่าว ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยยึดหลกั “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันา
แลว้ด้วยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงในด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
ทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหว่างกนั 
ทั้ งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยเป็นพื้นฐานการด าเนินการบนพื้นฐาน               
การเติบโตร่วมกนั อนัจะน าไปสู่ความยัง่ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่งแทจ้ริง (ส านกังานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) 

ปัญหาขยะมู ลฝอย  ย ัง ค ง เ ป็น ปัญหาห น่ึ ง ท่ีส ร้ า งผลกระทบในด้ านก ารจัดก าร
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มให้กบัประเทศไทยในปัจจุบนั โดยรายงานสถานการณ์ปี พ.ศ. 
2562 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทย มีประมาณ 28.71 ลา้นตนั ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก            
ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3 เน่ืองจากการขยายตวัของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรแฝง
จากแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างาน พฤติกรรม บริโภคของประชาชน และการเพิ่มขึ้ นของ
นกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการส่งเสริมการท่องเท่ียว แต่อย่างไรก็ดีพบว่า ในการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยมีแนวโนม้ดีขึ้น โดยเฉพาะขยะมูลฝอยชุมชนไดถู้กคดัแยก ณ ตน้ทางและน ากลบัไปใช้
ประโยชน์ 12.52 ลา้นตนั (ร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) ทั้งน้ี ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจาก
การคดัแยกและน าไปใชป้ระโยชน์แลว้จะถูกน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 9.81 ลา้นตนั (ร้อยละ 34 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเปิดด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562            
มี 2,666 แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 25 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 



12 

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้ น                     
1,095.13 ตนั/วนั แบ่งเป็น ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีก าจดัถูกตอ้ง 444.65 ตนั/วนั ขยะมูลฝอยชุมชนท่ี                        
น ากลบัมาใช้ประโยชน์ 529.57 ตนั/วนั และขยะมูลฝอยชุมชนท่ีก าจดัไม่ถูกตอ้ง 120.91 ตนั/วนั                   
(กรมควบคุมมลพิษ, 2562) ซ่ึงจะพบวา่ ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงเกินกวา่คร่ึงเม่ือเทียบกบั
ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้ นทั้ งหมดของจังหวดั แสดงถึงโอกาสในการศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมในการจดัการขยะของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ให้ไปสู่วงกวา้งอนัจะน าประเทศไทยไป           
สู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุกมิติ ตามยทุธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดไว ้

ชุมชนบา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง เป็นชุมชนตน้แบบความส าเร็จในการ
จดัการขยะมูลฝอยชุมชนของจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยชุมชนมีการรวมกลุ่มกนัอย่างเขม้แข็ง                    
เป็นแบบแผนท่ีพึ่ งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีการด าเนินงาน                                
ดา้นการจดัการขยะมูลฝอยท่ี ตน้ทาง ดว้ยการลด  คดัแยก และน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ 
(มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2562) ไดรั้บพิจารณาคดัเลือกรับรางวลัจากองคก์ร สมาคม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวลัรองชนะเลิศ ระดับอ าเภอตามโครงการ
คดัเลือกหมู่บา้นดีเด่น (บา้นสวย เมืองสุข) จากกรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2561 ไดรั้บรางวลัรางวลั
ชนะเลิศตามโครงการอยุธยาเมืองประวติัศาสตร์ บา้นเรือนสะอาด หน้าบา้นน่ามองของหมู่บา้น/
ชุมชนจากส านักงานจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และรางวลัชนะเลิศหมู่บา้นต้นแบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประเภทการตั้ งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้านจากองค์การบริหาร                   
ส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2562 ไดรั้บรางวลัผ่านระดบัดีเยี่ยม ในโครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero Waste) ประเภทชุมชนขนาดเล็ก จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
ดงันั้นทางผูวิ้จยั จึงไดศึ้กษาสถานการณ์ ความเป็นมา และความส าเร็จของการจดัการขยะของชุมชน 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของชุมชน 
 

1.2 ค าถามวิจัย 
1.2.1 สถานการณ์ ความเป็นมา และความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน  

บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นอยา่งไร 
1.2.2 ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั  

ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์และความเป็นมาในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั  

ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
1.3.2 เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั  

ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ไดท้ราบถึงความส าเร็จ ปัจจยัความส าเร็จ และแนวทางส่งเสริมต่อความส าเร็จในการจดัการ

ขยะของประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส าหรับ
การจดัการขยะในชุมชน และยงัสามารถมีผลประโยชน์ในวงกวา้ง หรือผลประโยชน์ด้านอ่ืนๆ                 
ไดอี้ก เช่น 

1.4.1 ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัจากการจดัการขยะของประชาชน 
1.4.2 เพื่อใหเ้กิดแนวทางการพฒันาต่อยอดความส าเร็จอยา่งต่อเน่ือง 
1.4.3 เป็นตน้แบบชุมชนชนบทในการจดัการขยะด้วยตนเอง โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันาตน้แบบเป้าหมายการจดัขยะต่อไป 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
1.5.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
พื้นท่ีการศึกษางานวิจยัคือ ชุมชนบา้นโรงววั หมู่ 3 ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง                                   

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
เน้ือหาการศึกษางานวิจยัคือ การศึกษาการจดัการขยะ โดยอาศยักระบวนการถอดบทเรียน

ความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั  ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง             
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.5.3 ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายการศึกษางานวิจยัคือ ผูน้ าชุมชน และตวัแทนประชาชนในพื้นท่ี บา้นโรงววั 

ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
1.5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการวิจยั 
ระยะเวลาการศึกษางานวิจยัคือ ผูวิ้จยัใชร้ะยะเวลาในการด าเนินงานรวมทั้งส้ิน 4 เดือน                                        

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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1.6 นิยามศัพท์ 
ขยะ หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมในพื้นท่ีบ้านโรงววั ต าบลคู ้สลอด อ าเภอ                

ลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เช่น เศษใบไม ้เศษหญา้ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
อลูมิเนียม ยาง เศษผา้ เศษไม ้เศษวสัดุต่างๆ เป็นตน้  

การจดัการขยะของประชาชน หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวม ขนถ่าย และน าขยะมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดไปก าจดัอย่างถูกหลกัทางวิชาการของประชาชนในพื้นท่ีบา้นโรงววั ต าบล                 
คูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ความส าเร็จในการจดัการขยะ หมายถึง เป้าหมายในการจดัการขยะท่ีประชาชนในพื้นท่ีบา้น
โรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วางไวน้ั้นไดบ้รรลุ หรือส าเร็จ
เรียบร้อยแลว้ 



 

บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาการจัดการขยะของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเลือกชุมชน                      
บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง เน่ืองจากเป็นหน่ึงในชุมชนตน้แบบในการจดัการขยะ
ภายในชุมชน และมีแนวทางส่งเสริมต่อความส าเร็จซ่ึงน ามาบูรณาการใช้ในการจัดการขยะ                   
ทางผูวิ้จัยจึงได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สามารถได้เน้ือหาท่ี
ครอบคลุมและชดัเจน ซ่ึงประกอบดว้ยสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการขยะ และแนวทางการจดัการขยะของประเทศไทย 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.5 แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกั 

2.6 แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ า 

2.7 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินแบบ CIPP-I Model 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย 
 

พระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (ฉบบัรวม)                 
โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ค  านิยามของ “ของเสีย” หมายความว่า ขยะมูลฝอย                        
ส่ิงปฏิกูล น ้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวตัถุอันตรายอ่ืนใด ซ่ึงถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่ีมาจาก
แหล่งก าเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือส่ิงตกค้างจากส่ิงเหล่านั้น ท่ีอยู่ในสภาพของแข็ง 
ของเหลว หรือก๊าซ  (ส่วนพฒันาและบริหารระบบสารสนเทศ, 2564) 
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ของเสีย อีกนัยหน่ึงหมายถึง ของท่ีไม่ตอ้งการ แต่อาจจะเป็นท่ีตอ้งการของอีกคนหน่ึงได ้
ซ่ึงขึ้นอยูก่บัความตอ้งการของบุคคล โดยความไม่ตอ้งการนั้นอาจขึ้นอยูก่บัคุณภาพของส่ิงนั้น เวลา 
สถานท่ี และสถานการณ์ส่ิงแวดล้อม ฉะนั้นแลว้รูปแบบการจัดการจึงเน้นศักยภาพให้ของเสีย 
หรือไม่ตอ้งการให้เป็นส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยวิธีการบ าบดั และ/หรือก าจดัคุณภาพของเสียบางส่วน 
หรือทั้ งหมดให้เป็นไปตามต้องการได้ ของเสียท่ีกล่าวน้ีเป็นทั้ งของแข็ง (ได้แก่ ขยะชุมชน                     
ขยะติดเช้ือ และกากสารพิษอนัตราย) น ้ าเสีย (ไดแ้ก่ การปนเป้ือนของสารเคมี สารอินทรีย ์น ้ ามนั 
ไขมนั และเศษวตัถุ) ก๊าซ (ไดแ้ก่ CO, SO2, NOx, ฝุ่ นละออง, ควนั, ละออง, กรด ฯลฯ) เหล่าน้ีดว้ย
วิธีการบ าบดั และ/หรือก าจดัเฉพาะ เช่น การเผา การฝังกลบ การฆ่าฤทธ์ิ การท าให้ตะกอน เป็นตน้ 
(เกษม จนัทร์แกว้, 2558 : 328) 

คณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดับพื้นท่ี                  
ดา้นขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย (2561 : 3-1) ไดใ้ห้ความหมายของขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม                                   
ขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอนัตรายชุมชน ไวด้งัน้ี 

ขยะมูลฝอยตกคา้งสะสม หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีถูกน าไปทิ้งในสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย
อย่างถูกต้องตามหลักวิชการ และสถานท่ีท่ีไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ                   
ทั้งน้ีไม่รวมขยะมูลฝอยท่ีทิ้ง หรือคา้งตามพื้นท่ี/สถานท่ีทัว่ไป 

ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมาจากครัวเรือน และ
ภายในบริเวณชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ร้านคา้ ตลาดสด เป็นตน้ โดยขยะมูลฝอยท่ีมกัพบ ไดแ้ก่ 
ขยะอินทรีย ์(ไดแ้ก่ เศษอาหารต่างๆ เศษใบไม ้เศษหญา้) ขยะรีไซเคิล (ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ โลหะ 
พลาสติก อลูมิเนียม ยาง) และขยะทัว่ไป (ไดแ้ก่ เศษผา้ เศษไม ้และเศษวสัดุต่างๆ) 

ของเสียอนัตรายชุมชน หมายถึง ของเสียท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายท่ีมาจากครัวเรือน และ
แหล่งธุรกิจ เช่น โรงแรม สนามบิน ป๊ัมน ้ ามนั ร้านถ่ายรูป และร้านซักแห้ง โดยของเสียท่ีมกัพบ 
ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ภาชนะบรรจุสารเคมี และซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  

ซ่ึงแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย หรือของเสียท่ีส าคัญ ได้แก่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม              
และพื้นท่ีเกษตรกรรมนัน่เอง (กองจดัการกากของเสียและสารอนัตราย, ม.ป.ป) 

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย  (ม.ป.ป) กล่าวว่า สามารถแบ่งประเภทของขยะ                  
มูลฝอย ตามลกัษณะทางกายภาพ ไดเ้ป็น 4 ประเภท รายละเอียดดงัน้ี 

1) ประเภทขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเน่าเสียและ                          
ย่อยสลายได้ โดยสามารถน ามาหมักท าปุ๋ ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้                        
เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่จะไม่รวมถึงซาก หรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลอง
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ในห้องปฏิบติัการ ส าหรับขยะประเภทน้ีเป็นขยะท่ีพบมากท่ีสุดกล่าวคือ พบมากถึง ร้อยละ 64                          
ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ 

2) ประเภทขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้หรือวสัดุเหลือใช้ 
ซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์จากแก้ว กระดาษ เศษพลาสติก                  
กล่องเคร่ืองด่ืม กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต ์เป็นตน้ ส าหรับขยะประเภทน้ี
เป็นขยะท่ีพบมากเป็นอนัดบัท่ีสองกล่าวคือ พบประมาณ ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

3) ประเภทขยะอนัตราย (Hazardous waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยอนัตรายท่ีมีองคป์ระกอบ
หรือปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงได้แก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ 
วัตถุ ท่ีท าให้เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี ว ัตถุ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม                       
วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจ
ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต ์
แบตเตอร่ี โทรศพัท์ ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสี  หรือสารเคมี เป็นตน้ 
ส าหรับขยะประเภทน้ีเป็นขยะท่ีมักจะพบได้น้อยท่ีสุดกล่าวคือ พบประมาณเพียง ร้อยละ 3                         
ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

4) ประเภทขยะทั่วไป (General waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยทั่วไป (ประเภทอ่ืนๆ)
นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุม้ค่า
ส าหรับการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอล์ย
เป้ือนอาหาร เป็นตน้ ส าหรับขยะประเภทน้ีเป็นขยะท่ีมีปริมาณใกลเ้คียงกบัขยะอนัตราย กล่าวคือ 
จะพบประมาณ ร้อยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ  

จากขอ้มูลกรมควบคุมมลพิษปี 2562 พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
ประมาณ 28.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3) เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชนเมือง                      
การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรแฝงจากแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาท างาน พฤติกรรม การบริโภคของ
ประชาชน และการเพิ่มขึ้นของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการส่งเสริมการท่องเท่ียว การจดัการขยะมูลฝอย
มีแนวโน้มดีขึ้ น โดยขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทางและน ากลับไปใช้ประโยชน์              
12.52 ลา้นตนั (ร้อยละ 44 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) ทั้งน้ี ขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยก
และน าไปใชป้ระโยชน์แลว้จะถูกน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง 9.81 ลา้นตนั (ร้อยละ 34 ของปริมาณขยะ
มูลฝอยท่ีเกิดขึ้น) สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเปิดด าเนินงาน ในปี 2562 มี 2,666 แห่ง และ
สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 25 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
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สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (2546) ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณและลักษณะของ                
มูลฝอย ไดแ้บ่งเป็น 7 ปัจจยั รายละเอียดดงัน้ี 

1) ปัจจยัลกัษณะชุมชน หรือท่ีตั้งของทอ้งถ่ิน เช่น พบว่าบริเวณชุมชนท่ีมีการคา้ (ตลาด 
ศูนยก์ารคา้) จะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าบริเวณชุมชนท่ีอยู่อาศัย ส่วนบริเวณเกษตรกรรม                   
จะมีปริมาณขยะมูลฝอยอีกรูปแบบหน่ึง 

2) ปัจจยัความหนาแน่นของประชากรในชุมชน บริเวณท่ีอยู่อาศยัหนาแน่น ปริมาณขยะ               
จะมากกวา่บริเวณท่ีมีประชากรอาศยัอยู่นอ้ย เช่น บริเวณแฟลต คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ซ่ึงมีผูอ้ยู่
อาศยัหลายครอบครัว จะท าใหพ้บปริมาณขยะมาก 

3) ปัจจยัฤดูกาล ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูท่ีผลไม้
มาก ปริมาณขยะมูลฝอยจ าพวกเปลือกและเมล็ดของผลไมท่ี้เหลือจากการบริโภคของประชาชน                     
จะมีมากขึ้น ดงันั้นถา้ผลไมย้ิ่งออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ยิ่งท าให้มีเปลือก และเศษผลไมทิ้้งมาก
ในปีนั้นตามไปดว้ย 

4) ปัจจยัสภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนท่ีมีฐานะดีย่อยมีก าลงัซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคสูงกว่า
ชุมชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า จึงท าให้มีขยะมูลฝอยมากตามไปด้วย ชุมชนท่ีมีฐานะดีจะมี                  
ขยะมูลฝอยจากบรรจุภณัฑ์ เช่น กล่อง กระป๋อง โฟม ถุงพลาสติก เป็นตน้ ส่วนขยะจากชุมชนท่ี
ไม่ไดมี้ฐานะดีมกัเป็นเศษอาหาร เศษผกั เป็นตน้ 

5) ปัจจยัเก่ียวกบัอุปนิสัยของประชาชนในชุมชน ซ่ึงหากประชาชนท่ีมีอุปนิสัยรักษาความ
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยจะมีปริมาณขยะมูลฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนท่ีมีอุปนิสัย
มักง่ายและไม่เป็นระเบียบ ซ่ึงจะทิ้งขยะมูลฝอยกระจัดกระจาย ไม่รวบรวมเป็นท่ีเป็นทาง                     
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีจะตอ้งเก็บขนจึงนอ้ยลง แต่ไปมากอยูต่ามล าคลอง ถนน และท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
ตวัแปรอีกอย่างหน่ึงคือ พฤติกรรมการบริโภค และค่านิยมของคนแต่ละกลุ่ม มีผลต่อลกัษณะของ
ขยะมูลฝอย เช่น กลุ่มวยัรุ่นนิยมอาหารกระป๋อง น ้ าขวด และอาหารท่ีใส่โฟม พลาสติก หรือกล่อง
กระดาษ เป็นตน้ 

6)  ปัจจัยการจัดบริการเก็บขยะมูลฝอย องค์ประกอบน้ีก็ เป็นผลอย่างมากต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณขยะมูลฝอย ถา้บริการเก็บขยะมูลฝอยไม่สม ่าเสมอ หรือการเก็บขยะมูลฝอย                
ท าไดไ้ม่สะดวก รถขนขยะมูลฝอยไม่สามารถเขา้ชุมชนได ้เน่ืองจากถนน หรือตรอกซอยแคบมาก 
ตอ้งใชภ้าชนะขนถ่ายอีกทอดหน่ึง ก็จะท าใหมี้ปริมาณขยะมูลฝอยเหลือจากการเก็บอีกมากมาย 

7) ปัจจยัความเจริญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีผลท าใหค้นบริโภคอาหารส าเร็จรูป
กนัมากขึ้น ทั้งยงัใชภ้าชนะฟุ่ มเฟือยประเภท ขวด กระป๋อง กล่อง และถุงพลาสติกกนัมาก 
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และนอกจากนั้ น ย ังได้กล่าวถึงปัญหาของขยะมูลฝอยมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ                        
ไดแ้บ่งเป็น 6 สาเหตุ รายละเอียดดงัน้ี 

1) สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วของปริมาณมูลฝอย ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
จ านวนประชากร และสภาพทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ท าให้ประชาชนมีการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้มากขึ้น 
จึงเพิ่มปริมาณการผลิตมูลฝอย 

2) สาเหตุจากขอ้ก าจดัด้านงบประมาณ และบุคลากรของทอ้งถ่ิน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการ
ลงทุนและปรับปรุงระบบการเก็บขน และก าจดัมูลฝอยใหมี้ประสิทธิภาพ 

3) สาเหตุจากทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ขาดการวางแผนของระบบการจดัการขยะมูลฝอย ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของขยะมูลฝอย ตลอดจนไม่ได้มีการ
เตรียมหาสถานท่ีก าจดัมูลฝอยไวล้่วงหนา้ 

4) สาเหตุจากประชาชนยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ และตระหนกัในหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งช่วยกนัรักษา
ความสะอาดของบา้นเมืองเท่าท่ีควร 

5) สาเหตุจากการใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัยงัไม่เขม้งวดเพียงพอ รวมทั้ง
สาระของกฎหมายยงัไม่ละเอียด คือไม่มีการระบุมาตรการ หลกัเกณฑ์ ตลอดจนวิธีการท่ีถูกต้อง
เหมาะสม วา่จะตอ้งจดัการอยา่งไร เพื่อใหท้อ้งถ่ินใชเ้ป็นแนวปฏิบติัได ้

6) สาเหตุจากการใชท้รัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย ท าให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยออกมามาก รวมทั้ง
ยงัไม่มีการน าขยะ หรือวสัดุเหลือใชบ้างชนิดท่ียงัอยู่ในสภาพใชง้านได ้มาหมุนเวียนกลบัมาใชอี้ก 
ตลอดจนมีการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าจากวสัดุท่ีย่อยสลายยาก เช่น พลาสติกและโฟม มากขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาในการก าจดัตามมา 

ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการจดัการสารและของเสียอนัตราย (ม.ป.ป.) ไดก้ล่าวถึงผลกระทบ
จากการเกิดขยะมูลฝอย  ก่อให้เ กิดผลต่อมนุษย์ และส่ิงแวดล้อม แบ่งเป็น 2 ผลกระทบ                     
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อมนุษย ์
เม่ือขยะอนัตรายปนเป้ือนเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้ม มนุษยเ์ราสามารถรับสัมผสัขยะอนัตรายเขา้สู่

ร่างกายได ้3 ทาง ไดแ้ก่ ทางการหายใจ ทางการสัมผสั และทางการรับประทาน 
(1) ทางการหายใจ สารอนัตรายเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจ และท าใหเ้กิดอนัตรายกบั

ระบบทางเดินหายใจเม่ือมีการดูดซึมผ่านเขา้สู่กระแสเลือด ก็จะสามารถแพร่กระจายไปยงัส่วน
ต่างๆ ของร่างกายท่ีมีเลือดไปเล้ียง ซ่ึงสารอนัตรายท่ีเขา้สู่ร่างกายทางการหายใจไดน้ั้นตอ้งเป็นสาร
ท่ีอยูใ่นสถานะก๊าซ ไอ อนุภาค และควนั 



20 

(2) ทางการสัมผสั สารอนัตรายเขา้สู่ร่างกายผ่านทางการสัมผสัหรือจบัตอ้งสารอนัตราย
จากนั้นสารอนัตรายจะซึมเขา้สู่ผิวหนงั และถา้หากผิวหนงัของผูรั้บสัมผสัเป็นโรคทางผิวหนงัหรือ
มีบาดแผลก็จะท าให้สารอนัตรายเขา้สู่ผิวหนงัไดใ้นปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น และเน่ืองจากชั้นผิวหนงัของ
คนมีไขมนัเป็นองค์ประกอบในปริมาณท่ีสูง ดงันั้นสารอนัตรายท่ีสามารถเขา้สู่ร่างกายทางผิวหนัง
นั้นตอ้งมีสมบติัท่ีสามารถละลายไดใ้นไขมนั 

(3) ทางการรับประทาน สารอนัตรายเขา้สู่ร่างกายจากการรับประทานอาหารหรือด่ืมน ้ าท่ี
ปนเป้ือนสารอนัตราย ซ่ึงมีทั้งการรับประทานเขา้ไปอย่างตั้งใจ และการรับประทานส่วนประกอบ
ของอาหารท่ีน ามาปรุง เช่น เน้ือสัตวผ์กั และผลไมท่ี้ปนเป้ือนสารอนัตราย รวมทั้งการรับประทาน
อาหารจากภาชนะใส่อาหารท่ีมีการปนเป้ือนสารอันตราย ซ่ึงในส่วนน้ีถือเป็นการรับประทาน           
อย่างไม่ไดต้ั้งใจ สารอนัตรายท่ีรับประทานเขา้มาทางปากจะถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายไดต้ลอดระบบ
ทางเดินอาหาร 

2) ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อส่ิงแวดลอ้ม 
เม่ือขยะอันตรายปนเป้ือนเข้าสู่ส่ิงแวดล้อมนอกจากจะก่อผลกระทบต่อคนเราแล้ว                        

ยงัสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อพืชและสัตวไ์ดเ้ช่น 
(1) ตน้ไมห้รือพืชพรรณท่ีไดรั้บสารอนัตราย เปล่ียนสีหรือเห่ียวเฉา หรือตาย โดยไม่ได้

เกิดจากสาเหตุภยัธรรมชาติ 
(2) สัตวท่ี์ไดรั้บสารอนัตราย เช่น นก หรือปลาตาย 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการจัดการขยะ และแนวทางการจัดการขยะของประเทศไทย 
 

การด าเนินงานด้านการลดและน าของเสียมาใช้ประโยชน์ ด้วยหลัก 3R (Reduce Reuse 
Recycle) โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ประกอบกับ
แนวคิดพื้นฐานตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืหรือการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติท่ี
เช่ือมโยงกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ และแผนระดบัชาติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 65 ไดก้ล่าวถึงก าหนดใหรั้ฐพึงจดัใหมี้ยทุธศาสตร์ชาติ  
เป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดงักล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าดว้ยการจดัท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาไดมี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจดัท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชนในการจดัท าร่างยทุธศาสตร์ชาติ ในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เป็นประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบบัแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงจะตอ้งน าไปสู่การปฏิบติัเพื่อใหป้ระเทศไทย บรรลุวิสัยทศัน์ 
“ประเทศไทยมีความมัง่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนโดยยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 ด้าน 
ประกอบไปดว้ย 1) ดา้นความมัน่คง 2) ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 3) ดา้นการพฒันา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์4) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม                    
5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  และ 6) ดา้นการปรับสมดุล 
และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  

ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญั เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนใน
ทุกมิติ ทั้งมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกนัทั้งภายในประเทศและนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการก าหนด             
กลยทุธ์ และแผนงาน และการใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านสังคม                        
ด้านเศรษฐกิจ และด้านส่ิงแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง                      
(ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์, 2561) 

พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนท่ี 5 ก วนัท่ี 15 มกราคม 2560 หมวด 30/1 การจดัการ            
ส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย มาตรา 34/1 ไดมี้การก าหนดถึงการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล ในเขตพื้นท่ี
ของราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้เป็นหน้าท่ีและอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินนั้น แต่ไม่รวมถึง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั โดยทางราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนรวมทั้งองค์การบริหารส่วนจงัหวดั หรือเอกชนเป็นผูด้  าเนินการหรือ  
ท าร่วมกับราชการส่วนท้องถ่ินก็ได้ ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ีในการมอบใหเ้อกชนด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการ
ดงักล่าว มิให้ถือว่าเป็นการร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าดว้ยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
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แต่หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกระทรวงมหาดไทย ก าหนดดงักล่าว ตอ้งค านึงถึงหลกัเกณฑ์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐประกอบดว้ย 

โดยในการจดัการของเสียอนัตรายและของเสียไม่อนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานนั้น         
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีของเสียอนัตรายหรือของเสียไม่อนัตราย
ปนอยูก่บัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนรวมทั้ งองค์การบริหารส่วนจังหวดัหรือเอกชนท่ีได้รับ
มอบหมายให้จัดเก็บ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาด า เนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานต่อไป ซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต้องเร่ิมด าเนินการภายในสามวนั           
นับแต่วนัท่ีได้รับแจ้ง เม่ือพน้ก าหนดเวลาดังกล่าวหากพนักงานเจ้าหน้าท่ีนั้นยงัมิได้ด าเนินการ         
ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน รวมทั้งองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั หรือเอกชนท่ีไดรั้บมอบหมายให้จดัเก็บ ด าเนินการกบัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยนั้นตามท่ี
เห็นสมควร และให้สันนิษฐานว่าพนกังานเจา้หน้าท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงานท่ีไดรั้บแจง้ จงใจ
ละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

และส าหรับการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยนั้น ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือมาตรฐานไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการหรือมาตรฐานนั้น (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 
2564ก) 

ประกาศกระกรวงมหาดไทย เร่ือง การจดัการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 
ตอนพิเศษ 267 ง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 
34/1 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2560 ส าหรับในหมวด 2 การเก็บ ขน 
และก าจดัมูลฝอย  

ขอ้ 8 ก าหนดภาชนะรองรับมูลฝอย ตอ้งมีลกัษณะท่ีเหมาะสมกับการใช้งานโดยมีสีเฉพาะ 
ส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท หรืออาจก าหนดขอ้ความหรือสัญลกัษณ์อ่ืนซ่ึงแสดงถึงมูลฝอย
ประเภทนั้นไวอ้ยา่งชดัแจง้ท่ีภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได ้คือ 

 



23 

1) สีน ้าเงิน ส าหรับมูลฝอยทัว่ไป 
2) สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย ์
3) สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลบัมาใชใ้หม่ 
4) สีส้ม ส าหรับมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน 
เพื่อความปลอดภยัอาจจดัภาชนะรองรับมูลฝอยตามวรรคหน่ึงใหมี้ลกัษณะโปร่งใสก็ได ้

ขอ้ 11 เพื่อประโยชน์ในการก าจดัมูลฝอย ไดก้ าหนดใหก้ารคดัแยกมูลฝอยท่ีจดัเก็บไดอ้อกเป็น 
มูลฝอยท่ีย่อยสลายง่าย มูลฝอยท่ีย่อยสลายยาก และมูลฝอยท่ีไม่ย่อยสลาย ก่อนน าไปก าจัด                      
ทั้งน้ีการก าจดัให้ท าตามความเหมาะสมกบัลกัษณะทางกายภาพและคุณสมบติัของมูลฝอยนั้น หรือ
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน
และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก าจดัมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

ขอ้ 12 การก าจดัมูลฝอย ใหด้ าเนินการตามวิธีการหน่ึงหรือหลายวิธี ดงัน้ี 
1) การฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
2) การหมกัท าปุ๋ ยหรือก๊าซชีวภาพ 
3) การก าจดัดว้ยพลงังานความร้อน 
4) การแปรสภาพเปนเช้ือเเพลิงหรือพลงังาน 
5) วิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด หรือคณะกรรมการจงัหวดัใหค้  าแนะน า 
การด าเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการจงัหวดัอาจให้ค  าแนะน าราชการส่วนท้องถ่ิน

ตามท่ีเห็นสมควร (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2564ข) 

แนวทางการบริหารจดัการขยะนั้น มีความเก่ียวขอ้งกับการจดัเก็บ การเคล่ือนยา้ยขยะ และ             
การก าจัดขยะ โดยต้องมีกระบวนการเพื่อท าให้มั่นใจว่าจะมีการท าลายส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด                 
โดยวสัดุท่ีเป็นขยะบางอยา่งนั้นอาจน ากลบัไปใชใ้หม่ หรือรีไซเคิลได ้(ธวชัชยั ศุภดิษฐ์, 2557 : 606-
609) รายละเอียดดงัน้ี 

1) ขั้นตอนการจดัการขยะ (Steps in Solid Waste Management) 
การเก็บขนและการจดัการขยะแตกต่างกันตามชนิดและแหล่งท่ีเกิดของขยะ เขตท่ีพกัอาศยั              

ทั้งในเมืองเลก็ เมืองใหญ่ และเขตชนบท จะมีการเก็บขนขยะเปียก และขยะแหง้ โดยขยะจะถูกรวม
ใส่ในถุงขยะ ถัง หรือภาชนะอ่ืนๆ และน ามาวางไวใ้กลข้อบทางเดินริมถนน ถังใส่ขยะจะตอ้ง
ถูกตอ้งเก็บขยะออกจนว่างเปล่า ซ่ึงจะมีการน าขยะไปจดัการในเขตส าหรับจดัการขยะ โดยเฉพาะ 
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(Disposal Site) แตส่ าหรับโรงงาน สถานท าการต่างๆ ร้านขายปลีก และฟาร์ม อาจใชว้ิธีการจดัการขยะ
ในรูปแบบหลากหลายต่างกนัออกไป บางแห่งจดัการขยะเอง แต่บางแห่งก็ติดต่อบริษทัเอกชนจ ากดั 

แหล่งผลิตขยะอาจตอ้งเก็บขยะไวร้ะยะหน่ึงก่อนจะถูกเอาไปแปรรูปกลบัมาใชใ้หม่ หรือน าไป
จดัการขั้นตอนสุดทา้ยดว้ยวิธีต่างๆ แหล่งสร้างขยะจะตอ้งถูกน าไปผ่านขั้นตอนต่างๆ บางคร้ังอาจ
ผ่านขั้นตอนคดัแยกขยะ แต่บางคร้ังอาจเลยไปถึงขั้นสุดทา้ยท่ีเป็นการจดัการขยะท่ีหลุมฝังกลบ 
(Landfill) ซ่ึงการคัดแยกขยะ (Refuse Reclamation) เป็นการเปล่ียนแปลง หรือคัดแยกขยะใน                
รูปผลิตภณัฑท่ี์ใชป้ระโยชน์ได ้เหลก็อาจจะถูกคดัแยกออกจากขยะอ่ืนๆ แร่ธาตุอาจจะถูกดึงออกมา 
และใชท้ าปุ๋ ย นอกจากน้ี เหลก็และแกว้ท่ีถูกคดัแยกออกมายงัน าไปแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

2) วิธีการก าจดัขยะ (Methods of Solid Waste Disposal) 
ขยะ หรือของเสียสามารถน าไปก าจดัได ้3 รูปแบบ คือ การเผา (Incineration) การจดัการ              

ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) และการแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycling)                  
ซ่ึงการเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นกบัลกัษณะของขยะ และความเห็นชอบจากเจา้หน้าท่ีของรัฐ โดยการ
ก าจดัขยะในชนบทของประเทศไทยมกัเป็นการก าจดัโดนการเผาขยะกลางแจ้ง ซ่ึงเป็นวิธีการท่ี                  
ไม่ถูกตอ้ง และเหมาะสมนกั 

(1) รูปแบบวิธีการเผา (Incineration) เป็นการใชอุ้ณหภูมิความร้อนสูงในการท าลายขยะ 
หรือของเสีย โดยจะเปล่ียนขยะให้อยู่ในรูปของเถา้ ซ่ึงเถา้จะไม่สามารถเผาไหมต้่ออีกไดจึ้งตอ้งถูก
น ามาจดัการอย่างปลอดภยับนพื้นท่ี หรือท าการฝังกลบ ณ สถานท่ีท่ีไดจ้ดัเตรียมส าหรับการฝังกลบ
ใตพ้ื้นดิน เตาท่ีถูกน ามาใช้เผาขยะ เรียกว่า “เตาเผาขยะ (Incinerator) การเผาข าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์
และเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมส าหรับให้ความร้อน การเผาจะปล่อยก๊าซบางชนิดสู่อากาศซ่ึงก๊าซเหล่าน้ี
เกิดจากกระบวนการเผาเช้ือเพลิง ขยะท่ีถูกเผาไหมจ้ะให้ความร้อนออกมา ก๊าซท่ีเกิดขึ้นอาจจะ
ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพของมนุษย ์ท าให้เตาเผาขยะขนาดใหญ่ตอ้งมีการ
ติดตั้งเคร่ืองควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น การติดตั้งเคร่ืองกรองอากาศ เพื่อแยกเอามลพิษท่ีเป็น
อนัตรายออกไป 

วิธีการเผามกัน าไม่ใชก้บัขยะท่ีเป็นเศษช้ินส่วนสัตว ์เจา้ของฟาร์มเป็ด หรือไก่ จะใชเ้ตาเผา
ขนาดเล็กซ่ึงใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงให้ความร้อนเพื่อเผาซากเป็ด หรือไก่ท่ีตายแลว้ การเผาจะท าลาย
เช้ือโรค และพยาธิต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุใหส้ัตวเ์สียชีวิต 

เม่ือมีการเผาขยะเกิดขึ้น จ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาถึงองคป์ระกอบของขยะการสันดาปอาจ
ไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับขยะบางประเภท เน่ืองจากขยะอาจไม่ถูกเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยจะเหลือทิ้ง
เถา้เอาไวจ้ านวนมาก โดยเถา้ท่ีเกิดจากการเผาขยะจากท่ีพกัอาศยัอาจประกอบดว้ยโลหะหนกั และ
สาเคมีต่างๆ ซ่ึงจดัเป็นขยะอนัตราย 
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(2) รูปแบบวิธีการจัดการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ (Sanitary Landfill) นั้ นมักใช้
สถานท่ีฝังกลับเป็นบริเวณพื้นท่ีซ่ึงมีการขุดเพื่อน าเอาขยะมาฝัง เป็นการก าจัดขยะอย่างถาวร                
แต่บางคร้ังอาจมีการขุดบ่อเพื่อฝังกลบขยะในสถานท่ีซ่ึงไม่เหมาะสมท าใหเ้กิดมลภาวะตามมา เช่น 
มลภาวะทางน ้ า ดงันั้นนั้น สถานท่ีฝังกลบควรถูกสร้างในพื้นท่ีท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาจากการชะลา้ง
ขยะ และไม่ท าใหเ้กิดการปนเป้ือนต่อน ้าผิวดินและน ้าใตดิ้น และตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนด หรือ
กฎหมายของทอ้งถ่ิน และของรัฐบาล  

ขยะท่ีน ามาฝังกลบในสถานท่ีฝังกลบจะไม่ถูกน าไปเผา แต่จะน ามาเกล่ียกระจายเป็นขั้นๆ 
และใชดิ้นทบัไปเร่ือย ๆ ในแต่ละวนั กระบวนการย่อยสลาบทางธรรมชาติจะท าลาย หรือก าจดัขยะ
เหล่าน้ีโดยอาศยัเวลาระยะเวลาหน่ึง ท่ออาจถูกน ามาติดตั้ง ณ สถานท่ีฝังกลบ เพื่อดกัเอาก๊าซมีเทน
ไวส้ าหรับใชเ้ป็นเช้ือเพลิง โดยในบางท่ีสถานท่ีฝังกลบอาจปูดว้ยพลาสติก เพื่อป้องกนัปัญหาน ้าจาก
การชะลา้งขยะปนเป้ือนสู่แหล่งน ้า สถานท่ีฝังกลบบางแห่งมีระบบบ าบดัน ้าจากการชะลา้ง ท่ีส าคญั
จะตอ้งมีการจดัการใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีดว้ย 

การฝังกลับแบบถูกสุขลักษณะใช้ในการจัดการขยะท่ีไม่จัดอยู่ในขยะอันตราย (Non-
Hazardous Waste) ซ่ึงมกัเป็นขยะจากท่ีพกัอาศยั ยา่นการพาณิชย ์เทศบาล และขยะจากสถานท าการ
ต่างๆ โดยขยะเปียกจากบา้นเรือนส่วนใหญ่จะน ามาจดัการ ณ สถานท่ีแห่งน้ีดว้ย โดยกระบวนย่อย
สลายขยะ จะมีจุลชีพ โดยแบคทีเรีย และส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆในระบบนิเวศ ท าหนา้ท่ีย่อย แต่การท างาน
ของแบคทีเรียบางคร้ังอาจจะช้าเม่ือขยะอยู่ในภาชนะบรรจุอบัอากาศ เช่น ถุงพลาสติก และจาก
ปฏิกิริยาท่ีเกิดโดยแบคทีเรียในสภาพอบัอากาศ (Anaerobic Condition) น้ี จะปล่อยก๊าซมีเทนออกมา 
ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีติดไฟได ้ท าให้บางคร้ังหลุมฝังกลบขยะอาจเกิดการลุกไหม ้ปฏิกิริยาทางชีวภาพใน
การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะจะด าเนินไปอย่างช้าๆ เช่น หลงัจาก 5 ปีผ่านไป ถา้มีการขุดบ่อ               
ฝังกลบอาจพบเปลือกกลว้ย เศษใบไม ้หรือหนงัสือพิมพ ์ท่ียงัคงสภาพใกลเ้คียงกบัเม่ือ 5 ปีท่ีผา่นมา
ก็เป็นไปได ้

(3) รูปแบบวิธีการแปรรูปน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycling) เป็นการน าวสัดุผลิตภณัฑเ์ดิมมา
แปรรูปผลิตใหม่แลว้กลบัมาใชอี้กคร้ัง ซ่ึงโดยปกติธรรมชาติจะมีการแปรรูปตวัเองอยู่ตลอดเวลาอยู่
แลว้ แต่มนุษยส์ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการน้ี และมีส่วนช่วยในการก าจดัของเสียเหล่าน้ี 

ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย (2561) กล่าวถึง แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลกัการ 3Rs หรือ หลกัการ 3 ใช้ ประกอบดว้ย ใช้น้อย (หรือลดการใช้ : Reduce) ใช้ซ ้ า (Reuse) 
และใช้แปรรูป (หรือแปรรูปใช้ใหม่ : Recycle) เพื่อจดัการขยะเป็นวิธีการง่ายๆ ท่ีสามารถท าได้              
ทุกคน ทุกเพศ ทุกวยั และปฏิบติัได้ในชีวิตประจ าวนั เพียงแค่ทุกคนตระหนัก และมีความตั้งใจ
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ร่วมกนัในการรักษาโลกให้สะอาด น่าอยู่ ซ่ึงความหมาย 3 หลกัการ เพื่อจดัการขยะท่ีเกิดขึ้นจาก
บา้นเรือน และชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ใช้น้อย หรือลดการใช้ (Reduce) หมายถึง การลดปริมาณการใช้ลงโดยใช้เท่าท่ีจ าเป็น 
หลีกเล่ียงการใชอ้ยา่งฟุ่ มเฟือย เพื่อลดการสูญเปล่า และลดปริมาณขยะใหม้ากท่ีสุด 

2) ใช้ซ ้ า (Reuse) หมายถึง การน าของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวสัดุเหลือใช้กลับมาใช้อีก                
โดยไม่ผา่นขบวนการแปรรูป หรือแปรสภาพ 

3) ใช้แปรรูป หรือแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) หมายถึง การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย                    
บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต หรือเพื่อผลิตเป็น
ผลิตภณัฑใ์หม่ 

ส าหรับการน าแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) มาใช้ เพื่อการป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะท่ีส าคัญนั้น ต้องอาศัย
ขบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยทัว่ไปแลว้หน่วยงาน ประชาชน องคก์รและ
ชุมชน สามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นได ้(ส่วนลดและใชป้ระโยชน์ของเสีย, 2551) ตวัอยา่งในการ
น าไปใชแ้บ่งเป็น ระดบัครัวเรือน และดบัชุมชนดงัน้ี 

ระดับครัวเรือน 
1) ลดการใช ้(Reduce)  
(1) ลดการขนขยะเขา้บา้น ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม 

หรือหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
(2) ใช้ผลิตภณัฑ์ชนิดเติม เช่น น ้ ายาลา้งจาน น ้ ายาปรับผา้นุ่ม เคร่ืองส าอาง ถ่านชนิด

ชาร์ทได ้สบู่เหลว น ้ายารีดผา้ น ้ายาท าความสะอาด ฯลฯ 
(3) ลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายในบา้น หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีภายในบา้น เช่น        

ยาก าจดัแมลง หรือน ้ ายาท าความสะอาดต่างๆ ควรจะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ               
ใชเ้ปลือกส้มแหง้น ามาเผาไล่ยงุ หรือใชผ้ลมะนาวเพื่อดบักล่ินภายในหอ้งน ้า 

(4) พยายามหลีกเล่ียงการใช้โฟมและพลาสติกซ่ึงก าจดัยาก โดยใชถุ้งผา้ หรือตะกร้าใน
การจบัจ่ายซ้ือของ ใชป่ิ้นโตใส่อาหาร 

2) ใชซ้ ้า (Reuse) 
(1) น าส่ิงของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่เปรอะเป้ือนก็ให้เก็บไวใ้ชใ้ส่

ของอีกคร้ังหน่ึง หรือใชเ้ป็นถุงใส่ขยะในบา้น 
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(2) น าส่ิงของมาดดัแปลงให้ใชป้ระโยชน์ไดอี้ก เช่น การน ายางรถยนตม์าท าเกา้อ้ี การน า
ขวดพลาสติกก็สามารถน ามาดดัแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกนั การน าเศษผา้มาท าเปลนอน เป็นตน้ 

(3) ใชก้ระดาษทั้งสองหนา้ 

3) การรีไซเคิล (Recycle)  
เป็นการน าวัสดุท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้วพลาสติก เหล็ก 

อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแลว้ ยงัเป็นการ
ลดการใชพ้ลงังาน และลดมลพิษท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเราสามารถท าไดโ้ดย 

(1) คดัแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ไดแ้ก่ แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะ/อโลหะ 
(2) น าไปขาย/น าเขา้ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 
(3) ขยะเหล่าน้ีก็จะเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล 

ระดับชุมชน 
1) จดัท าโครงการ หรือประสานให้มีการด าเนินโครงการท่ีเน้นการลด และใช้ประโยชน์

ขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงจะลดภาระการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                        
โดยโครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ การจดัตั้งธนาคารขยะ หรือวสัดุเหลือใช ้การหมกัท าปุ๋ ย การหมกัปุ๋ ย 
น ้ าชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผา้ป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินคา้รีไซเคิล การบริจาค
ส่ิงของท่ีไม่ใช่แลว้ เป็นตน้ 

2) ให้รางวัลตอบแทนใบประเทศเกียรติคุณ หรือส่งเสริมการขาย แก่ร้านค้า หรือ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถลดบรรจุภณัฑฟ์ุ่ มเฟือย เช่น ร้านคา้ท่ีมีการกกัเก็บ หรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีมี
บรรจุภณัฑห่์อหุม้นอ้ย หรือมีการรวบรวมบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้เพื่อใชป้ระโยชน์ใหม่ 

3) ส่งเสริมให้ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินคา้ หรือร้านคา้ปลีก-ส่ง 
อ านวยความสะดวกให้กับผู ้บริโภคในการคัดแยก และส่งคืนบรรจุภัณฑ์ ท่ีใช้ห่อหุ้มสินค้า                         
โดยจดัใหมี้ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ณ จุดขายและเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคแยกบรรจุภณัฑอ์อกจาก
สินคา้ ณ จุดขาย หรือใกลจุ้ดขาย โดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

4) การลดการใชพ้ลาสติก และโฟม ในปัจจุบนัวิถีชีวิตในสังคมไทยไดเ้ปลี่ยนไป โดยมีการ
น าถุงพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจ าวนัมากขึ้น ดว้ยสมบติัของพลาสติกท่ีมีความคงทนต่อสารเคมี     
ไม่เป็นสนิท ไม่ผกุร่อน รวมทั้งไม่ยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย ์ส่งผลใหพ้ลาสติกมีอายยุาวนานนบัร้อยปี 
ถึงแมพ้ลาสติกจะมีอายุนาน แต่มีอายุการใชง้านสั้นมาก โดยจะถูกทิ้งเป็นขยะทนัทีหลงัจากการใช้
งาน ถา้หากมีการทิ้งขวา้งขยะกระจดักระจายทัว่ไป จะก่อให้เกิดปัญหาการอุดตนัตามท่อระบายน ้ า
ในเมือง ท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมเม่ือฝนตกหนัก ปัญหาขยะลอยในแม่น ้ า ล าคลอง และทะเล                    
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เกิดทศันอุจาด ดงันั้นชุมชนท่ีมีสถานประกอบการต่างๆ เช่น หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และ
ร้านสะดวกซ้ือ ควรร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการลดการใช้พลาสติก และโฟม                            
โดยสามารถท าไดด้งัน้ี 

(1) การจดัท าป้าย และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นการส่ือสารให้ผูเ้ก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ เพื่อให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินโครงการปัญหา และสถานการณ์ขยะมูลฝอยแนวทางลด
การใชพ้ลาสติก และโฟม เป็นตน้ 

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย                  
การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายเป็นกิจกรรมท่ีสามารถท าได้ง่าย เน่ืองจากศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินคา้ซุปเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซ้ือ ส่วนใหญ่มีการประชาสัมพนัธ์เร่ืองราวต่างๆ 
ให้กบัลูกคา้เป็นประจ าอยู่แลว้ กิจกรรมน้ีสามารถท าไดเ้ลย และไม่จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดๆ เพียง
แค่สอดแทรกเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ หรือกิจกรรมลดการใชพ้ลาสติก และโฟมเขา้ไป 
ซ่ึงจะท าให้ประชาชนผูใ้ช้บริการสามารถรับฟัง และรับรู้ข่าวสารได้เป็นอย่างดี และเกิดการ                           
มีส่วนร่วมไดใ้นท่ีสุด 

(3) กิจกรรมการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจ 
เกิดการต่ืนตวัและตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาพลาสติด และโฟม และคาดหวงัจะใหเ้กิดการ
มีส่วนร่วมในการลดใช้พลาสติก และโฟม เช่น การเดินรณรงค์ และประชาสัมพนัธ์ การแจก                
แผน่พบัใหค้วามรู้ เร่ืองของบรรจุภณัฑพ์ลาสติก และโฟม 

(4) กิจกรรมการซ้ือสินคา้ไม่ใส่ถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็น
ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกและโฟม การให้ความร่วมมือ และมีทศันคติท่ีดีต่อ
กิจกรรม โดยการลดการใช้ถุงพลาสติก และโฟมด้วยความสมัครใจในกรณีการซ้ือสินค้าจาก
ศูนยก์ารคา้ ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านสะดวกซ้ือโดยน าถุงผา้ หรือภาชนะอ่ืนๆ เช่น 
กระเป๋า เป้ ตะกร้า เขา้มาในศูนยก์ารคา้ หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์มาเก็ต หรือร้านสะดวกซ้ือ เพื่อซ้ือ
สินคา้ไม่ใส่ถุงพลาสติก 

5) ผา้ป่ารีไซเคิล กิจกรรมผา้ป่ารีไซเคิลเป็นกิจกรรมท่ีเน้นความร่วมมือระหว่างชุมชน 
ข้าราชการ และสถาบันทางศาสนาในชุมชน เน่ืองจากวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยผูกพันกับ
พิธีกรรมทางศาสนา และให้ความส าคญักบัสถาบนัทางศาสนาในแง่ของการเป็นศูนยก์ลางในการ
พบปะ แลกเปล่ียนความคิด การเรียนรู้ต่างๆ การจดักิจกรรมน้ีจะเป็นการชกัชวนให้ชุมชนคดัแยก 
และรวบรวมวสัดุรีไซเคิลน ามาเป็นปัจจยัในการทอดผา้ป่า แทนการใชเ้งิน หรือส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั จากนั้นประสานให้ร้านรับซ้ือของเก่าเขา้มารับซ้ือค านวณมูลค่าเป็นจ านวนเงิน              
เพื่อถวายให้วดั ซ่ึงการจดักิจกรรมน้ีสามารถด าเนินงานไดต้ลอดปี และสามารถหมุนเวียนกิจกรรม
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ในวดั ซ่ึงการจดักิจกรรมน้ีสามารถด าเนินงานไดต้ลอดปี และสามารถหมุนเวียนกิจกรรมในวดัท่ีอยู่
ใกลเ้คียงชุมชน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสามารถด าเนินงานได้ตลอดปี และสามารถหมุนเวียน
กิจกรรมในวดัท่ีอยูใ่กลเ้คียงชุมชน เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกทุกวยัสามารถร่วมกนัด าเนินการได้ 

6) ขยะแลกไข่ ส่ิงของ กิจกรรมขยะแลกไข่จะใชห้ลกัการเปรียบเทียบมูลค่าของรีไซเคิลกบั
ราคาของไข่ ท่ีใช้กิจกรรม ซ่ึงราคาน้ีจะขึ้ นลงตามราคาตลาด ในการด าเนินงานต้องมีการ
ประชาสัมพนัธ์ และการช้ีแจงราคาวสัดุแต่ละประเภทอย่างชดัเจน รายไดท่ี้เกิดจากการจดักิจกรรม
มากเงินท่ีได้จากการขายวัสดุให้ร้านรับซ้ือของเก่า หักค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ คือ ค่าไข่ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงชุมชนสามารถใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจดักิจกรรมคร้ังต่อไป หรือตั้งเป็น
กองทุนเพื่อใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

7) การผลิตเช้ือเพลิงเขียว การใช้วสัดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น เศษพืช ก่ิงไม ้ใบไม้            
ชนิดต่างๆ เสษวสัดุทางการเกษตร เช่น ซังข่าวโพดหลงัจากการกะเทาะ ชานออ้ย และแกลบ เป็นตน้ 
มาท าเป็นเช้ือเพลิง พลงังานทดแทนการใชถ้่านไม ้หรือก๊าซจะท าให้ประชาชนทอ้งถ่ินลดค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังาน และหากมีการใชเ้ช้ือเพลิงพลงังานทดแทนน้ีอย่างกวา้งขวาง จะท าใหเ้กิดอาชีพรับจา้ง
ในการผลิตเช้ือเพลิงจากวสัดุเกษตรน้ีไดอี้กดว้ย 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2559 : 3-14,15) ได้กล่าวถึงหลักการ 3Rs นั้น มีเป้าหมาย                    
เพื่อลดปริมาณของเสียตั้ งแต่ต้นทางถึงปลายทาง แต่ข้อควรระวังในการใช้ซ ้ า (Reuse) และ                      
การรีไซเคิล (Recycle) มีดงัน้ี 

1) ความไม่คุม้ค่าในการลงทุน เน่ืองจากไม่สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยตรงในกระบวนการผลิตเดิม 
จ าเป็นตอ้งสร้างเพื่อกระบวนการรองรับ ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณ พื้นท่ี อุปกรณ์ และบุคลากรเพิ่มเติม 

2) ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการรีไซเคิลไม่ทนทาน และอายกุารใชง้านสั้น 
3) ความตอ้งการพลงังานและทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นกระบวนการมากกวา่การผลิตปกติ เช่น 

กระบวนการในการขนส่ง และการท าความสะอาด เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี ๙ ) ทรงมี                       
พระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซ่ึงหมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ 
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อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอก และภายใน รวมถึงการมีความรู้ และคุณธรรมควบคู่ดว้ย 
(ดวงสมร ฟักสังข,์ 2555)  

พระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น และส่งผลกระทบต่อ                          
การด ารงชีวิตอยู่ของคนไทย และสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์ จนกระทัง่เขา้สู่ห้วงเวลา ท่ีประเทศ
ประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในปี  พ.ศ. 2540 และภายหลังจากปัญหาวิกฤต 
พระองค์พระราชทานแนวทางแกไ้ขปัญหา เพื่อให้รอดพน้และสามารถด ารงอยู่ไดภ้ายใต ้กระแส
การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทรงเตือนทุกฝ่ายให้รู้จกัค าว่า "พอเพียง" อย่าท าอะไรเกินตวั ท าอะไรตอ้ง
ควรรอบคอบไม่ ประมาท ด ารงชีวิตอย่างสมถะและสามคัคี ซ่ึงจะน าพาตนเอง และประเทศชาติ        
ใหร้อดพน้ภาวะวิกฤตต่างๆและน าไปสู่ความสุขได ้"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาแนวคิดท่ีตั้งอยู่
บนพื้นฐานของวิถีไทยทั้งในดา้นการพฒันา และการบริหาร ให้ด าเนิน ไปบน "ทางสายกลาง" โดย         
ผูป้ฏิบติัจะตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีเป็นฐานรากคือ มีความรู้ทั้งในดา้นความรอบรู้ รอบคอบและความ 
ระมดัระวงั และเป็นคนดีมีคุณธรรม ไดแ้ก่ความซ่ือสัตยสุ์จริต การมีสติปัญญาและความเพียร โดยมี
วิธีปฏิบติัท่ีส าคญั 3 ประการ คือความพอประมาณ การมีเหตุผลและการสร้างระบบภูมิคุม้กันใน
ตวัเอง ซ่ึงน าไปสู่เป้าหมายเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ ได้อย่างมัน่คง รอดพน้จากวิกฤตและรองรับ                  
การเปล่ียนแปลงต่างๆ (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ (ส านกังาน กปร.), ม.ป.ป.) 

มูลนิธิชัยพัฒนา (ม .ป .ป .)ได้กล่าวถึง  ความหมายคุณสมบัติ  3 ห่วง 2 เ ง่ือนไข ของ                         
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดงัภาพท่ี 2.1) ประกอบดว้ย 

โดย ห่วง ของแนวทางในการด าเนินชีวิต มี 3 ประการ รายละเอียดดงัน้ี 
1) ห่วงความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป                    

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2) ห่วงความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัความพอเพียงนั้น จะตอ้งเป็นไป

อยา่งมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้นๆ อยา่งรอบคอบ 

3) ห่วงภูมิคุ ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง            
ด้านต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง                            
2 ประการ รายละเอียดดงัน้ี 



31 

1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องรอบ                       
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมดัระวงัในการปฏิบติั 

2) เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม                        
มีความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แผนภาพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา : ส านกัส่งเสริมการปลูกป่า (2560) 

 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) มีความ

เช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) เพราะ
มีเป้าหมายปลายทางท่ีสอดคลอ้งกนักล่าวคือ ทั้ง หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยืน ต่างมุ่งพฒันาและสร้างความสมดุลในมิติสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม                
ส่วนท่ีเหล่ือมกนัอยู่ แต่ไม่ขดักนัก็คือ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นมิติวฒันธรรมด้วย 
ขณะท่ีใน เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มิติวฒันธรรมแฝงอยู่ในหลายเป้าหมาย และมีส่วนของ
สันติภาพ และความร่วมมือเพื่อการพฒันาเพิ่มเขา้มา 
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ความร่วมมือเพื่อการพฒันาก็มีปรากฏอยู่ในการประยุกต์ใช้ หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภาคเกษตร คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ ในระยะท่ี 3 หลงัจากชุมชนมีความเขม้แข็งแลว้จึง
ขยายความร่วมมือมายงัองคก์รภายนอกชุมชน ซ่ึงในส่วนน้ี เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จะมีความ
ชัดเจนกว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในแง่ท่ีว่า เป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน ได้ให้
รายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อย่างชดัเจนในรายละเอียดของ
เป้าหมาย (Goals) 17 ประการ และเป้าประสงค ์(Targets) 169 ประการ 

นอกจากน้ี หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยงัช่วยเสริม เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน               
ให้เขม้แข็งมากยิง่ขึ้นไปอีก เพราะหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้หลกัการในการด าเนินการ
เพื่อการบรรลุ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ดว้ย โดย หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้หลกัใน
การด าเนินการเอาไวว้า่ 

1) การด าเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ต้องอาศัยองค์ความรู้ท่ี
เก่ียวข้อง และค านึงมิให้มีผลกระทบทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (เง่ือนไขความรู้ และ
คุณธรรม) 

2) การด าเนินการตอ้งพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้รอบดา้น เห็นเหตุ เห็นผลผลิต ผลลพัธ์
และผลกระทบของแต่ละทางเลือก (หลกัความมีเหตุผล) 

3) การด าเนินการควรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้พอดีกบัการบรรลุเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ ไม่เกิดของเหลือ เน้นการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในครัวเรือนหรือในชุมชนอยู่ก่อนท่ีจะขยาย
ไปพึ่งพาภายนอก (หลกัความพอประมาณ) 

4) การด าเนินการควรเตรียมการเพื่อรองรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้ นได้                         
(หลกัภูมิคุม้กนั) 

5) การด าเนินการจะบรรลุผลไดห้ากเร่ิมจากการระเบิดจากขา้งใน เร่ิมจากทอ้งถ่ินซ่ึงในการ
เร่ิมด าเนินการจากทอ้งถ่ินได้นั้นจะตอ้งไม่ละเลยมิติวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีจะช่วยเช่ือมโยงคนใน
ทอ้งถ่ินกบัการพฒันาได ้

ยิ่งไปกว่านั้น หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยงัช่วยก าหนดเป้าหมายสูงสุดของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนไวด้ว้ย คือ การพฒันาท่ีสุดทา้ยตอ้งมุ่ง “ความสุข” และ “ประโยชน์สุข” ของสังคม                                
ซ่ึงหลักคิดน้ีจะช่วยให้การพัฒนาท่ีเกิดขึ้ นมิได้เกิดขึ้นแบบเพียงแค่ให้มี แต่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิด
ความสุข และประโยชน์สุขของสังคมดว้ย (ชล บุนนาค และภูษณิศา กมลนรเทพ, 2563) 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุ่ ง เน้นคุณค่ าของภู มิ ปัญญา  และวัฒนธรรมท้อง ถ่ิน                                  
เพื่อตอบสนองความท้าทายในการพฒันาท้องถ่ินและปลูกฝังแนวความคิดท่ีย ัง่ยืนให้กับคนใน
ทอ้งถ่ิน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดถู้กน าไปประยุกตใ์ชใ้นหลาย ๆ ดา้นของชีวิตอย่างมีนยัส าคญั
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ก่อนท่ีจะน ามาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนได้มีการบูรณาการไวใ้นกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 
ดงันั้นแผนงานและแผนงบประมาณเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมด            
จึงถูกก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ั่งยืน           
(Open Development Thailand (ODT), 2018) 

โดยสรุปการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มุ่งเน้นให้บุคคลากรสามารถ
ประกอบอาชีพไดอ้ย่างย ัง่ยืน และใชจ่้ายเงินให้ไดม้าอย่างพอเพียง และประหยดั ตามก าลงัของเงิน
ของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกูห้น้ียมืสิน และถา้มีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไวบ้างส่วน ช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นบางส่วน และอาจจะใชจ่้ายมาเพื่อปัจจยัเสริมอีกบางส่วน สาเหตุท่ีแนวทางการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง ไดถู้กกล่าวถึงอย่างกวา้งขวางในขณะน้ี เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยมใน
ปัจจุบนัไดถู้กปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุน้ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตวั ในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้ง หรือ
เกินกว่าปัจจยัในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตวั ความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวย
ความงาม การแต่งตวัตามแฟชัน่ การพนนั หรือเส่ียงโชค จนท าให้ไม่มีเงินเพียงพอ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการนั้น ส่งผลให้เกิดการกูห้น้ียืมสิน เกิดเป็นวฏัจกัรท่ีบุคคลหน่ึงไม่สามารถหลุดออกมาได ้
ถ้าไม่เปล่ียนแนวทางในการด ารงชีวิต (สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562 : 319) 
นัน่เอง 

 

2.4 แนวคิดเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการท่ีประชาชนมีส่วนร่วม ตั้ งแต่น้อยท่ีสุดคือ             
การไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารว่ารัฐจะท าอะไรหลงัจากไดต้ดัสินใจเรียบร้อยแลว้แจง้ให้ประชาชน
ทราบ ถัดขึ้ นมาคือการท่ีรัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังจากให้ข้อมูลไปแล้วก่อน
ตดัสินใจ หรือท่ีรู้จกักนัว่า ประชาพิจารณ์ สูงขึ้นอีกคือประชาชนไดมี้โอกาสในการมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจในเร่ืองหรือโครงการนั้นๆ และสูงท่ีสุดคือ สามารถลงมติในกระบวนการประชามติได้             
(วนัชยั วฒันศพัท,์ 2555) 

การมีส่วนของชุมชน จดัเป็นกระบวนการในการด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง หรือการ
ด าเนินการใดๆ อย่างมีเสรีภาพ ตามสิทธิ และหนา้ท่ีของชุมชน ท่ีมีเป้าหมายหลกัในการตอบสนอง
ของความต้องการร่วมกันของประชาชน รวมถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต                
การด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี และทศันคติของบุคคลในชุมชน ตลอดจนยงัเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
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เขา้มามีส่วนในการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ หรือร่วมใช้ประโยชน์จาก
การด าเนินงานนั้น (จินตวีร์ เกษมศุข, ม.ป.ป) 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) ไดก้ล่าวถึงผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน จะตอ้ง
ก าหนดกลุ่มคนท่ีควรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงจะแตกต่างกันไปขึ้นกับแต่ละโครงการ เช่น 
โครงการพฒันาขนาดใหญ่ หรือโครงการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต่างประเทศ ผูท่ี้จะเขา้มามีส่วนร่วม
จะมีมากมาย ทั้งภายใน และต่างประเทศ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวสรุปได้ว่า ผูมี้ส่วนร่วมควรจะมี
ความหมายรวมถึงกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

1) ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากโครงการโดยตรง หรือเป็นผูอ้ยู่อาศยัในเขตพื้นท่ีโครงการ 
และอาจตอ้งมีการอพยพ โยกยา้ย หรือไดรั้บผลกระทบจากโครงการมากกวา่กลุ่มอ่ืน 

2) ประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบรองลงมา หมายถึงไม่ไดอ้ยูใ่นเขตพื้นท่ีโครงการ แต่ยงัคงไดรั้บ
ผลกระทบในทางใดทางหน่ึง 

3) ผูช้  านาญการ หรือนกัวิชาการ ท่ีมีความรู้ในประเด็นผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินโครงการ 

4) ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จากโครงการ อาจเป็นกลุ่มทางธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ 
5) เจา้ของโครงการ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้หข้อ้มูลข่าวสารท่ีแทจ้ริงแก่ประชาชน 
6) ผูต้ดัสินใจในโครงการ 
7) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมทั้งนกัการเมืองในภาครัฐ หรือทอ้งถ่ิน 
8) สาธารณชนทัว่ไป 
9) ส่ือมวลชน 

และปัจจยัพื้นฐาน 5 ประการ ท่ีจะท าให้การจดัการมีส่วนร่วมขอบประชาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัการจ าแนกกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมท่ีเหมาะสม 
2) ปัจจยัการใหข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย เขา้เร่ือง และเหมาะสมแก่เวลา 
3) ปัจจัยท่ีต้องมีการสนทนา หรือแลกเปล่ียนทัศนคติระหว่างผูรั้บผิดชอบโครงการ หรือ

นโยบาย แผนงานกบัผูท่ี้ได้รับผลกระทบในรูปแบบของการประชุม สัมมนา การจดัรับฟังความ
คิดเห็น หรือมีการติดต่อโดยตรง 

4) ปัจจยัท่ีตอ้งมีการค านึงถึงความเห็นของประชาชนท่ีเสนอไว ้
5) ปัจจยัท่ีตอ้งมีการตอบสนอง (Feedback) ต่อความเห็น หรือท่าทีของประชาชน 
ทั้งน้ีการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเปิดเผยจริงใจ จะช่วยให้ประชาชนมีความ

เช่ือมัน่ต่อกระบวนการตดัสินใจ 
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อรทัย ก๊กผล (2552) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการบริหารจัดการ กระบวนการ                                 
มีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ยหลกั รายละเอียดดงัน้ี 

1) หลักการเร่ิมต้นเร็วก่อนการตัดสินใจ  (Starting Early) กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะตอ้งเร่ิมตน้ตั้งแต่ระยะแรก มีการใหข้อ้มูล กระตุน้ใหเ้กิดความคิดเห็น และใหมี้การรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตดัสินใจ แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ก่อนการ
ตดัดสินใจเพียงไม่ก่ีวนั หรือเพียงไม่กี่สัปดาห์ ควรจดัใหมี้เวลาใหพ้อต่อการรับฟังความคิดเห็น และ
ประชาชนควรเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เร่ิมตน้ เพื่อให้มีแนวทางในการแกปั้ญหาของ
ชุมชนท่ีเหมาะสมมากขึ้น และเป็นขอ้มูลในการพฒันาโครงการ 

2) หลักการผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต้องครอบคลุม (Stakeholders) กระบวนการท่ีต้องการให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง และเปิดให้ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย                 
ทุกฝ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ งส้ิน เข้ามามีโอกาสใน
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยกลุ่ม ท่ีได้ รับผลกระทบทางตรงอาจควรต้อง รับฟังข้อมูล                               
หรือปรึกษาหารือเป็นอนัดบัแรก ๆ 

3) หลกัการความจริงใจเป็นฐานของความไวใ้จ (Sincerity) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น                   
มีความละเอียดอ่อน และมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูท่ี้รับผิดชอบ ในการจดักระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซ่ึงถือว่าเป็นมิติท่ีมีการให้ความส าคัญในการบริหารการมีส่วนร่วมให้ประสบ
ความส าเร็จ ดงันั้นผูท่ี้รับชอบ เจา้ของโครงการ ควรตอ้งจดักระบวนการอยา่งจริงใจ เปิดเผย ซ่ือสัตย ์
ปราศจากอคติ และมีการส่ือสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ
เพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแจ้งความก้าวหน้า หรือการ
เปล่ียนแปลงของโครงการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อลดขอ้สงสัยต่างๆ ท่าจก่อใหเ้กิดข่าวลือได ้

4) ยดืหยุน่และเหมาะสมกบัสถานการณ์ (Suitability) การบริหารการมีส่วนร่วมนั้น ควรมีการ
เลือกเทคนิค หรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทของ
กิจกรรม ความหลากหลายและลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของพื้นท่ี กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจน
ความแตกต่างด้านวฒันธรรม สังคมและค่านิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นของ
กิจกรรม ความสามารถและความพร้อม รวมทั้งขอ้จ ากดัของผูท่ี้รับผิดชอบ เจา้ของโครงการ ในการ
จดักระบวนการมีส่วนร่วม 

สถาบนัพระปกเกลา้ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยู่โดยทัว่ไป 
และระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนไวด้งัน้ี 
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รูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยูโ่ดยทัว่ไป สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ คือ 
1) รูปแบบการรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้ง

ไดรั้บการ แจง้ให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ี จะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น ทั้ งน้ีการได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจด าเนิน
โครงการ 

2) รูปแบบการปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการ
หารือ ระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ี เก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น 

 3) รูปแบบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ประชาชน
และฝ่ายเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อ านาจตดัสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรม
นั้นไดใ้ชเ้วทีสาธารณะในการท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม
ในพื้นท่ีนั้น ซ่ึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

(1) การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดขึ้ นในชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบ จากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่ออธิบายให้
ท่ีประชุมทราบถึง ลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ี คาดวา่จะเกิดขึ้นและตอบขอ้ซกัถาม 

(2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับโครงการท่ี
มีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและ
ใหค้วามเห็น ต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

(3) การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผยไม่มีการ
ปิดบงั ทั้งฝ่ายเจา้ของโครงการและฝ่ายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะตอ้งมีองค์ประกอบ
ของผูเ้ข้าร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ีชัดเจน และแจ้งให้                 
ทุกฝ่ายทราบทัว่กนั 

4) รูปแบบการร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้นขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ีลกัษณะท่ีส าคญัของการมีส่วนร่วมว่าเป็นเร่ืองของ
กระบวนการ 
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ระดบัขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งไดห้ลายวิธี ขึ้นอยู่กบัวตัถุประสงค ์และ
ความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีขอ้พึงสังเกตคือ ถา้ระดับการมีส่วนร่วมต ่า จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้มีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดบัการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนท่ีเขา้
มีส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดบั ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดบัจากต ่าสุดไปหา
สูงสุด ไดแ้ก่ 

1) ระดบัการใหข้อ้มูล เป็นระดบัต ่าสุด และเป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ผูว้างแผนโครงการกบัประชาชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นตน้ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใด ๆ 

2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นท่ีสูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ                 
ผูว้างแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นขอ้มูลในการประเมินขอ้ดี
ขอ้เสียของโครงการอยา่งชดัเจนมากขึ้น เช่น การจดัท าแบบสอบถามก่อนริเร่ิมโครงการต่าง ๆ หรือ
การบรรยายและเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ เป็นตน้ 

3) ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผูว้างแผนโครงการและ
ประชาชนเพื่อประเมินความกา้วหน้าหรือระบุประเด็นขอ้สงสัยต่าง ๆ เช่น การจดัประชุม การจดั
สัมมนาเชิงปฏิบติัการและการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็น เป็นตน้ 

4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมท่ีผูว้างแผนโครงการกับประชาชน                   
มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการ
โครงการ เหมาะท่ีจะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนและมีขอ้โตแ้ยง้มาก 
เช่น การใช้กลุ่มท่ีปรึกษาซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้อนุญาโตตุลาการ           
เพื่อแกปั้ญหาขอ้ขดัแยง้ และการเจรจา เพื่อหาทางประนีประนอมกนัเป็นตน้ 

5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับท่ีผูรั้บผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนิน
โครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบติัร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน                   
เพื่อแก้ปัญหา ขอ้ขดัแยง้ท่ีมีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะทอ้นถึง
ความตอ้งการของประชาชนไดดี้เพียงใดขึ้นอยู่กบัความชดัเจนของประเด็นท่ีจะลงประชามติและ
การกระจายข่าวสารเก่ียวกบัขอ้ดีขอ้เสียของประเด็นดงักล่าวให้ประชาชนเขา้ใจอย่างสมบูรณ์และ
ทัว่ถึงมากนอ้ยเพียงใดนัน่เอง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าในหน่วยงานใดก็ตามเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนา เพราะ                      
การมีส่วนร่วมมีคุณประโยชน์หลากหลายประการ อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการมีส่วนร่วม
ของประชาชนขึ้นอยู่กบัความจริงใจและความจริงจงัในการด าเนินการดว้ย ส าหรับประโยชน์ของ
การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป (อรทยั ก๊กผล, 2552) คือ 

1) เพิ่มคุณภาพการตดัสินใจ: การให้ประชาชนเขา้มาการมีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลข่าวสาร
และความคิดเห็นต่างๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจท่ีครบถ้วนรอบคอบมากขึ้น                 
นอกจากนั้น ยงัช่วยใหเ้กิดทางเลือกใหม่ ท าใหก้ารตดัสินใจรอบคอบ และไดรั้บการยอมรับมากขึ้น 
โดยเฉพาะการตดัสินใจท่ีกระทบกบัประชาชนโดยตรง 

2) ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลา: เม่ือตดัสินใจนั้นได้รับการยอมรับ ประชาชนเข้าการ            
มีส่วนร่วมตั้งแต่ตน้ รับทราบขอ้มูล ค าอธิบายต่างๆ เห็นประโยชน์ส่วนร่วม จะไดรั้บช่วยลดความ
ขดัแยง้ระหว่างการน าไปปฏิบติั ซ่ึงแน่นอนว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่าใช้จ่าย 
และใช้ระยะเวลา แต่เม่ือประชาชนยอมรับ การน าโครงการไปสู่การปฏิบติัจะรวดเร็วขึ้น ซ่ึงใน
ประเด็นน้ีจะเห็นวา่ โครงการของภาครัฐท่ีเร่งการตดัสินใจ หรือปกปิด เม่ือประชาชนทราบภายหลงั 
และต่อตา้นบางโครงการน าไปสู่การปฏิบติัไม่ได ้ล่าช้าเป็นปีๆ บางโครงการสามารถก่อสร้างได้
เสร็จ และประชาชนไม่ยอมให้เขา้ไปด าเนินการกลายเป็นอนุสาวรียร้์าง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย
งบประมาณดงักล่าวสามารถน าไปสร้างคุณประโยชน์ไดม้ากมาย 

3) การสร้างฉันทามติ: ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบนัการสร้างฉันทามติอาจเป็นเร่ืองยาก สังคม
เรากลายเป็นพหุลกัษณ์ และตอ้งยอมรับความหลากหลายแตกต่างทางความคิด กลไกท่ีจะช่วยให้
ความแตกต่างนั้นไดมี้การแลกเปล่ียน คือ กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในทางหลกัการนั้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจช่วยป้องกันความขดัแยง้ได้ แต่ในสังคมไทยท่ีผ่านมา ภาครัฐ           
มักด าเนินการตัดสินใจไปก่อน เม่ือประชาชนต่อต้านจึงจัดกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงช้าไปแลว้ หากเกิดเป็นความขดัแยง้ขึ้น จ าเป็นตอ้งใช้หลกัการจดัการความขดัแยง้        
เขา้มาแทน ดงันั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสามารถช่วยลดความขดัแยง้ทางการเมือง และ   
เกิดความชอบธรรมในการตดัสินใจของรัฐ 

4) ร่วมมือในการน าไปปฏิบติั: การมีส่วนร่วมของประชาชนเม่ือประสบความส าเร็จ จะท าให้
ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของ และมีความกระตือรือร้นในการช่วยใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 

5) ช่วยท าให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีความใกลชิ้ดกบัประชาชน: การมีส่วนร่วมของประชาชนช่วย
ให้ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเกิดความใกลชิ้ด สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
สร้างความรู้สึกว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นของประชาชนไม่ใช่เป็นของนกัการเมืองเท่านั้น 
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นอกจากนั้นด้วยความใกลชิ้ด ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจะไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของประชาชน และ               
เกิดความตระหนกัในการตอบสนองตอ่ความกงัวลของประชาชน 

6) ช่วยพฒันาความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน: การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการให้การศึกษาแก่ประชาชน เพื่อเรียนรู้กระบวนการตดัสินใจ และเป็นเวทีฝึกผูน้ า
ชุมชน 

7) ช่วยท าให้ประชาชนสนใจประเด็นสาธารณะมากขึ้น: การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มพูนทาง
สังคม และช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองท่ีกระตือรือร้นสอดคลอ้งกบัการปกครองตาม
หลกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
 

2.5 แนวคิดเกีย่วกบัความตระหนัก 
 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . 2554 ได้ให้ความหมายของความตระหนัก                          
หมายถึง รู้ประจกัษช์ดั รู้ชดัแจง้ (ส านกังานราชบณัฑิตยสภา, ม.ป.ป.) 

ความตระหนักในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวคิดเชิงจิตวิทยา ซ่ึงผสมผสานกบัแนวคิด           
เชิงพฤติกรรมศาสตร์ส าหรับการตระหนักรับรู้ปัจจัยต่างๆในสถานการณ์แวดลอ้มภายใต้เวลา 
สถานท่ี เขา้ใจความหมายของปัจจยัเหล่านั้น และความสามารถ คาดการณ์สถานภาพของปัจจยั
เหล่านั้นในอนาคตอนัใกลท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานกองทุนการสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ, ม.ป.ป) 

Mahatthanadull (2015 อา้งถึงใน เกียรติศกัด์ิ ดวงจนัทร์, 2561: 442) กล่าวว่า หากมนุษยใ์ช้                    
ความอยากของตนเป็นจุดศูนย์กลางของธรรมชาติ โดยขาดความตระหนักต่อปัญหาขยะและ                     
ส่ิงปฏิกูล และขาดความรู้ความสามารถในเร่ืองเก่ียวกับการจัดการขยะและส่ิงปฏิกูลแล้วนั้ น                   
จะส่งผลท าใหเ้กิดมลภาวะเป็นพิษต่าง ๆ ตามมาได ้

องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก Good (1973: 54 อ้างถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์, 
2557) ไดก้ล่าวเอาไวว้า่ ความตระหนกัเกิดจากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า ซ่ึงขั้นตอนและกระบวนการเกิด
ความตระหนักนั้นเร่ิมจาก เม่ือบุคคลได้รับการกระตุ้นจากส่ิงเร้า หรือการสัมผสั จะก่อให้เกิด                   
การรับรู้ ขั้นต่อไปก็จะสามารถเขา้ใจส่ิงนั้นท าให้เกิดความคิดรวบยอด และน าไปสู่การเรียนรู้ใน
ส่ิงๆนั้น และก่อให้เกิดเป็นขั้นความตระหนักในท่ีสุด ซ่ึงความรู้ และความตระหนักก็จะน าไปสู่                
การกระท า หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ ต่อส่ิงเหล่าท่ีเกิดขึ้น 

ซ่ึงหากเรียงล าดับขั้นตอนการเกิดความตระหนักจะได้ว่า เร่ิมจากการสะสมของความรู้ 
(knowledge) และเจตคติ  (attitude) น าไปสู่ขั้ นความลุ่มลึกชัดแจ้ง (intelligibility) แล้วจึงเกิด                  
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ความตระหนัก (awareness) อนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์กลุ่มสังคม และส่ิงต่าง ๆ ท่ีโนม้เอียง หรือ
ท่ีจะตอบสนองในทางบวกหรือ  ทางลบ เป็นส่ิง ท่ี เ กิดจากการเ รียนรู้และประสบการณ์                              
โดย เบรกเลอร์ (1986: 45 อา้งถึงใน ดวงฤดี กิตติจารุดุลย์, 2557) กล่าวถึงองค์ประกอบส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดความตระหนกัมีอยูด่ว้ยกนั 3 ประการ มีดงัน้ี  

1) ความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Component) จะเร่ิมตน้จากระดบัง่ายและมีการพฒันาเพิ่มมาก
ขึ้นตามล าดบั  

2)  อารม ณ์ความ รู้ สึ ก  (Affective Component) เ ป็นความ รู้ สึ กด้ านทัศนค ติค่ า นิ ย ม                                 
ความตระหนกัชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดีเป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ  

3) พฤติกรรม (Behavioral Component) เป็นการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อ                  
ส่ิงเร้า หรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระท า 

ฉะนั้นแล้วการสร้างความตระหนักถือเป็นพื้นฐานของการกระท าทั้งปวง ซ่ึงหากพื้นฐาน
ดงักล่าวไม่ดีพอแลว้การกระท าใดๆ ท่ีตามมานั้น มกัจะไม่มีประสิทธิภาพ แลประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
(เทวินทร์ สิริโชคชัยกุล, 2542 อา้งถึงใน สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ , 2562 : 178)          
ซ่ึงในการด าเนินการฝึกอบรม ความตระหนกั และความสามารถนั้น มี 2 ส่วน คือ การสร้างจิตส านึก 
และการพฒันาความสามารถในทกัษะการท างานดา้นส่ิงแวดลอ้ม จิตส านึก หมายถึง ภาวะของการ
รับรู้ถึงสภาพความเป็นจริง และมีความรับรู้เพียงพอท่ีจะด าเนินการในส่ิงท่ีตอ้งการให้เป็นไปตาม
ความถูกตอ้ง และเหมาะสมคือ รับรู้ถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้น
จากการกระท า และไม่กระท าประโยชน์ท่ีสังคมได้รับจากการด าเนินการ บทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของตนเอง และผูอ่ื้น เป็นตน้ ส่วนความสามารถนั้น หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้ นในองค์กร ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการ
ด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง (สยาม อรุณศรีมรกต และจ าลอง โพธ์ิบุญ, 2562 : 178-179) 

อรรถยา โมรานพคุณ (2543) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้และความตระหนักทางจริยศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้ม ศึกษาเฉพาะกรณีชาวกรุงเทพมหานคร กบัปัญหาการทิ้งขยะ ดว้ยวิธีการศึกษาจากการ
เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและพฒันาจนมีคุณภาพ โดยสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
250 คน ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่าง ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา รายได ้และอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั
ความรู้และความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะ นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาสูง                                     
รายไดสู้ง มีอาชีพรับราชการ และมีการรับรู้สถานการณ์ ปัญหาขยะมูลฝอยมาก จะมีความรู้และ
ความตระหนักในปัญหาการทิ้งขยะดีกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ี มีระดับการศึกษาต ่ากว่า รายได้ต ่ากว่า 
ไม่ไดรั้บราชการ และมีการรับรู้สถานการณ์ปัญหา ขยะมูลฝอยนอ้ย ส่วนความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย
ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีความสัมพนัธ์กบัความ ตระหนกัในปัญหาการทิ้งขยะ ขอ้เสนอแนะท่ีได้จาก
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การวิจยัในคร้ังน้ี คือ 1) ควรมีการปรับปรุงมาตรการและบทลงโทษในเร่ืองการรักษาความสะอาด 
หรือการก าหนดให้มีการแยกประเภทขยะมูลฝอย การลงโทษ ควรกระท าทั้งการปรับเป็นเงิน และ
การจ าคุก 2) องค์กรเอกชน และส่ือมวลชนควรเขา้มามีบทบาท ในการส่งเสริมในการรักษาความ
สะอาดเรียบร้อย 3) ปลูกสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กบัประชาชน 4) ควรมีการเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบถึงปัญหาขยะและมลพิษท่ีเกิดจากขยะใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ 

 

2.6 แนวคิดเกีย่วกบัภาวะผู้น า 
 

ผูน้ า หมายถึง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนในกลุ่มซ่ึงมีความสามารถท่ีจะสร้างความศรัทธา
สามารถสร้างแรงจูงใจชักจูงโน้มน้าวให้ผูอ่ื้นเห็นคล้อยตามและให้ความร่วมมือร่วมใจในการ  
ด าเนินงานตามภารกิจของกลุ่มให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
นอกจากน้ีผูน้ ายงัมีความสามารถในการคิดริเร่ิมในการปฏิบติังาน และการเป็นผูน้ านั้น ในบางคร้ัง 
อาจไม่จ าเป็นเสมอไปท่ีผูน้ าจะตอ้งเป็นหัวหน้างาน หรือผูบ้ริหาร แต่ผูน้ าคือบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ  
กลุ่มดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ (ซูเรียนา บางปู, 2557) 

วรพงศ์ ผูกภู่  (2562) กล่าวว่า ผู ้น ามีบทบาทในการน าพาชุมชนสู่การพัฒนาและการ
เปล่ียนแปลง โดยผูน้ าชุมชนเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัต่อการบริหารจดัการและก าหนดทิศทางการ
พฒันาชุมชนให้อยู่ดี มีสุขได ้ชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการพฒันาไม่ว่าจะมิติใด ๆ ก็ตามลว้น
แลว้แต่มีผูน้ าเป็นปัจจยัความส าเร็จทั้งส้ิน ค าวา่ “ผูน้ า” ในการพฒันาชุมชนนั้น ไม่ไดมี้เพียงผูน้ าท่ีมี
ต าแหน่งหนา้ท่ีทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ส าหรับผูน้ าในชุมชนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ซ่ึงมีคุณลกัษณะและขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีบทบาทท่ีสร้างการพฒันาให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนไดท้ั้งส้ิน ประกอบดว้ย 

1) ผูน้ าทางการปกครอง ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ก านนั ประธานชุมชน ซ่ึงมีสถานะและเสถียรภาพ : 
มีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย ต าแหน่งหนา้ท่ีมีความมัน่คงปานกลาง เปล่ียนแปลงได ้

2) ผู ้น าทางการเมือง ได้แก่ สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                          
ซ่ึงมีสถานะและเสถียรภาพ : มีอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณตามกฎหมาย ต าแหน่งหน้าท่ีความ
มัน่คงนอ้ย เปล่ียนแปลงได ้(ตามวาระ) 

3) ผูน้ าทางศาสนา และผูน้ าทางจิตวิญญาณ ซ่ึงมีสถานะและเสถียรภาพ : มีศรัทธามีพื้นท่ีทาง
สังคม ต าแหน่งหนา้ท่ีมีความมัน่คงปานกลาง มีโอกาสเปล่ียนแปลง 
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4) ผูน้ าทางธรรมชาติ (หมายรวมถึงครู หมออนามยั ท่ีมีบาทบาทในการน าพาการพฒันาชุมชน) 
ซ่ึงมีสถานะและเสถียรภาพ : มีศรัทธา มีเครือข่ายภายนอกท่ีท าเร่ืองเดียวกนั หนา้ ท่ีความมัน่คงสูง
เพราะท าดว้ยใจ ยดึมัน่อุดมการณ์  เปล่ียนแปลงยาก 

เฉลา ประเสริฐสังข์ (2542 : 2 อา้งถึงใน เอมอร แสนภูวา, 2559 : 35) ได้กล่าวว่า ทกัษะของ
ความเป็นผูน้ านั้ น ได้พิจารณาจาก  ความช านาญท่ีผูน้ าใช้ซ่ึง “ความช านาญ” ในท่ีน้ีหมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีได้มาจาก ความรู้ของเขาและปฏิบติัออกมาเป็นการกระท าโดยผูน้ าท่ี
ประสบความส าเร็จไดน้ั้นขึ้นอยูก่บั ความสามารถพื้นฐาน 3 ประการ คือ  

1) ทักษะทางอาชีพเฉพาะ (Technical Skills) หมายถึง ความรู้ความเช่ียวชาญ  ของผูน้ าใน                
เชิงวิชาการเฉพาะหรือเทคโนโลยีเฉพาะสาขา เช่น เป็นนักบญัชี วิศวกร นักกฎหมาย  แพทย ์หรือ
งานประเภทช่างฝีมือต่างๆ ซ่ึงความช านาญเฉพาะสาขาน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการปฏิบติั ตามปกติของ
เขาในหน่วยงานนั้นๆ  

2) ทักษะทางด้านความนึกคิด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถท่ีจะมองเห็น
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ งหมด โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ทางปรัชญา ศาสนา 
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และสังคมศาสตร์อยา่งกวา้งขวางลึกซ้ึง ท าใหผู้บ้งัคบับญัชามีความสามารถ 
ในการท่ีจะประสบความส าเร็จทั้งภายใน และภายนอกองคก์าร  

3) ทกัษะดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการ สร้างความสัมพนัธ์
อยา่งมีประสิทธิภาพกบัคนทัว่ไป  

แต่อย่างไรก็ตาม ผูน้ าจะใช้ทกัษะแต่ละชนิดเหล่าน้ีมากน้อยแค่ไหน ย่อมจะขึ้นอยู่กบัระดับ
การบริหาร ตั้งแต่ระดบัของหวัหนา้งานจนกระทัง่ถึงระดบัของผูบ้ริหารสูงสุด ทกัษะในการ บริหาร
ก็จดัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้การท างานราบร่ืนและถา้ทกัษะดีแน่นอนบทบาทของผูน้ า  ย่อมดี
ตามมาด้วย และการใช้อ านาจในการบริหารงานของผูน้ านั้ น ผูน้ าจะต้องน ามาใช้ประโยชน์                  
ใหดี้ ถูกทาง และใชใ้หถู้กกาลเทศะดว้ย 

ส าหรับภาวะผูน้ า จดัเป็นกระบวนการท่ีผูน้ าใช้อิทธิพล หรืออ านาจหน้าท่ีในการบริหารงาน                          
เพื่อโน้มน้าวจิตใจ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การ
บรรลุวตัถุประสงค ์ร่วมกนัในการถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบติัตลอดจนองคก์ารสามารถ ด าเนิน
กิจกรรมไดบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดา
วฒัน์, ม.ป.ป) 

จักรีศรีจารุ เมธีญาณ และพระถนัด วฑฺฒโน (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายของ ภาวะผูน้ า 
(Leaders) ตามลกัษณะตวัอกัษรภาษาองักฤษ ดงัน้ี 
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ตวัอกัษร L = Listening & Learning ผูน้ าท่ีดีไม่ใช่ผูท่ี้ชอบสั่งการให้ผูอ่ื้นท างานแทนเท่านั้น 
แต่ผูน้ าท่ีดีตอ้งมีทกัษะในการฟังคือตอ้งฟังอยา่งตั้งใจและเขา้อกเขา้ใจ 

ตัวอักษร  E = Ethic คุณธรรมท่ีว่า น้ี เป็นความงดงามในจิตใจ (Integrity) ช่วยส่งเสริม
ความกา้วหนา้ของตวัผูน้ าเอง 

ตัวอักษรA = Ability ผู ้น า ท่ี ดีต้องมีความสามารถ (Competence) และมีบุคลิกลักษณะ 
(Characters) เป็นท่ีน่าเช่ือถือมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน 

ตัวอักษร  D = Dominance ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าผู ้น า ท่ี มีคุณธรรมสามารถสร้างบารมี  
(Charisma) ให้กบั ตนเอง ไดโ้ดยบารมีในท่ีน้ีคือ การแสดงออกให้ผูอ่ื้นยอมรับและท างานตามท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ท่ี โดยไม่รู้สึกวา่ถูกบงัคบั  

ตัวอักษร  E = Employee-center การเป็นผู ้น าท่ีดีต้องรู้จักซ้ือใจและประสานใจระหว่าง
ผูร่้วมงาน และ ผูใ้ต ้บงัคบับญัชาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์อนัดีในการท างานสร้างบรรยากาศท่ีดี      
ในการท างาน ซ่ึงจะเอ้ือไปถึงการ ท างานเป็นทีมอยา่งมีความสุข  

ตวัอกัษร R = Reinforcement การสร้างแรงจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความมุ่งมัน่สู่ความส าเร็จ
ร่วมกนัซ่ึง เป็นหน่ึงในคุณสมบติัท่ีท่านสามารถสร้างทีมของท่านใหแ้ขง็แกร่ง  

ตวัอกัษร S = Stability (No bias) ความยุติธรรม หากองคก์รใดมีความล าเอียงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ท าดีเท่าไรก็ เหมือนไม่ท าเสียดีกวา่ท่านผูน้ าอาจปล่อยคนท างานมือดีหลุดมือไปในไม่ชา้ 

นฤมล จิตรเอ้ือ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน และนลินณัฐ ดีสวสัด์ิ (2560 : 1743-1745) ไดก้ล่าวถึง 
ภาวะผูน้ าสมยัใหม่ในการพฒันาองคก์าร เน่ืองมาจากบริบทสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
ท าให้ผูน้ าจึงควรมีการปรับกระบวนทศัน์ใหม่ๆ เพื่อน าองค์การไปสู่ทิศทางท่ีสามารถแข่งขันใน         
ยคุของสังคมแห่งความรู้ไดท้นั รายละเอียดดงัน้ี 

1) ภาวะผูน้ าความสามารถพิเศษ หรือท่ีมีลกัษณะพิเศษ (Charismatic Leadership) หมายถึง 
ผูน้ าท่ีมีทกัษะดา้นการส่ือสาร มีการใชค้วามสามารถและบุคลิกภาพของตนเองเป็นเคร่ืองมือ ในการ
กระตุ้น ความรู้สึกให้ผูใ้ต้บังคับบัญชามีอารมณ์คล้อยตาม มีอิทธิพลหรือความสามารถท า ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นตนเองมี ความสามารถ จนท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความเช่ือถือ ไวว้างใจ 
ยอมรับเช่ือฟังตนเอง เป็นผูน้ าท่ีมีพลงัมุ่งมัน่จะปฏิบติังาน และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จตามท่ีวางไว ้ 

2) ภาวะผูน้ าแบบแลกเปล่ียน หรือภาวะผูน้ าเชิงจดัการ (Transactional Leadership) หมายถึง 
ผูน้ าแบบเดิมท่ีใช้การแลกเปล่ียน โดยรางวลัต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการชักจูงให้ผูบ้ ังคบับญัชา
ปฏิบัติงานให้ได้ ตามเป้าหมายท่ีต้องการ ซ่ึงต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ท่ีแลกเปล่ียน                             
ซ่ึงความหมายของผูน้ าแบบแลกเปล่ียน หมายถึง การใช้กระบวนการแลกเปล่ียนระหว่างผู ้น ากบั      
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ผู ้ตามโดยท่ีผู ้น ายอมรับความต้องการของผู ้ตามด้วยการให้ว ัตถุส่ิงของมีค่าตามท่ีต้องการ                           
แต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนให้ผูต้ามตอ้งท างานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือปฏิบติั หน้าท่ีได้
ส าเร็จตามขอ้ตกลง ผูต้ามก็จะไดร้างวลัตอบแทนเป็นการแลกเปลี่ยน ขณะท่ีผูน้ าเอง ก็ไดป้ระโยชน์
จาก ผลงานท่ีส าเร็จนั้น ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนจะเนน้ท่ีท าให้การด าเนินการขององคก์ารในปัจจุบนั
เป็นไปอยา่งราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ (Efficiency) บงัเกิดผลดี (Excel)  

3) ภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนแปลง หรือภาวะผูน้ าแบบเปล่ียนสภาพ หรือภาวะผูน้ าเชิงปฏิรูป 
(Transformational Leadership) หมายถึง ผูน้ ามีอิทธิพลต่อผูต้าม มีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลง 
ความสามารถของผูต้ามไปสู่ระดับความคาดหวงัท่ีสูงขึ้นและมีศกัยภาพมากขึ้น และมีการจูงใจ               
ท าใหผู้ต้ามเกิดการ ตระหนกัรู้ในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของทีมและขององคก์าร  

4) ภาวะผูน้ าท่ีมีวิสัยทศัน์น้ีเกิดขึ้นจาก ผูน้ าท่ีมีความสามารถพิเศษหรือลกัษณะพิเศษในการ
โนม้นา้วดึงดูดใจผูอ่ื้น (Charisma) โดยภาวะผูน้ าลกัษณะน้ีมี ความสามารถสร้างสรรคว์ิสัยทศัน์ท่ีมี
ความชดัเจน น่าดึงดูด น่าเช่ือถือ และเป็นไปไดเ้หมาะสมกบัอนาคตของ องคก์ร ซ่ึงวิสัยทศัน์น้ีเป็น
ปัจจัยท่ีผลักดันให้ผูต้ามใช้ ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และความ สามารถ  (Abilities) 
ขบัเคล่ือนให้วิสัยทศัน์เป็นจริงขึ้นมา (Armandi, Oppedlsano, and Sherman, 2003: 1079 อา้งถึงใน 
นฤมล จิตรเอ้ือ เฉลิมชยั กิตติศกัด์ินาวิน และนลินณฐั ดีสวสัด์ิ, 2560 : 1745) 

 

2.7 แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินแบบ CIPP-I Model 
 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) ได้กล่าวถึงเทคนิคในการประเมินผลแบบซิปโมเดล (CIPP Model)                       
ว่าเป็นเทคนิคท่ีมีการใช้กันทั่วไป และสามารถน ามาประยุกต์ใช้กันทั่วไป และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้กับการประเมินแผน /โครงการทั่วไปและแผน /โครงการด้านส่ิงแวดล้อม                                 
โดยแนวคิด และซิปโมเดล (CIPP Model) ในการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeeam’s                  
CIPP Model) ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีมและคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมา                   
เล่มหน่ึงช่ือ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มน้ีได้เป็นท่ียอมรับกัน                 
อย่างกวา้งขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใ้ห้แนวคิด และวิธีการทางการวดั และประเมินผล
การศึกษาไดอ้ย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสตฟัเฟิชบีม ก็ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการประเมิน และ
รูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้่าท่านผูน้ี้เป็นผูมี้บทบาทส าคญัใน
การพฒันาทฤษฎีการประเมินจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนัเรียกว่า CIPP Model (ดงัภาพท่ี 2.2)  



45 

 

ภาพท่ี 2.2 แผนภาพความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model 
ท่ีมา : จ าลอง โพธ์ิบุญ (2560) 

รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของแผน/โครงการตั้งแต่
บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้
วิธีการสร้างเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพของแผน/โครงการ ทั้งภาพรวม และรายดา้นเป็นส าคัญ               
ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

การประเมินด้านบริบท หรือประเมินปัจจัยภายนอก (Context Evaluation) เป็นการศึกษา
ปัจจยัพื้นฐานท่ีน าไปสู้การพฒันาเป้าหมายของโครง ได้แก่ บริบทของสภาพแวดลอ้ม นโยบาย 
วิสัยทศัน์ ปัญหา แหล่งทุน สภาพความผนัผวนทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจน
แนวโนม้การก่อตวัของปัญหาท่ีอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินแผน/โครงการ เป็นตน้ 

การประเมินปัจจัยป้อน (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบท่ีจะ
น ามาเป็นปัจจยัน าเขา้ ซ่ึงในด้านการท่องเท่ียวอาจจะจ าแนกเป็นบุคคล ส่ิงอ านวย ความสะดวก 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์ศกัยภาพการบริหารงานซ่ึงแต่ละปัจจยัก็ยงัจ าแนกย่อยออกไปอีก เช่น 
บุคคล อาจพิจารณาเป็น เพศ อาย ุมีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวงั 
ทศันคติ ศกัยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถ่ินท่ีอยู่ และลกัษณะ
กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบท และ
ปัจจยัน าเขา้ว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้เป็นการศึกษาคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน หรือ
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จุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีจะน าแผน/โครงการบรรลุว ัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ว่า                           
มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของแผน/โครงการ
โดยเฉพาะความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัผลลพัธ์ท่ีไดแ้ลว้น าเกณฑท่ี์ก าหนดไวไ้ปตดัสิน 
เกณฑม์าตรฐานนั้นอาจจะก าหนดขึ้นเอง หรืออาศยัเกณฑท่ี์บุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนก าหนดไวก้็ได ้

ส าหรับแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินแบบซิปปิโมเดล (CIPP-I Model) นั้น เป็นเทคนิคในการ
ติดตามการประเมินผลโครงการ ซ่ึงเป็นการประยุกต์จาก CIPP Model ของ Daniel Stufflebeeam 
และคณะ (1967) และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เพื่อประเมินความส าเร็จ หรือ                   
ความลม้เหลวของโครงการอนัเกิดจากปัจจยัการประเมินบริบท หรือส่ิงแวดลอ้มของโครงการ                 
การประเมินปัจจยัน าเขา้ การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต และการประเมินผลกระทบ 
(จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547 : 184-185) มีแนวทางรายละเอียดดงัน้ี 

1) การประเมินบริบท หรือส่ิงแวดลอ้มของโครงการ (Context Evaluation)  
เป็นการประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีต่อโครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม การประเมินบริบทเป็นการตรวจสอบ
วา่ ปัจจยัภายนอกดงักล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จ หรือลม้เหลวของโครงการหรือไม่ เพียงใด 

2) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากร
ต่างๆ ท่ีน าเขา้มาใชส้ าหรับการด าเนินโครงการว่าเพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร และถูกใช้
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ วสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเขา้ยงัท าใหท้ราบว่า ความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของโครงการเกิดจาก
ปัจจยัน าเขา้หรือไม่เพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบกิจกรรม
ขั้นตอนต่างๆ แลวิธีการด าเนินโครงการว่า เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ในกรณีท่ีประเมิน
ในช่วงด าเนินโครงการการประเมินกระบวนการจะท าให้ทราบถึงขอ้ดี และขอ้บกพร่องของการ
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะของกิจกรรม และ
ขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน           
เม่ือโครงการส้ินสุดลงแลว้ จะช่วยให้ทราบว่า ความส าเร็จ หรือความลม้เหลวของโครงการเกิดจาก
กระบวนการด าเนินโครงการมากนอ้ยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจากโครงการกับ
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ ท่ีวางไว ้ทั้ งด้านปริมาณ (Quantity) และด้านคุณภาพ 
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(Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งระหวา่งด าเนินโครงการในกรณีท่ีโครงการนั้นมีผลผลิตออกมา
เป็นระยะๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการเพื่อดูผลผลิตรวมจากโครงการ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลกระทบของ
โครงการทั้งด้านบวก และด้านลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มอ่ืนๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งในช่วงท่ีมีการด าเนินโครงการ และเม่ือโครงการส้ินสุดแลว้ 
 

2.8 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

พริมพรรณ จันทุมา (2557) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยแห่งความส าเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิล                                     
บา้นค านางรวย ต าบลค าน ้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ด้วยวิธีการศึกษาจาก
เอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมกบั
นายกเทศมนตรีต าบลค าน ้ าแซบ ผูจ้ดัการธนาคาร ผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคาร เจา้หนา้ท่ีบญัชี เจา้หนา้ท่ี
คดัแยก เจา้หนา้ท่ีชัง่น ้ าหนกั เจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์และสมาชิก รวม 12 คน ผลการศึกษาพบว่า    
1) ธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านค านางรวยจัดตั้ งโดยนายนพคุณ ฉลาดแยม้ นายสิริรัฐ ธิมาและ                
นายเฉลิมพล ทดัเทียม เปิดด าเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบนั โดยเปิด
ท าการในวนัท่ี 20 ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 06.00 น-15.00 น. มูลเหตุในการจดัตั้งธนาคารขยะฯ       
เกิดจากความตอ้งการให้คนในชุมชนจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนกนัเอง โดยการสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในชุมชนรู้จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ เห็นขยะเป็นทรัพยากรใหม่ท่ีมีค่า 
ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มทั้งยงัเป็นการรักษาสภาพแวดลอ้มใหน่้าอยู ่ก าไรท่ีไดจ้ากการบริหารงานธนาคาร
ขยะรีไซเคิล บ้านค านางรวยจะกลับคืนชุมชนในรูปแบบของสวสัดิการให้กับสมาชิกธนาคาร             
2) ระบบการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ คลา้ยกบัธนาคารทัว่ไปและปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารฯ ประกอบดว้ย (ก) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
บา้นค านางรวยมีส่วนร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมกนัวางแผน ร่วมกนัลงมือปฏิบติังานและสมาชิก
ร้อยละ 85 มาประชุมทุกเดือน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้ งหมดจ านวน 141 ครัวเรือน (ข) ผูน้ าและ
คณะกรรมการธนาคารฯ เป็นผูท่ี้มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบติัหน้าท่ี มีความศรัทธา มีความ
เช่ือมัน่ จริงจงัในการท างานทั้งท่ีไม่มีค่าตอบแทน(ค)การบริหารจดัการ มีการวางแผน การจดัการ 
การประสานงาน การควบคุมงานอย่างเป็นระบบคณะกรรมการทุกคนในธนาคารขยะรีไซเคิล      
บา้นค านางรวย สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดทุ้กต าแหน่ง (ง) มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกท่ีให้การสนับสนุนด้านวสัดุอุปกรณ์และวิทยากร (จ) แรงจูงใจ มีสวสัดิการให้กับ
สมาชิก 
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ยุวฒัน์ วุฒิเมธี และศุภวรรณ ภิรมยท์อง (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต และสนทนากลุ่มเพื่อท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจาก  ผูเ้ก่ียวข้องทั้ งภาครัฐและชุมชน จ านวน 30 คน โดยมีการสังเกต ลงพื้นท่ี
ภาคสนาม และวิจัยเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาเกิดจากการจัดระบบการก าจัดขยะท่ี                         
ไม่เหมาะสม ทางเทคนิควิชาการ และความบกพร่องในการท าหน้าท่ีของหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ 
โดย มีปัจจยัดา้นการบริหารจดัการปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ประกอบดว้ย กฎหมายและ การบงัคบั
ใช ้ภาวะผูน้ า หลกัธรรมาภิบาล และการมีองคก์รผูรั้บผิดชอบ ทั้งน้ี มีแนวทาง การจดัการปัญหาท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายท่ีชดัเจนของรัฐบาล งบประมาณจากส่วนกลาง ท่ีเพียงพอ องค์ความรู้ของ
เจา้หนา้ท่ีและประชาชน การบูรณาการการท างานร่วมกนั  ทุกภาคส่วน และการจดัการปัญหาอย่าง
ย ัง่ยนืโดยยดึหลกัวิทยาการความช านาญและ สันติวิธีในการจดัการ 

ฟาฎีละห์ มะเระ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยของคนในชุมชน กม .26                 
ใน จงัหวดัยะลา ดว้ยวิธีการศึกษาจากการมีส่วนร่วมโดยจดัใหมี้การสนทนากลุ่มย่อย จ านวน 3 คร้ัง 
รวมผูเ้ข้าร่วมสนทนา 25 คน ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ข้อมูลจากการบันทึก น าไปวิเคราะห์                 
โดยการวิเคราะห์เน้ือหาและจดัหมวดหมู่ประเด็นเน้ือหา ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการขยะมูลฝอย
ของชุมชนนั้น แบ่งได ้7 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การท าธนาคารขยะ 2) การน าขยะไปใชป้ระโยชน์ใหม่     
3) การท าปุ๋ ยหมกั 4) การประกวดบา้นสวยปลอดขยะ 5) การท ามหกรรมท าความสะอาด 6) การออก
กฎหรือข้อบังคับมีการจับปรับ เม่ือทิ้งขยะ และ 7) การปลูกจิตส านึกให้จัดการขยะท่ีถูกวิธี 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยน้ี คือ ควรส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และแสดงความ
คิดเห็นในการจดัการมูลฝอยในชุมชน รวมถึงการปลูกฝังให้มีจิตส านึกต่อการรักษาความสะอาด 
และควรใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะภายในชุมชน 

สุรสิทธ์ิ เพชรปิตุพงษ และสุวรัฐ แลสันกลาง (2560) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอยบา้นวงัหมอ้ เทศบาลต าบลร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่ ดว้ยวิธีการ
ศึกษาโดยใชรู้ปแบบการประเมินแบบ CIPP จากกลุ่มตวัอย่างคือผูบ้ริหาร เทศบาลร้องกวาง ผูแ้ทน
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 15 คน มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสนทนากลุ่ม จากนั้นน าขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์เน้ือหาและสังเคราะห์ความเรียง จากแบบ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย บ้านวงัหม้อ                        
ผลการศึกษาพบว่า 1) ดา้นสภาวะแวดลอ้ม พบว่าการด าเนินโครงการบริหารจดัการขยะมูลฝอย   
บ้านวงัหม้อ มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซ่ึงผ่านการประชุมประชาคม                      
เป็นโครงการท่ีประชาชน น าไปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดแ้ละสอดคลอ้งกบันโยบายของผูบ้ริหาร
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ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 2) ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า เจา้หน้าท่ีมีความรู้ในด้านการส่งเสริมการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยศึกษาหาความรู้จากการอบรม  และการศึกษาดูงาน ด้านข้อมูลเอกสาร
ประกอบการอบรมมีความเพียงพอและสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม ของโครงการมีความ
เหมาะสม 3) ดา้นกระบวนการ พบวา่ ประชาชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัประโยชน์ของ การจดัการขยะ      
มูลฝอยจากการอบรมและจากการประชาสัมพนัธ์ตลอดถึงการไดค้วามรู้เร่ืองโทษท่ีเกิดจาก  ปัญหา
ขยะมูลฝอย และพบว่า การด าเนินงานของโครงการมีแผนการด าเนินงานและการแบ่งโครงสร้าง                
การด าเนินงานท่ีชดัเจน มีการประสานงานผ่านประธานชุมชนและประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  โดยมี ช่องทางในการประชาสัมพันธ์คื อ  ป้ ายประชาสัมพันธ์                                           
รถประชาสัมพนัธ์และเสียงตามสายในชุมชน 4) ดา้นผลผลิต พบว่า ผลของการด าเนินโครงการ                 
ท าให้ปัญหาขยะมูลฝอยลดลง ประชาชนมีการน าขยะรีไซเคิล ไปจ าหน่ายและมีส่วนร่วมใน                  
การเสนอปัญหาและความตอ้งการเพื่อแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย ประชาชนมีการน า ขยะท่ีคดัแยกไป
ท าปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรีย์เพื่อจ าหน่าย และพบว่า การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผน                                 
การด าเนินงาน ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการและ                        
มีส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมของโครงการแต่ยงัมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการน้อย 
ส่วนดา้นการลดปริมาณ 

ฮารูน มูหมดัอาลี (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร    
ดว้ยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากโสตทศัน์วสัดุ
ต่างๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บได้นั้นไปวิเคราะห์โดยอาศัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา การบรรยาย                  
เชิงพรรณนา และการเล่าเร่ือง ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบนั และสภาพปัญหาของรูปแบบ
การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบนักรุงเทพมหานคร มีนโยบายการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีการเร่งพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยให้น าไปใชป้ระโยชน์ไดมี้หลกัการ 3R Reduce (ลดการใช้) 
2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาครัฐ ตอ้งให้
ความส าคญักบั ใหค้วามส าคญักบัการเพิ่ม Environmental Management มีมาตรการทางกฎหมายใน
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเป็นรูปธรรม, พฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวของ้กบกัารจดัการปัญหาขยะมูลฝอย 
และน าแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management) เ ป็นปฏิบัติให้ เ ห็นเ ป็นรูปธรรม                               
3) ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการปรับปรุงปัจจัยท่ีมีผลต่อรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครให้เหมาะสมยิง่ขึ้น พบว่า ภาครัฐควรจดัการปัญหาขยะมูลฝอย โดยอาศัยแนวทาง
เหล่าน้ีคือ การสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะตน้ทางการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ การสร้าง
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ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ การจัดให้มีพื้นท่ีต้นแบบในการลดปริมาณขยะในพื้ นท่ี                        
กรุงเทพมหานคร และแนวทางการพฒันานวตักรรมระบบจดัการถงัขยะ 

สุนันทา พลทวงษ์ (2557) ได้ศึกษาดูงานเร่ืองโครงการเอพีโอ :13-IN-83-SPP-OSM-A : 
Multicountry Observational Study Mission on the 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) under  a special cash 
grant from the Government of Japan ระหว่างวนัท่ี 7 – 11 กรกฎาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น 
ผลการศึกษาดูงานพบว่า แนวทางในการด าเนินเก่ียวกบั 3R ของประเทศญ่ีปุ่ น (Current Status of 
3R Strategies and Implementation and Future Prospects of 3R in Japan) แบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น   
2 ประเภท ไดแ้ก่ขยะชุมชน (Municipal Waste) และขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) โดยแบ่ง
ตามปริมาณการขยะท่ีเกิดขึ้น จากบา้นเรือนและสถานประกอบการต่างๆ ทอ้งถ่ินเป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการจดัการขยะท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นผูเ้ก็บค่าธรรมเนียมในการจดัการขยะ และสวนใหญ่ จะเปิด
ให้เอกชนเขา้มาด าเนินการ หลกัการส าคญัท่ีท าให้ ประเทศญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จในการจดัการ
ขยะท่ีเกิดขึ้นในประเทศ คือ ส่งเสริม และรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ เพื่อน าขยะท่ี                          
รีไซเคิลไดก้ลบัไปใชป้ระโยชน์เป็นการลดปริมาณขยะท่ีจะตอ้งน าไปก าจดั นอกจากจะประหยดั
งบประมาณการขนส่ง การก าจดัแลว้ ยงัเป็นการหมุนเวยีนทรัพยากรกลบัมาใชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

ส าหรับตวัอย่าง “เมืองท่ีมีการด าเนินงานด้าน 3R ท่ีประสบความส าเร็จของประเทศญ่ีปุ่ น”              
มี ดงัน้ี (3R Best Practices Presentation by Cities from Japan)  

1)  การจัดการขยะในเมืองโตเกียวเมืองโตเกียวมีขยะเกิดขึ้ นประมาณ 77,700 ตัน/วัน                             
โดยส่วนใหญ่เป็นขยะอุตสาหกรรม (Industrial Solid Waste) ประมาณ 65,100 ตนั/วนั (ร้อยละ 84) 
และขยะชุมชน (Municipal Solid Waste) ประมาณ 12,600 ตนั/วนั (ร้อยละ 16) เป็นขยะประเภท                
เผาได ้ร้อยละ 80 น าไปรีไซเคิล ร้อยละ 16 ขยะประเภทเผาไม่ได ้เพียง ร้อยละ 2 และขยะขนาดใหญ่ 
ร้อยละ 2 มีการจัดการขยะโดยใช้เตาเผา (Incineration) และน าความร้อนท่ีได้จากการเผาไป                   
ผลิตพลงังาน (Waste to Energy) 

2) การจัดการขยะในเมืองคาวาซากิ (Kawasaki City) เมืองคาวาซากิ มีจ านวนประชากร
ประมาณ 600,000 คน ปีขยะเกิดขึ้นประมาณ 200,000 ตนัต่อปี มีการประยกุตใ์ชห้ลกั 3R คือ ลดการใช ้
(Reduce) ท่ีแหลงก าเนิดการใช้ซ ้ า (Reuse) ให้มากท่ีสุด และการน ามาแปรรูปใช้ใหม่  (Recycle)    
โดยจะเพิ่มอตัราการรีไซเคิลจากเดิม ร้อยละ 24 เป็น ร้อยละ 35 ภายในปี พ.ศ. 2565 นอกจากน้ี                 
ยงัมีการจดัการขยะโดยน าความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาขยะไปเป็นพลงงานผลิตไฟฟ้า 

3) การจัดการขยะในเมืองซิบูซิ (Shibushi City) เมืองซิบูซิเป็นเมืองขนาดเล็ก มีประชากร
ประมาณ 33,500 คน มีพื้นท่ีประมาณ 290 ตารางกิโลเมตร ส่งเสริมให้การบริหารจดการขยะ                    
โดยให้ประชาชนในชมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน และ
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ประชาชนทัว่ไปเขา้ไปเรียนรู้ฝึกปฏิบติัการในการคัดแยกขยะ สามารถน าขยะกลบัมาให้ประโยชน์
ไดถึ้ง ร้อยละ 75



 

บทที ่3 
 

แนวคดิและวธีิการศึกษา 

3.1 แนวคิดน า 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เร่ือง บทเรียนความส าเร็จใน

การจัดการขยะของประชาชน  บ้านโรงวัว  ต าบลคู ้สลอด อ า เภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงได้มีการจัดท าแนวคิดน าโดยใช้แนวคิดการประเมินแบบ CIPP-I Model                            
ซ่ึงประยุกต์มาจากแนวคิดการประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam และคณะ                 
(จ าลอง โพธ์ิบุญ , 2554:93 อ้างถึงใน อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพันธ์ , 2558:18) 
ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1.1 แนวคิดน าในการศึกษา 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1 การประเมินแบบ CIPP-I Model 
ท่ีมา : จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554:93 อา้งถึงใน อลงกรณ์ อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์, 2558:18 
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 จากแผนภาพแนวคิดน าในการวิจัยนั้ นจะพิจารณา ใน 3 ส่วน แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่                     
ส่ วน ท่ีห น่ึงด้าน ส่ิ งแวดล้อมของระบบ (Context) ส่วน ท่ีสองด้านปัจจัยน า เข้า  ( Input)                                 
ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และส่วนท่ีสามด้านผลกระทบจากระบบ 
(Impact) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกก าหนดขอบเขตในการรายงานผล ออกเป็น 5 มิติ ไดแ้ก่  
 

มิติท่ีหนึ่งด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context)  
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) คือ สถานการณ์ขยะ การส่งเสริมโดย

หน่วยงานภายนอก/นักวิชาการ และการส่งเสริมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.)                       
ของประชาชนในพื้นท่ี 

 
มิติท่ีสองด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
การศึกษาดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาในการอยู่ใน

พื้นท่ี และระดบัการศึกษา ความรู้ ความตระหนัก และภาวะผูน้ าเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

 
มิติท่ีสามด้านกระบวนการ (Process)  
การศึกษาดา้นกระบวนการ (Process) คือ วิธีการจดัการขยะ และการมีส่วนร่วมเก่ียวกบั

เร่ืองการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 
มิติท่ีส่ีด้านผลผลติ (Product) 
การศึกษาดา้นผลผลิต (Product) คือ ปริมาณขยะท่ีลดลง สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse 

Recycle และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 
 
มิติท่ีห้าด้านผลกระทบจากระบบ (Impact) 
การศึกษาดา้นผลกระทบจากระบบ (Impact) คือ สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น รายไดข้องครัวเรือน

จากขยะ ความสามคัคี และแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 
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3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยันั้น ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีทั้งการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทุติยภูมิในการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผ่านการวิเคราะห์เรียบร้อยแลว้ 
จากหนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลดว้ยตนเอง (วิสาขา ภู่จินดา, 2560 : 200) ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ด้วยวิธีการใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ทางโทรศพัท์กับผูน้ าชุมชน 
และตวัแทนประชาชนในพื้นท่ี ในบา้นโรงววั หมู่ 3 ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ตามจ านวนท่ีก าหนดได ้(10 ตวัอยา่ง)  
 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผูใ้ห้ข้อมูลหลักในการวิจัยนั้น ผูวิ้จัยได้เลือกใช้วิธีหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน และตวัแทนประชาชนในหมู่บา้นโรงววั หมู่ 3 ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.3.1 ผู้น าชุมชน 
ก าหนดผูใ้ห้ข้อมูลหลักจากผูน้ าชุมชน ประกอบด้วย ผูใ้หญ่บ้าน จ านวน 1 ท่าน และ

คณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 2 ท่าน 
 

3.3.2 ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี 
ก าหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกัจากตวัแทนประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 7 ท่าน 
 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
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ตารางท่ี 3.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
หมู่บ้านโรงวัว หมู่ 3 ต าบลคู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง                               

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้น าชุมชน 1. ผู้ใหญ่บ้าน 
- คุณอดิพร สวา่งกลบั 
 
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน 
- คุณวนัเพญ็ จนัสคาญ 
- คุณสมหมาย ไตรอุโภค 
 

ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี 1. คุณสมใจ พิบูลยว์ฒันา 
2. คุณทรัพยว์รา ทรัพยง์าม 
3. คุณโชคชยั กูรวฒันะ 
4. คุณภทัรภร เอ่ียมสอาด 
5. คุณกุหลาบ เริงขวญั 
6. คุณบุญส่ง เริงขวญั 
7. คุณจิตรา เริงขวญั 
 

 

3.4 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี เลือกใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interviews) โดยแบบสัมภาษณ์ มีแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ จากแผนภาพแนวคิดท่ีผูว้ิจยั
สร้างขึ้น เพื่อใชใ้นการตอบค าถามการวิจยั ประกอบดว้ยประเด็นค าถาม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

2) แนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

3) แนวค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

4) แนวค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
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5) แนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการและวิธีการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

6) แนวค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

7) แนวค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ขอ้มูลขยะในพื้นท่ี 

8) แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการ ในการจดัการขยะของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

9) แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการจดัการขยะ

ของประชาชนในพื้นท่ี 

10) แนวค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีลดลง  

11) แนวค าถามเก่ียวกบัสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle  

12) แนวค าถามเก่ียวกบัลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 

13) แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น  

14) แนวค าถามเก่ียวกบัรายไดข้องครัวเรือนจากขยะ  

15) แนวค าถามเก่ียวกบัความสามคัคี 

16) แนวค าถามเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยค ร้ัง น้ี เ ป็นการวิจัย เ ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การวิ เคราะห์ข้อมูล                             

โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  โดยท าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิ เคราะห์
ความส าเร็จ และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ีดว้ยแนวคิด 
CIPP-I Model ซ่ึงประยกุตม์าจากแนวคิด การประเมินแบบ CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam 
และคณะ ซ่ึง CIPP-I Model ไดพ้ิจารณา ใน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีหน่ึง ดา้นส่ิงแวดลอ้มของระบบ 
(Context) ส่วนท่ีสองด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) 
และส่วนท่ีสามดา้นผลกระทบจากระบบ (Impact) (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2554:93 อา้งถึงใน อลงกรณ์ 
อินทรทูต และจุฑารัตน์ ชมพนัธ์, 2558:18)  
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3.6 ประเด็น และค าถามในการสัมภาษณ์ 
แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ ประกอบดว้ยทั้งหมด 5 ส่วน 12 หนา้ โดยน ารูปแบบลกัษณะ

ค าถามปลายเปิดมาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้ัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มท่ี เพื่อศึกษา
เร่ืองราวจากประชากรเป้าหมายท่ีเป็นตวัอย่าง (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์ , 2546 : 324 อ้างถึงใน 
วิสาขา ภู่จินดา, 2560 : 211) รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) ประกอบด้วย ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
และแนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนัก และภาวะผูน้ าในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 2 ดา้นกระบวนการ (Process) ประกอบดว้ย แนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
และวิธีการจดัการขยะ และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 3 ด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) ประกอบด้วย  แนวค าถามเก่ียวกับ
สถานการณ์ขอ้มูลขยะ และการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการ และโดยองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 4 ด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย แนวค าถามเก่ียวกับปริมาณขยะท่ีลดลง 
สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 

ส่วนท่ี  5 ด้านผลกระทบจากระบบ ( Impact) ประกอบด้วย  แนวค าถามเ ก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น รายไดข้องครัวเรือนจากขยะ ความสามคัคี และแหล่งการเรียนรู้การจดัการ
ขยะในชุมชน 

 
รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.2 ประเด็น และค าถามในการสัมภาษณ์ 
 

ส่วนท่ี 1 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลา และระดบั

การศึกษา มีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 6 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะของประชาชนใน

พื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 4 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัความตระหนักในการจดัการขยะของประชาชนใน

พื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 4 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี

จ านวนทั้งส้ิน 5 ค  าถาม 
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ส่วนท่ี 2 ด้านกระบวนการ (Process) 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกับการบริหารจัดการและวิธีการจัดการขยะของ

ประชาชนในพื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 7 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนใน

พื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 5 ค  าถาม 
 

ส่วนท่ี 3 ด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ขอ้มูลขยะของประชาชนในพื้นท่ี จ านวน

ทั้งส้ิน 3 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกับการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นักวิชาการ                  

ในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 

ในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
 

ส่วนท่ี 4 ด้านผลผลติ (Product)  
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีลดลง จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle จ านวน

ทั้งส้ิน 1 ค  าถาม  
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกับลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน จ านวน

ทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
 

ส่วนท่ี 5 ด้านผลกระทบจากระบบ (Impact) 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัรายไดข้องครัวเรือนจากขยะ จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกบัความสามคัคี จ านวนทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
พิจารณาแสดงในแนวค าถามเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน จ านวน

ทั้งส้ิน 1 ค  าถาม 
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ตารางท่ี 3.2 ประเด็น และค าถามในการสัมภาษณ์ 
 

ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 1 ด้านปัจจัยน าเข้า 
(Input)  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ
ระยะเวลา และระดบัการศึกษา   
มีผลต่อความส าเร็จในการ
จดัการขยะของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และ                
แนวค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และ
ภาวะผู้น าในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ช่ือผูส้ัมภาษณ์ 
2. วนัท่ีสัมภาษณ์ 
3. เบอร์โทรศพัท ์
4. อาย ุ(ปี) 
5. ระยะเวลาในการอยูใ่นพื้นท่ี (ปี) 
6. ระดบัการศึกษา 
 
 
 

2. ความรู้ของประชาชน มีผล
ต่อความส าเร็จในการจดัการ
ขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการ           
ขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ในความคิดของท่าน การจดัการขยะอยา่งถูกหลกัทาง

วิชาการของประชาชนในพื้นท่ี หมายถึงอะไร 

2. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะตามหลกั 

3Rs อยา่งไรบา้ง 

3. ท่านคิดวา่ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งไร 

4. แนวทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอย

ของประชาชนในพื้นท่ี ตามความคิดของท่าน มีอยา่งไรบา้ง 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
3. ความตระหนกัของ
ประชาชน มีผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 
 

ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัต่อการจดัการมูล
ฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ท่านคิดวา่สถานการณ์ขยะมูลฝอย สามารถกระตุน้สภาวะจิต

ใหเ้กิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร 

2. หากท่านเห็นประชาชนไม่ ทิ้ งขยะลงถังขยะ ท่านจะ

ด าเนินการอยา่งไรต่อจากนั้น 

3. ท่านคิดว่า หากประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นถึงความส าคญัใน

การจดัการขยะมูลฝอย จะเกิดผลอยา่งไร 

4. แนวทางการปลูก ฝั งความตระหนักในการอนุ รักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน มีอยา่งไรบา้ง 

 
 

4. ภาวะผูน้ า มีผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการขยะ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าต่อการจดัการมูลฝอย
ของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ผูน้ าชุมชนมีการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการจดัขยะมูลฝอย

ในชุมชนอยา่งไร และถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่ชุมชนอยา่งไร 

2. ผูน้ าชุมชนมีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการจดัการขยะมูลฝอย

ในชุมชนอยา่งไรบา้ง 

3. ผูน้ าชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอยของชุมชนดว้ยวิธีอะไร อยา่งไรบา้ง 

4. ผูน้ าชุมชนมีแนวทางในการส่งเสริม และ/หรือพฒันาต่อยอด

การจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

5. บทบาทผูน้ าชุมชนมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนในพื้นท่ีอยา่งไร 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 2 ด้านกระบวนการ 
(Process) 
1. การบริหารจดัการและวิธีการ
จดัการขยะ มีผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเกีย่วกบัการบริหารจัดการและวิธีการ
จัดการขยะ และการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการและวิธีการ
จดัการขยะต่อการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ชุมชนของท่านมีการก าหนดนโยบาย และตั้งเป้าหมายการ

จดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร 

2. ชุมชนของท่านมีการน าบทเรียนวิธีการจดัการขยะมูลฝอย

ในอดีตมาเป็นประสบการณ์ในการวางแผนจดัการขยะมูลฝอย

ในปัจจุบนัอยา่งไร 

3. ชุมชนของท่านมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ในการ

แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร 

4. ในชุมชนมีการบริหารงบประมาณ และการจดัสรรอุปกรณ์

ส่ิงของ เพื่อใชส้ าหรับการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร 

5. ในชุมชนมีแนวทางการติดตามตรวจสอบ รวมถึงแกไ้ข 

ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับลดปัญหาขยะมูลฝอย

ในชุมชนอยา่งไร 

6. ชุมชนของท่านมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

มาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน

อยา่งไร 

7. ในความคิดเห็นของท่าน ท่านมีแนวทางในการด าเนินการจดัการ

ขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs ดว้ยการลดการใช ้การน ากลบัมา

ใชซ้ ้า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไร 

7.1 ตามช่วงเวลาปกติ 

7.2 ตามช่วงเทศกาล ซ่ึงจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 

จากเดิม เม่ือเทียบกบัเวลาปกติ 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
2. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน มีผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง และ

ตดัสินใจในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมโครงการ หรือกิจกรรม

เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ฝึกอบรม หรือไดรั้บการถ่ายทอด

ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs ดว้ยการ

ลดการใช ้การน ากลบัมาใชซ้ ้า และการน าขยะกลบัมาใช้

ใหม่ หรือไม่ อยา่งไร 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายถอดความรู้การจดัการขยะใหก้บั

บุคลากรอ่ืนๆ เช่น บุคลากรในครอบครัว เพื่อนบา้น และ

บุคคลทัว่ไป หรือไม่ อยา่งไร และ/หรือท่านมีส่วนร่วมในมี

การประชาสัมพนัธ์ หรือเชิญชวนใหบุ้คลากรเหล่านั้น มาเขา้

ร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน และในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 

5. ท่านมีส่วนในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช้

ในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน หรือไม่ อยา่งไร 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 

ส่วนท่ี 3 ด้านส่ิงแวดล้อมของ
ระบบ (Context) 
1. สถานการณ์ขอ้มูลขยะ มีผล
ต่อความส าเร็จในการจดัการ
ขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลขยะ และการส่งเสริม
โดยหน่วยงานภายนอก/นักวิชาการ และโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ขอ้มูลขยะ 
1. ในความคิดเห็นของท่าน ปริมาณขยะจากกิจกรรมใน

ชีวิตประจ าวนั มาจากเศษวสัดุใดมากท่ีสุด                             

เน่ืองจากสาเหตุอะไร  

2. ในความคิดเห็นของท่าน สถานการณ์ขอ้มูลขยะของชุมชน

เป็นอยา่งไร จึงท าใหต้อ้งมีการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 

3. ในความคิดเห็นของท่าน สถานการณ์ปัจจุบนัเร่ืองการ

จดัการขยะในชุมชนของท่าน ยงัคงมีขอ้จ ากดัอะไรบา้ง 

อยา่งไร 

 
 

2. การส่งเสริมโดยหน่วยงาน
ภายนอก/นกัวิชาการมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจดัการขยะ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยหน่วยงาน
ภายนอก/นกัวิชาการมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
1. ในความคิดเห็นของท่าน หน่วยงาน และ/หรือนกัวิชาการ

ท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการ

ขยะมูลฝอยในชุมชน มีหน่วยงาน และ/หรือท่านใดบา้ง 

ดว้ยวิธีอะไร และท่านสามารถน าไปต่อยอดในการจดัการ

ขยะมูลฝอยในชุมชนไดอ้ยา่งไร  
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
3. การส่งเสริมโดยองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.)   
มีผลต่อความส าเร็จในการ
จดัการขยะของประชาชนใน
พื้นท่ี 

ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
1. ในความคิดเห็นของท่าน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(อปท.) ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการ

จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร ดว้ยวิธีอะไร 

และท่านสามารถน าไปต่อยอดในการจดัการขยะมูลฝอย

ในชุมชนไดอ้ยา่งไร 

 
 
 

ส่วนท่ี 4 ด้านผลผลติ (Product) 
1. ปริมาณขยะท่ีลดลง 

ส่วนท่ี 4 แนวค าถามเกี่ยวกับปริมาณขยะท่ีลดลง สัดส่วนขยะ
ท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle และลดรายจ่ายในครัวเรือน
จากขยะในชุมชน 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีลดลง 
1. ในความคิดเห็นของท่านปริมาณขยะหลังมีการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และในชุมชน เป็นอยา่งไร 

 

 
2. สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce 
Reuse Recycle 
 

ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกับสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce 
Reuse Recycle 
1. ในความคิดเห็นของท่านสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce 

Reuse Recycle มีอยา่งไรบา้ง 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
3. ลดรายจ่ายในครัวเรือนจาก
ขยะในชุมชน 

ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะ 
ในชุมชน 
1. ในความคิดเห็นของท่านการจัดการขยะมูลฝอยท าให้                    

ลดรายจ่ายในครัวเรือน และในชุมชน อยา่งไร 

 

 
ส่วนท่ี 5 ด้านผลกระทบ 
จากระบบ (Impact)  
1.สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น  

ส่วนท่ี 5 แนวค าถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ รายได้ของ
ครัวเ รือนจากขยะ ความสามัคคี  และแหล่งการเ รียนรู้                              
การจัดการขยะในชุมชน 
ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
1. ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยเป็นผลให้

สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 

 

 
2. รายไดข้องครัวเรือนจากขยะ 
ในชุมชน  

ตอนท่ี  2 แนวค าถามเ ก่ียวกับรายได้ของครัว เ รือนจาก                      
ขยะในชุมชน 
1. ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยสามารถ

สร้างรายไดใ้หข้องครัวเรือนของท่าน หรือไม่ อยา่งไร 

 

 
3. ความสามคัคีในชุมชน ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัความสามคัคีในชุมชน 

1. ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยสามารถท า

ใหเ้กิดความสามคัคีในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 
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ประเด็น ค าถามในการสัมภาษณ์ 
4. แหล่งการเรียนรู้การจดัการ
ขยะในชุมชน 

ตอนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกับแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะ   
ในชุมชน 
1. ในความคิดเห็นของท่านแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะใน

ชุมชนมีผลต่อครัวเรือน และชุมชนอยา่งไร 

 

 
ข้อเสนอแนะมีผลต่อ
ความส าเร็จในการจัดการขยะ
ของประชาชนในพื้นท่ี 

ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1. ท่านคิดว่า ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลท าให้การจัดการขยะใน

ชุมชนประสบผลส าเร็จ และเพราะเหตุใด 

2. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างเก่ียวกับการจัดการ

ขยะมูลฝอยของในครัวเ รือน และชุมชน  และท่าน                                  

มีแนวทางในการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น

อยา่งไร 

3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะในครัวเรือน และ                

ในชุมชน เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนือยา่งไรบา้ง 

 

 
 
 

 
 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชุน และตวัแทนประชาชนในพื้นท่ี บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด 
อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ านวน 10 ตวัอยา่ง และการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้สามารถน ามาถอดบทเรียน เพื่อใชว้ิเคราะห์ความส าเร็จในการจดัการขยะ
ของประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยใช้
แนวคิดการประเมินแบบ CIPP-I Model ร่วมพิจารณา ซ่ึงการรายงานผลการศึกษา จะประกอบดว้ย             
5 มิติ ได้แก่ มิติท่ีหน่ึงด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) มิติท่ีสองด้านปัจจัยน าเข้า (Input)                                     
มิติท่ีสามด้านกระบวนการ (Process) มิติท่ีส่ีด้านผลผลิต (Product) และมิติท่ีห้าด้านผลกระทบจาก
ระบบ (Impact) รวมถึงขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี ในการวิจยัรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 มิติที่หนึ่งด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) 
 

4.1.1 พื้นท่ีศึกษา 
4.1.1.1 ข้อมูลท่ัวไป (องค์การบริหารส่วนต าบลคู้สลอด, 2564 : เว็บไซต์) 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บา้นโรงววั ตั้งอยูใ่นต าบลคูส้ลอด โดยต าบลคูส้ลอด เป็นต าบลหน่ึงใน

อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีพื้นท่ีประมาณ 42.72 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 26,700 ไร่ โดยลกัษณะกายภาพทัว่ไปของต าบล เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม ไม่มีป่าไม ้และภูเขา                                  
โดยมีล าคลองธรรมชาติไหลผ่านในพื้นท่ีทางตอนบนและตอนล่างของต าบล จ านวน 4 สาย ไดแ้ก่ 
คลองกกแกว้ คลองขนมจีน คลองสาน และคลองส่งน ้ าสายส่ี ซ่ึงเป็นล าคลองสาขาหน่ึงของคลอง
พระยาบนัลือ และนอกจากนั้นยงัมีล าคลองชลประทานไหลผา่นพื้นท่ีบางส่วนของต าบล 
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4.1.1.2 ลกัษณะท่ีตั้ง 
ทิศเหนือ  ติดต่อเขต   ต าบลมารวิชยั อ าเภอเสนา/ต าบลสามตุ่ม อ าเภอเสนา 
ทิศใต ้  ติดต่อเขต   ต าบลพระยาบนัลือ อ าเภอลาดบวัหลวง 
ทิศตะวนัออก ติดต่อเขต   ต าบลไผพ่ระอ าเภอบางไทรและต าบลพระยาบนัลือ  

     อ าเภอลาดบวัหลวง 
ทิศตะวนัตก ติดต่อเขต   ต าบลลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง 

 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีแบ่งเขต ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ท่ีมา : ผูว้ิจยัดดัแปลงจากคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอลาดบวัหลวง (2560) 
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4.1.1.3 สภาพประชากร 
การปกครอง แบ่งเป็น 10 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1)  บา้นดอนกลาง  หมู่ท่ี 1 
2)  บา้นลาดดว้น  หมู่ท่ี 2 
3)  บ้านโรงวัว  หมู่ท่ี 3    (ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษางานวิจัย) 
4)  บา้นหมู่ใหญ ่  หมู่ท่ี 4 
5)  บา้นล าโพง  หมู่ท่ี 5 
6)  บา้นหลุมตารอด หมู่ท่ี 6 
7)  บา้นคูม้กัเม่า  หมู่ท่ี 7 
8)  บา้นล ากะลา  หมู่ท่ี 8 
9)  บา้นววันอน  หมู่ท่ี 9 
10)  บา้นหนองเตน็  หมู่ท่ี 10 

 
4.1.1.4 ลกัษณะเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพของประชากรในขอบเขตต าบลคูส้ลอดปัจจุบนั ส่วนใหญ่มัก

ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาทิ การท าประมง การเพาะปลูกขา้ว การปลูกสวนผลไม ้เช่น  
มะม่วง มะพร้าว ฝร่ัง ชมพู่ เป็นตน้ การปลูกพืชไร่ เช่น ขา้วโพด  พืชผกั เช่น แตงกวา ถัว่ฝักยาว 
พริก ผกัชี ตั้งโอ๋ บวบ ผกักระเฉด เป็นตน้ และการเล้ียงสัตว ์นอกจากน้ียงัมีประชากรบางส่วนท่ี
ประกอบอาชีพดา้นอุตสาหกรรมในขอบเขตนอกพื้นท่ีอีกดว้ย 

4.1.1.5 ลกัษณะโครงสร้างพื้นฐาน 
1) การคมนาคม เส้นทางการคมนาคมในขอบเขตต าบลคู ้สลอด มีถนน

เช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้นต่างๆ  และต าบลใกลเ้คียง ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง 
และมีบางเส้นทางท่ีเป็นถนนลูกรังและแคบบางตอนช ารุดเสียหายมากใน  ฤดูฝน ซ่ึงเป็นอุปสรรค
อยา่งยิง่ในการขนส่งพืช ผลจากพื้นท่ีเกษตรกรรมออกสู่ตลาดอ าเภอลาดบวัหลวง มีถนนสายหลกัท่ี
น าพืชผลออกสู่ถนนลาดบัวหลวง - ไม้ตรา - สามโคก - เสนา - อยุธยา และ เสนา - ปทุมธานี                
เพื่อล าเลียงเขา้สู่ตลาดกลางภายในเมืองตลอดจนภูมิภาคอ่ืนต่อไป 

2) การไฟฟ้า ปัจจุบนัต าบลคูส้ลอดมีไฟฟ้าใชทุ้กหมู่บา้น ส าหรับในชุมชน
ท่ีมีการก่อสร้างบา้นเรือน รวมกลุ่มกนัและท่ีอยูไ่ม่ห่างไกลกนัมากนกั การใหบ้ริการก็สามารถท าได้
โดยสะดวกและทัว่ถึง ทั้งเป็นการประหยดั ค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ส าหรับบา้นเรือนท่ีอยูไ่กลออกไป 



71 

ในพื้นท่ีเกษตรกรรม การให้บริการดา้นน้ีจะส้ินเปลืองมาก  จึงอาจเห็นว่าการให้บริการ          ไม่
ทัว่ถึงนกั 

3) แหล่งน ้าธรรมชาติ 
(1) ล าน ้า, ล าหว้ย     7 สาย 

4) แหล่งน ้าท่ีสร้างขึ้น 
(1) ระบบประปาหมู่บา้น    9 แห่ง 
(2) อ่ืน ๆ (ระบุ)     3 แห่ง 
(3) บ่อบาดาล      10  แห่ง  
(4) คลองส่งน ้าชลประทาน    1 แห่ง 

5) มวลชนจดัตั้ง 
(1) ลูกเสือชาวบา้น  1  รุ่น  -    คน 
(2) อปพร.   1  รุ่น  38  คน 
(3) อ่ืน ๆ (ระบุ) กลุ่มสตรี  1  รุ่น  50  คน 

4.1.1.6 ลกัษณะทางสังคม 
1) การศึกษา 

(1) โรงเรียนประถมศึกษา    2 แห่ง 
(2) โรงเรียนมธัยมศึกษา     1 แห่ง 
(3) ศูนยข์อ้มูลประจ าต าบล    1 แห่ง 
(4) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็     2 แห่ง 
(5) ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น/หอ้งสมุดประชาชน1 แห่ง 

2) สาธารณสุข 
(1) สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น   1 แห่ง 
(2) อตัราการมี และใชส้้วมราดน ้า   ร้อยละ 100 

4.1.2 สถานการณ์ขยะของบ้านโรงวัว 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านโรงววั ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา           

ก่อนเร่ิมด าเนินจดัให้มีโครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะนั้น บริเวณพื้นท่ีของหมู่บา้นยอ้นกลบัไปในอดีต 
เม่ือประมาณ 50 ปีท่ีแลว้พบวา่ ในยคุนั้นพื้นท่ีในหมู่บา้น ยงัไม่มีปริมาณขยะมากนกั โดยผลิตภณัฑ์
ท่ีใชใ้ส่ภาชนะ ส่วนใหญ่ท าจากเศษวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถย่อยสลายไดง้่าย เช่น ใบตองน าไวห่้อ
อาหาร เชือกกลว้ยท่ีตากแดดน าไวจ้ดัท าเป็นกระสอบ เป็นตน้  
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ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2550 เร่ิมมีการน าเศษวสัดุท่ีท าจากพลาสติกมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับใส่ภาชนะต่างๆแทนเศษวัสดุธรรมชาติดังกล่าวมากขึ้ น จึงกลายเป็นจุดเร่ิมต้นของ                
ปริมาณขยะท่ีมกัถูกพบมากท่ีสุด (บุญส่ง เริงขวญั, 2564)  

อดิพร สว่างกลบั (2564) กล่าวว่า “พืน้ท่ีของหมู่ บ้านตอนนั้น เม่ือมองไปตามถนนข้างทาง 
รวมถึงในล าคลอง จะมีเศษขยะต่างๆ เกล่ือน โดยปริมาณขยะจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ท่ีพบ
มากท่ีสุด มาจากเศษวัสดุจ าพวกพลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติก เน่ืองจากประชาชนในพื้นท่ี               
ส่วนใหญ่นิยมอุปโภคบริโภคน ้าด่ืมจากการซื้อใส่ขวดด่ืมแบบอเนกประสงค์ แทนการอุปโภค
บริโภคน า้ด่ืมจากน า้ฝนเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา” 

ภทัรภร เอ่ียมสะอาด (2564) กล่าวว่า “ประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่นั้นไม่ได้มีการอุปโภค
บริโภคน า้ด่ืมจากน า้ปะปา หรือจากน า้บาดาลแล้ว จึงท าให้ต้องมีการจับจ่ายซื้อน า้ด่ืมแบบใส่ขวด
พลาสติกมาอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเน่ืองตลอดจนถึงปัจจุบัน” นัน่เอง 

นอกจากน้ียงัพบว่า “สืบเน่ืองจากการจับจ่ายซื้อของของประชาชนในพื้นท่ี จึงได้รับ
ถุงพลาสติก ซ่ึงเป็นภาชนะส าหรับห่อส่ิงของท่ีซื้อหานั้นๆ กลับบ้านมาด้วย จึงเป็นเหตุให้ปริมาณ
ขยะจากถงุพลาสติกกพ็บมากตามไปด้วยเช่นกัน” (วนัเพญ็ จนัสคาญ, 2564)  

เม่ือเปรียบเทียบจ านวนปริมาณขยะพลาสติกท่ีเกิดขึ้นระหว่างขวดพลาสติกกบัถุงพลาสติก
พบวา่ “จ านวนขยะพลาสติกมีปริมาณมากกว่าถงุพลาสติก เน่ืองมาจากมีประชาชนในพืน้ท่ีบางส่วน
นิยมพกถงุผ้าเวลามาจับจ่ายซื้อของ ท าให้สามารถลดปริมาณการใช้ถงุพลาสติกลงได้ ท าให้ปริมาณ
ขวดพลาสติก ยงัคงมีปริมาณมากอยู่เช่นเดิม” นัน่เอง (ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม, 2564) 

โดยเม่ือปริมาณขยะมูลฝอยเร่ิมมีจ านวนสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ประกอบกบัหมู่บา้นไม่ไดอ้ยู่
ในพื้นท่ีในเขตเทศบาลจึงไม่มีรถเก็บขยะ จึงท าให้บา้นเรือน และพื้นท่ีชุมชน เกิดปัญหาความ
สกปรก โดยเฉพาะการทิ้งขยะลงขา้งถนน ในคลองสาธารณะ รวมถึงการก าจดัโดยการเผาในพื้นท่ี
โล่งแจง้ ก่อใหเ้กิดมลพิษส่ิงแวดลอ้ม กล่ิน ควนั และท าใหท้ศันียภาพไม่น่ามอง ผลจากสถานการณ์
ข้างต้น จึงเป็นท่ีมาท าให้ประชาชนในพื้นท่ีต้องมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านขึ้ น                
เพื่อให้ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย การน ากลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดความสะอาด                      
เป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด 
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4.1.3 การส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นักวิชาการมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ
ขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

หน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการเขา้มาช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี อาทิเช่น 

กรมการพฒันาชุมชน (พช.) ได้มีการจัดสรรงบประมาณ และอุปกรณ์ส่ิงของ เพื่อใช้
ส าหรับการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน  

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (อบจ .) มีการจดัให้ประชาชนในพื้นท่ีไป
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพื่อใหชุ้มชนไดเ้กิดเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ สถานท่ีจดัไป 
ไดแ้ก่ 

1) ชุมชนบา้นหัวถนน หมู่ท่ี 5 ต าบลพระลบั อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีการน าใช้
หลกั 3R เขา้มาจดัการขยะให้เหลือศูนย ์คือด้วยการ Reduce หมายถึง ลดปริมาณการสร้างขยะ , 
Reuse หมายถึง การใชซ้ ้า และ Recycle หมายถึง การน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงในชุมชนจะแยกขยะเป็น 
4 ประเภท คือ (1) ประเภทขยะรีไซเคิล ให้น าไปขาย หรือบริจาคให้วดั เพื่อขายเป็นค่าน ้ าค่าไฟ,                 
(2) ประเภทขยะอนัตราย ให้น าไปทิ้งในจุดท่ีก าหนด (3) ประเภทขยะทัว่ไปให้น าไปทิ้งหน้าบา้น   
ทุกวนัจนัทร์ และ (4) ประเภทขยะอินทรีย ์ใหน้ าไปท าปุ๋ ย (ส านกัข่าวไทย, 2564: เวบ็ไซต)์ 

สมหมาย ไตรอุโภค (2564) กล่าวว่า “การศึกษาดูงานท่ีชุมชนบ้านหัวถนน ซ่ึงเป็นชุมชน
ต้นแบบในการบริหารจัดการอย่างเข้มแขง็พบว่า ชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้มงวด และประชาชนแต่ละ
ครัวเรือนยกเลิกการใช้ถ้วยพลาสติก เปลี่ยนมาใช้เป็นถ้วยแก้ว และยกเลิกการใช้โฟม เปลี่ยนมาใช้
เป็นป่ินโต แทนท้ังหมด และการจัดการขยะยงัมีรางวัลส าหรับเกบ็แต้มด้วย” 

GOTOKNOW (ม .ป .ป .)  อ้างถึงในกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (2561) พบว่า 
ความส าเร็จของชุมชนหมู่บา้นหัวถนน คือ สามารถจดัการขยะของชุมชนไดอ้ย่างพร้อมเพรียงกนั 
และไดมี้การอา้งอิงขอ้มูลจาก ไดวิ้เคราะห์ถึงปัจจยัแห่งความส าเร็จในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองการจดัการขยะของชุมชน บา้นหวัถนนไวด้งัน้ี 

(1) ผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง แมว้่า ใหญ่บา้นจะไม่ใช่คนในพื้นท่ีน้ีแต่ก าเนิด แต่โดยอุปนิสัย
เป็นคนสะอาดเรียบร้อย และความสุขจากการใหว้ิทยาทานอยูก่่อนแลว้ 

(2) ใช้กลยุทธ์จากง่ายไปยาก และหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงผูใ้หญ่บา้น เร่ิมต้นด้วยการสร้าง               
แกนน าตน้แบบชาวบา้นก่อนในปี 2556 และใชก้ลยุทธ์ในการสร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างความภูมิใจ
ร่วมกนั ท าใหเ้ห็นประโยชน์กบัตนเอง สร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้น อยา่งบูรณาการและต่อเน่ือง 
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(3) แรงกระตุ้นจากภายนอกคือ การสร้างบรรยากาศการ “แข่งขัน” ไปสู่ความฝันร่วมกัน 
ชาวบ้านชุมชนบ้านหัวถนนต่างพยายามสร้างโอกาสและส่งผลงานการคัดแยกและจัดการขยะเข้า
ประกวดในเวทีต่างๆ และน าเอาค าแนะน าจากหน่วยงานภายนอกมาปรับปรุงและพฒันาการจดัการขยะ
ในชุมชน เม่ือการพฒันามาประกอบเข้ากับความต่อเน่ืองท่ียาวนานพอ จึงเกิดเป็นความส าเร็จและ
ภาคภูมิใจร่วมกนั และอีกประการหน่ึงคือ คณะท่ีมาศึกษาดูงานชุมชนบา้นหัวถนน จึงท าใหมี้รายไดจ้าก
คณะท่ีมาศึกษาดูงานอีกชช่องทางหน่ึง 

(4) การบูรณาการทั้งบา้น วดั โรงเรียน และความสามคัคีของคนในหมู่บา้น นอกจากน้ี กลยุทธ์
อีกหน่ึงอย่างท่ีช่วยให้การพฒันาชุมชนหัวถนนมีความยัง่ยืนนั่นก็คือ การพฒันาเยาชนให้เกิดความฝัน
ร่วมกนัเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มของหมู่บา้น นอกจากน้ียงัฝึกฝนให้เยาวชนสามารถวิทยากรให้
ความรู้แก่คณะท่ีมาศึกษาดูงานอีกดว้ย 

2)  ชุมชนบ้านโพธ์ิซ้ายร่มเย็น หมู่  5  ต าบลนครหลวง อ า เภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้การจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน โดยมีการลงนามความร่วมมือ 
“ในการจดัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บา้นโดยการจดัการของเสียเหลือศูนย”์ ระหว่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จ านวน 14 แห่ง และมูลนิธิการจดัการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (มูลนิธิ 3R) นั้น ไดด้ าเนินการต่อเน่ือง
อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถผลักดันให้ชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจใน                 
การคัดแยกขยะตั้ งแต่ต้นทาง และสามารถด าเนินกิจกรรมในกระบวนการจัดตั้ งธนาคาร                  
ขยะรีไซเคิล และเร่ิมด าเนินการการคดัแยกขยะ เพื่อพฒันาไปสู่การจดัตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

จนท าให้ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานท่ีความสนใจเข้าไปแลกเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ                   
ซ่ึงถือไดว้า่ชุมชนโพธ์ิซา้ยร่มเยน็ มีศกัยภาพทั้งดา้นบุคลากรและสภาพพื้นท่ี ในการยกระดบัในการ
เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน (3R Learning Center) แห่งท่ี 7 เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยืน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้-ประสบการณ์ ถ่ายทอด                   
สู่สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ และส่งต่ออนุชนรุ่นหลงั  โดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการพฒันาสู่ความยัง่ยืนต่อไป โดยฐานการเรียนรู้ของชุมชนประกอบด้วย 7 ฐาน 
(กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม, 2562) ดงัน้ี 

จุดการเรียนรู้ท่ี 1 ธนาคารขยะรีไซเคิล เรียนรู้กระบวนการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล                
ซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

จุดการเรียนรู้ท่ี 2 ผลิตภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้วิธีการผลิตกล่องใส่ของผ้าไหม ส าหรับ                          
ใส่ผลิตภณัฑต่์างๆ ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2545 ไดค้วามสนใจทั้งในปละต่างประเทศ 
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จุดการเรียนรู้ท่ี 3 การเล้ียงไส้เดือน เรียนรู้การก าจดัขยะอินทรีย ์ในครัวเรือน โดยการเล้ียง
ไส้เดือนดิน ประโยชน์ท่ีไดจ้ากการเล้ียงไส้เดือน และวิธีการเล้ียงไส้เดือน 

จุดการเรียนรู้ท่ี 4 เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผกัสวนครัว                    
โดยการใชปุ้๋ ยจากธรรมชาติ คือ มูลไส้เดือน และน ้าหมกัชีวภาพ 

จุดการเรียนรู้ท่ี 5 น ้ าหมกัชีวภาพเรียนรู้ขั้นตอน กระบวนการในการน ้ าหมกัชีวภาพจาก   
เศษอาหาร เพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชน 

จุดการเรียนรู้ท่ี 6 กลุ่มสร้างอาชีพแม่บ้าน เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ อาหาร เด่นของชุมชน                      
เพื่อการสร้างรายไดใ้หก้บักลุ่มแม่บา้น 

จุดการเรียนรู้ท่ี 7 ส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุรีไซเคิล เรียนรู้การน าของเหลือใช ้มาท าส่ิงประดิษฐ์
เพื่อสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาให้ความรู้  และส่งเสริมวิชาชีพกับ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น ในการแนวทางการปลูกตน้ไม ้ผกัสวนครัว และผกัปลอดสารพิษ การใช้ 
หัวเช้ือน ้ าส้ม  ซ่ึงท าจากธรรมชาติฉีดพ้นกันแมลง การสอนท าขนมไทย การสอนท าบัญชี                       
รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน นอกจากน้ียงัมีการจดัให้ประชาชนในพื้นท่ีไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ท่ีวดัจากแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นวดัตน้แบบในการจดัการขยะรีไซเคิล โดยเฉพาะแนวคิด
การเปล่ียนขยะพลาสติกเป็นจีวรพระ และการเชิญชวนให้ประชาชนมาท าบุญด้วยขยะ  ซ่ึงทาง
ชุมชนจึงไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บนั้นไปต่อยอดปรับใชเ้ก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะรีไซเคิลพลาสติก
ในพื้นท่ี 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน .) ต าบล               
ลาดบวัหลวง อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ได้เขา้มาให้ความรู้เก่ียวกับการท า
หัตถกรรมจกัสานจากวสัดุท่ีเหลือใช ้ไดแ้ก่ ขยะจ าพวกพลาสติก ถุงกาแฟ ให้กลายเป็นผลิตภณัฑ์ 
เช่น กระเป๋า เปล เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษขาย ซ่ึงสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนอีกทางหน่ึง 
 กรมวิชาการเกษตร มาสอนประชาชนในพื้นท่ีท าปุ๋ ย และน ้ าหมกัชีวภาพ ส าหรับน าไป               
ฉีดพ่นป้องกนัแมลงศตัรูพืชในพื้นท่ีเกษตรกรรม แทนการใชส้ารเคมี ยาฆ่าแมลง ภายในชุมชน 
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4.1.4 การส่งเสริมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) มีผลต่อความส าเร็จในการ
จัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูส้ลอด (อบต. คูส้ลอด)
ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี
อยา่งยิง่ ดว้ยวิธีการปฏิบติัให้ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ห็นแบบอยา่ง โดยเฉพาะการเขา้มาส่วนร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงในกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรมจิต
อาสาการเก็บขยะรอบพื้นท่ีของชุมชน กิจกรรมการตดัตน้ไมเ้พื่อปรับภูมิทศัน์ และกิจกรรมการเก็บ
วชัพืชและขยะในล าคลอง 

การติดตามผลการด าเนินงาน และการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน                    
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ และอุปกรณ์ส่ิงของ เช่น การจดัหาถงัขยะ/ถุงขยะจดัหา              
ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่างๆ  รวมถึงการจดัหาเตาเผาขยะติดเช้ือเพื่อใชใ้นสถานีอนามยั (ดงัภาพท่ี 4.9) 
และเตาเผาส าหรับเผาขยะติดทัว่ไปของชุมชน (ดงัภาพท่ี 4.10) นอกจากน้ียงัมีการสรรหาวิทยากร
เขา้มาอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะแต่ละประเภท การจดัการขยะตามหลกั 3Rs และ
โดยเฉพาะเร่ืองขยะอนัตราย ซ่ึงขยะประเภทดงักล่าว ไม่สามารถขาย หรือรีไซเคิลได ้เช่น หลอดไฟ 
แบตเตอร่ี เป็นตน้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี สามารถน าไปประยุกต์ใช้ส าหรับการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในครัวเรือนและชุมชนต่อไป 

ทั้งน้ียงัพบว่า อบต. คูส้ลอด ยงัไดร้วบรวมของเสียอนัตรายในชุมชน ไปก าจดั ท าให้ของ
เสียอนัตรายจากชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

4.1.5 ประชากรภายนอกพื้นท่ีท่ีเข้าในพื้นท่ี 
พื้นท่ีหมู่ท่ี 3 บ้านโรงววั ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา                  

มีลกัษณะท่ีตั้ง สภาพเศรษฐกิจ และลกัษณะโครงสร้างพื้นฐานท่ีค่อนขา้งมีความพร้อม จึงท าให้             
มีประชากรภายนอกท่ีไม่ไดมี้ภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีแฝงเขา้มาอยู่พื้นท่ีค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้มา
ประกอบอาชีพในพื้นท่ี ไดแ้ก่ รถขายของ รถเร่ (ซาเลง้) ครูอาจารย ์นกัเรียน ผูส้นใจทัว่ไป (ไดแ้ก่ 
บุคคลท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน บุคคลทัว่ไป) จึงท าใหมี้การจดัการขยะมูลฝอยไม่ครอบคลุมตามแนวทาง              
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การน าภาชนะโฟม พลาสติกเขา้มาใช ้การก าจดั
ขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการเผาในจุดท่ีไม่ใช่เตาเผาขยะท่ีใช้เฉพาะจุดในพื้นท่ี การทิ้งขยะไม่ถูกท่ี เป็นตน้ 

อดิพร สว่างกลับ (2564) กล่าวว่า “ปัญหาบางทีมีคนภายนอกเข้ามา เช่น ถ้วยโฟม                           
ถ้าเป็นไปได้จะของดในหมู่บ้าน แต่เราห้ามรถขายก๋วยเตี๋ยวท่ีเข้ามาไม่ได้” 

ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ “ในกรณีท่ีมีคนภายนอกเข้ามา เช่น รถก๋วยเตี๋ยว                 
กใ็ห้คนในพืน้ท่ีเตรียม ถ้วยชามมาใส่เอาแทน” 
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4.2 มิติที่สองด้านปัจจยัน าเข้า (Input)      
 

4.2.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ี และระดับการศึกษาของ
ประชาชนในพื้นท่ี                            

ข้อมูลพื้นฐานของผู ้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยในคร้ังน้ี  มีอายุระหว่าง 45 –78 ปี                              
ดา้นระยะเวลาในการอยูใ่นพื้นท่ี ส่วนใหญ่พบวา่ อยูอ่าศยัในพื้นท่ีตั้งแต่ก าเนิด และมีบางส่วนท่ียา้ย
มาจากพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองมาจากการแต่งงาน หรือยา้ยตามคู่สมรส โดยท่ีคู่สมรสของตนพื้นเพอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีโดยระดบัการศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6,  
มธัยมศึกษาปีท่ี 3, อนุปริญญา จนถึงในระดบัปริญญาตรี 

โดยผูใ้หญ่บา้น มีอายุ 50 ปี ระยะเวลา ในการอยู่ในพื้นท่ีตั้งแต่ก าเนิด ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี 

4.2.2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
จากการรวบรวมจากความหมายเก่ียวกับการจัดการขยะอย่างถูกหลักทางวิชาการของ

ประชาชนในพื้นท่ีนั้นพบว่า ค  านิยามของความหมายในท่ีน้ีนั้นจะมีลกัษณะเป็นค านิยามเฉพาะ                                   
เพื่อใชส้ าหรับการบริหารจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดย 

วนัเพญ็ จนัสคาญ (2564) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการจดัการขยะอยา่งถูกหลกัทางวิชาการ
ของประชาชนในพื้นท่ีไวว้่า “การเก็บขยะและคัดแยกขยะให้เรียบร้อย เพ่ือบ้านเรือน และชุมชน                      
ดูมคีวามสะอาดน่าอยู่” 

ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม (2564) กล่าวว่า “ความหมายของการจัดการขยะอย่างถูกหลักทาง
วิชาการของประชาชนในพื้นท่ีคือ การแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทขยะท่ัวไป 
ขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะอันตราย และสามารถน าขยะแต่ละประเภทเหล่านั้น มาจัดแจงเพ่ิม
มูลค่า” 

จิตรา เริงขวญั (2564) ไดก้ล่าวว่า “การจัดการขยะอย่างถูกหลักทางวิชาการของประชาชน
ในพื้นท่ีนั้นคือ การแยกคัดขยะออกเป็นส่วนๆ พิจารณาจากขยะท่ีสามารถขายได้  ขยะอันตราย   
ขยะอินทรีย์ และขยะท่ีไม่สามารถน าไปใช้ได้ ให้น าไปก าจัดด้วยวิธีการเผาในสถานท่ีท่ีทางชุมชน
ก าหนดไว้” 
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ชุมชนแบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทขยะอินทรีย์ใช้ถงัขยะสีเขียว 
ประเภทขยะรีไซเคิลใช้ถังขยะสีเหลือง ประเภทขยะทั่วไปใช้ถังขยะสีน ้ าเงิน และประเภท                              
ขยะอนัตรายใชถ้งัขยะสีแดง (ดงัภาพท่ี 4.2) 

ภาพท่ี 4.2 ถงัขยะภายในชุมชน 

ชุมชนไดมี้แนวทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในพื้นท่ีโดยมีวิธีการต่างๆ เช่น 

1) การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เช่น การติดป้ายบอกสถานะ

ของประเภทขยะ โดยใชสี้ในการจ าแนกเพื่อใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

2) การปฏิบติัเป็นแบบอยา่ง เช่น การทิ้งขยะใหล้งถงั การคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง การขยะกลบัมาใช้

ประโยชนใ์หม ่

3) การส่งเสริมทกัษะความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ การก าจดัขยะอย่างถูกวิธี 

รวมถึงแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นท่ี โดยการจัด

อบรม โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ รวมถึงฝึกอาชีพ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการด าเนิน

ชีวิต และการจดัการขยะในชีวิตประจ าต่อไป 

4) การศึกษาดูงานเก่ียวกบัการจดัการขยะจากชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ และน ามาปรับใช ้

หรือประยกุตใ์ชใ้นชุมชนของตน  

5) การถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะไปสู่เยาวชนภายในพื้นท่ี เช่น การ

เข้าไปเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

โรงเรียนคูส้ลอด 2 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) สาธารณสุขชุมชน และหมู่บา้น

อ่ืนๆท่ีสนใจ  
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ถึงแมว้่า ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ จะไม่สามารถอธิบายหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างครบถ้วน แต่ทุกท่านก็มีความรู้ความเข้าใจว่า แนวทางในการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีวิถีชีวิตในการปฏิบติัอยู่นั้น มีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างยิ่ง และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของการจัดการขยะ                 
มูลฝอย การคดัแยกขยะ การแบ่งประเภทขยะ และสีท่ีใชใ้นการแบ่งไดเ้ป็นอยา่งดี ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้นั้น ไปสู่บุคลากรท่านอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งดียิง่อีกดว้ย 

4.2.3 ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
จากสถานการณ์ขยะมูลฝอย ท าให้เกิดแรงกระตุน้สภาวะจิตของประชาชนในพื้นท่ีให้เกิด

ความตระหนักเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มในการดูรักษาบา้นเรือน และชุมชนให้มีความสะอาด  
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่สกปรก และท าให้ไม่มีโรคภยัมาสู่ชุมชน และยงัรวมถึงภาพลกัษณ์ท่ีมอง
กลบัเขา้มาน่าอยูอ่าศยั เพราะทุกอยา่งมนัเก้ือหนุนกนัหมด 

จากการสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัส่วนใหญ่ระบุวา่ ทางชุมชนแทบไม่พบการทิ้งขยะไม่ถูก
ท่ีแลว้ โดยสมมติวา่ หากพบเห็นบุคลากรในพื้นท่ีไม่ทิ้งขยะลงถงันั้น มกัจะใชว้ิธีการเขา้ไปเชิญชวน
บุคลากรท่านนั้นๆปรับเปล่ียนพฤติกรรมดงักล่าว ซ่ึงมีลกัษณะเชิงพูดคุยเชิงเล่นเชิงจริง ไม่ใช่เป็น
เชิงวา่กล่าวตกัเตือน หรือลงโทษ 

อดิพร สว่างกลบั (2564) กล่าวว่า “หากพบเห็นประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถังขยะ ก็จะพูด                
เชิงเล่นเชิงจริงกับเขาว่า ทิง้ขยะ ขวดพลาสติก เงินทองท้ังนั้นเลย” 

ทรัพย์วรา ทรัพย์งาม (2564) กล่าวว่า “หากพบเห็นจะเชิญชวนให้เขา เปลี่ยนจาก                 
ขยะมูลฝอย เป็นมูลค่าเพ่ิมให้กลายเป็นทองค า ท าให้เกิดแรงผลักดันให้สร้างมูลค่าจากจัดการขยะ” 

วนัเพ็ญ จนัสคาญ (2564) กล่าวว่า “จะบอกเขาว่า ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด เพราะ             
จะท าให้ดูไม่สะอาดเวลาใครผ่านไปผ่านมา”  

กุหลาบ เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “เราก็จะคุยกับเขาว่า มาร่วมกันเก็บท าความสะอาด                   
อยากให้หมู่บ้านสะอาด ช่วยกันในหมู่บ้านของเรา” 

รวมถึงวิธีการสร้างความตระหนกัโดยการจดัอบรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน และการจดักิจกรรมจิตอาสาช่วยกนัเดินเก็บขยะภายในชุมชน ถนนใหญ่ และรวมถึงการเก็บ
วชัพืชในคูคลอง ความถ่ี 1 เดือน/คร้ัง โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นหัวหน้าวิทยากรค่อยให้ความรู้ และ                    
การปฏิบติัตนใหลู้กบา้นเห็นเป็นแบบอยา่ง  
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โชคชัย กูรวัฒนะ (2564) กล่าวว่า “ผู้ ใหญ่บ้านจะมีการอบรมเกี่ยวกับกองทุน และ               
การจัดการขยะมูลฝอยภายในทุกเดือน” 

บุญส่ง เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “ผู้ใหญ่บ้านจะมีการจัดจิตอาสา พาเดินไปช่วยกันเกบ็ขยะ
เดือนละคร้ัง” 

โดยพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนกัเห็นถึงความส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย 
โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัให้ความเห็นว่า หากประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นถึงความส าคญัในการจดัการขยะ
มูลฝอยภายในชุมชนนั้ น จะท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม และยังเป็นแหล่งก าเนิดโรคต่างๆ              
จากขยะอีกด้วย “โดยจะท าให้ทุกอย่างท่ี เกื้อหนุนกันมันจะรวนไปหมด อีกท้ังยังรวมถึง                        
ความสกปรกเลอะเทอะ บางบ้านอาจทิ้งในท่ีของบุคคลอ่ืน ซ่ึงเม่ือมีคนผ่านไปผ่านมาจะมองมา
ตัดสินว่า มันไม่ดีเอาได้ นอกจากนีย้ังรวมถึงบางบ้าน พบว่า บ้านเรือนของตนสะอาด ไม่สกปรก                    
แต่กลับน าขยะเหล่านั้นไปทิง้บ้านบุคคลอ่ืน ซ่ึงส่ิงเหล่านีอ้าจจะท าให้มีบุคคลน าแอบไปพูด ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดต่อไปในอนาคตอาจจะมีบุคคลท่านอ่ืนๆ กระท าตามพฤติกรรมเหมือนกันก็เป็นไปได้” 
นัน่เอง (อดิพร สวา่งกลบั, 2564) 

การปลูกฝังความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ทางชุมชนมีแนวทางดงัน้ี 

เร่ิมตน้ปลูกฝังความตระหนกัเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยใหแ้ก่ เยาวชนในพื้นท่ี เร่ิมจาก                     
1) การประสานงานกบัทางคณาจารยจ์ากโรงเรียนคูส้ลอด 2 ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ใน

เขตหมู่ท่ี 3 เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อเขา้ไปถ่ายทอดความรู้ให้กบันกัเรียน                
โดยมีผูใ้หญ่บา้น ท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากร เช่น 

2) การสอนวิธีคดัแยกขยะโดยแบ่งเป็นขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนออกเป็น 4 ประเภท ซ่ึง
ใชรู้ปแบบแบ่งเช่นเดียวกบัถงัขยะในชุมชน (ดงัภาพท่ี 4.2) ไดแ้ก่ ประเภทขยะอินทรียใ์ชถ้งัขยะสีเขียว 
ประเภทขยะรีไซเคิลใช้ถังขยะสีเหลือง ประเภทขยะทั่วไปใช้ถังขยะสีน ้ าเงิน และประเภท                             
ขยะอนัตรายใชถ้งัขยะสีแดง (ดงัภาพท่ี 4.3)  
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ภาพท่ี 4.3 ถงัขยะภายในโรงเรียน 

3) การฝึกทกัษะดว้ยวิธีการลงมือปฏิบติั โดยมีการจดักิจกรรมพาคณาจารย ์และนักเรียน               
เขา้ร่วมท าจิตอาสากบัทางชุมชน โดยพาเดินเก็บขยะรอบบริเวณชุมชน รวมถึงการพาเดินทศันศึกษา
เพื่อเขา้ร่วมฐานกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีทางชุมชนเตรียมไวส้ าหรับผูส้นใจท่ีตอ้งการเขา้
มาศึกษาดูงาน ซ่ึงมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
รวมถึงมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เขา้มาช่วยจดัท าป้ายประกอบจุดการเรียนรู้ดงักล่าว 
โดยฐานการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 7 ฐาน ดงัน้ี 

 จุดการเรียนรู้ท่ี 1 ฐานธนาคารขยะรีไซเคิล 
 จุดการเรียนรู้ท่ี 2 ฐานปุ๋ ยชีวภาพ/น ้าหมกัชีวภาพ 
 จุดการเรียนรู้ท่ี 3 ฐานไส้เดือนดิน 

จุดการเรียนรู้ท่ี 4 ฐานเปลญวนผกัตบชวา/เปลจากกลว้ย 
จุดการเรียนรู้ท่ี 5 ฐานการเรียนรู้เห็ดนางฟ้าภูฏาน 
จุดการเรียนรู้ท่ี 6 ฐานการคดัแยกเศษอลูมิเนียมเหลือใชเ้พื่อบริจาคผลิตขาเทียม 
จุดการเรียนรู้ท่ี 7 ฐานอาหารสัตวจ์ากวชัพืช 

4) การติดตามผลหลงัภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัของนกัเรียนในโรงเรียน โดยมีคณาจารย ์    
ท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ และส่งเสริมความตระหนักเร่ืองการจดัการขยะภายในโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งจากการเรียนการสอน การปฏิบติัตนเป็นแบอย่าง การทิ้งขยะให้ถูกท่ี การคดัแยกขยะ 
การท าความสะอาดไม่ให้สกปรก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึงการอาศยัความร่วมมือจากผูป้กครอง
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นท่ีในการช่วยส่งเสริมความตระหนักให้แก่ ลูกหลาน ซ่ึงเป็น
เยาวชนรุ่นใหม่ ให้ไดเ้ห็นถึงความส าคญัของการดูแลปัญหาขยะ ดว้ยการปฏิบติัตนให้เยาวชนเห็น
เป็นแบบอย่าง การติดป้ายประชาสัมพนัธ์ การรงณรงค์ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาด          
ไม่ทิ้งขยะลงล าคลอง หรือบริเวณท่ีไม่ใชส้ าหรับทิ้งขยะ ตลอดจนการน าขยะไปสร้างมูลเพิ่ม เป็นตน้  
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บุญส่ง เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “ชุมชนของเรามีการพานักเรียน ครูไปเดินเก็บขยะตาม
ถนน ข้างทางต่างๆ พอเราซ่ึงเป็นผู้ใหญ่เห็น กเ็กิดความรู้สึกอายเดก็ๆ เป็นแรงกดดันเรากเ็กบ็ด้วย” 

จิตรา เริงขวัญ (2564) กล่าวว่า “แนวทางการปลูกฝังความตระหนักในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม เร่ืองการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนคือ การท าให้เขาได้เห็นเป็นแบบอย่างในส่ิงท่ีเรา
ได้มีการจัดการขยะ และเด๋ียวเขาจะท าตามเราเอง” 

5) ติดป้ายห้ามทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ าสาธารณะของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนกัในการ
ปฏิบติัตนใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี (ดงัภาพท่ี 4.4)  

 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การติดป้ายหา้มทิ้งขยะลงแหล่งน ้า 

 6) ร่วมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลคูส้ลอด (อบต.) ในการส่งเสริม และรณรงค์ติดป้าย              
ขอ้ปฏิบติัชุมชนชาวต าบลคูส้ลอด เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฝังความตระหนกั และแนวทางการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน (ดงัภาพท่ี 4.5) จ านวน 5 ขอ้ รายละเอียดดงัน้ี 

(1) ไม่เผาขยะ งดใชเ้ตาเผา 
(2) ไม่ทิ้งขยะบนถนน แม่น ้า ล าคลอง 
(3) งดโฟม/พลาสติกในการบรรจุอาหาร 
(4) แยกขยะก่อนทิ้ง (ถงั 4 สี ของอบต.) 
(5) ไม่ปักป้ายโฆษณาในท่ีสาธารณะ 
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ภาพท่ี 4.5 การติดป้ายขอ้ปฏิบติัชุมชนชาวต าบลคูส้ลอด 

4.2.4 ภาวะผู้น าในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลหลักพบว่า ผู ้น าชุมชนในพื้นท่ีศึกษา ในท่ีน้ีหมายถึง 

ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น และคณะกรรมการหมู่บา้น ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ 
ผูน้ าชุมชนมีความมุ่งมัน่ในการจดัขยะมูลฝอยในชุมชน ดว้ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งให้

ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ห็น และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และชุมชน ตลอดจนการจัดประชุม                            
การฝึกอบรม โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นวิทยากรท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และด าเนินการปฏิบติั
ตั้งแต่ก่อนเร่ิมมีโครงการจวบจนถึงปัจจุบนั และมุ่งหวงัไปสู่การด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ
ต่อไปในอนาคต 

อดิพร สวา่งกลบั (2564) ผูใ้หญ่บา้นกล่าววา่ “ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการ
ขยะมูลฝอย เร่ิมจากตัวเราบ้านเดียว (หมายถึงบ้านผู้น าชุมชนทุกคน)  เช่น คัดแยกขยะท่ีต้นทาง                
ฝ่ังถังขยะรักษ์โลก ปลูกผักรอบๆ ผักจะงามไปด้วย ผลท าให้เหลือมีขยะท่ีจะเผาให้น้อยท่ีสุด  เราท า
อย่างต่อเน่ือง ท าจนเป็นความเคยชิน เห็นขยะก็จอดเก็บปฏิบัติแบบนี ้ท าก่อน จะมีธนาคาร                       
ขยะรีไซเคิล” 

สมหมาย ไตรอุโภค (2564) หน่ึงในคณะกรรมการหมู่บา้นกล่าวว่า “การท่ีชุมชนเราไม่มี 
รถขยะมานั้น เป็นโอกาสท่ีเราจะบริหารจัดการ ซ่ึงเราปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้เขา เป็นผู้น าช่วยกัน
ประสัมพันธ์ ผ่านช่องทางกลุ่ม LINE ของหมู่บ้าน รวมถึงฝากอบต. ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เรามุ่งมั่น
ท่ีจะสร้างแรงจูงใจโดยน าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมาเป็นต้นแบบในการจัดการขยะในชุมชน”  

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูน้ าชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยในชุมชนดว้ยกนัหลายวิธี เช่น 
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1)  ผู ้น าชุมชนแสดงความมุ่งมั่นในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีผลออกมา                        
เป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดการก าจดัดว้ยวิธีการเผาใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เช่น การเดินเก็บขยะภายในชุมชน และน ามาคัดแยกขยะ 
จุดประสงคเ์พื่อท าใหลู้กบา้นเห็นเหมือนกนัทุกคน 

3) มีการจดัประชุม และการอบรม รวมถึงค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในชุมชน 
โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นวิทยากรท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 

 4) การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในชุมชน เช่น โครงการธนาคารขยะแลกทอง 
การปลูกผกัปลอดสารพิษจากขยะอินทรีย ์การท าร้านคา้ชุมชนเพื่อขายผกัปลอดสารพิษดงักล่าว 
 5) มีแนวทางในการส่งเสริม และ/หรือการพฒันาต่อยอดการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของ
ชุมชนในอนาคตโดยเนน้การส่งเสริมการน าขยะไปสร้างมูลค่าเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนโดยเฉพาะ
ผูสู้งอาย ุกบัเด็กใหมี้รายไดเ้ล้ียงชีพอยา่งย ัง่ยนื เช่น การเปล่ียนขยะใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑก์ระเป๋า
จากซองกาแฟ ผลิตภณัฑโ์มบายขยะจากถุงขนม ผลิตภณัฑเ์ปล จากผกัตบชวา  

วนัเพ็ญ จนัสคาญ (2564) หน่ึงในคณะกรรมการหมู่บา้นอีกท่านกล่าวถึงแนวทางในการ
ส่งเสริม และ/หรือการพฒันาต่อยอดการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในอนาคตเพิ่มเติมว่า 
“มุ่งมั่นส่งเสริม และ/หรือการต่อยอดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้ท าบัญชีสะสมแต่ละคน                    
ในทุกครัวเรือน ใครขายได้เท่ายอด กจ็ะมอบทองให้เป็นการสร้างแรงจูงใจในการจัดการปัญหาขยะ
มูลฝอยในพืน้ท่ีอย่างต่อเน่ืองต่อไปเร่ือย ๆในอนาคต” 

 บทบาทผูน้ าชุมชนมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งยิง่ โดยเฉพาะ
การเป็นผูน้ าในการริเร่ิมกิจกรรมในการจดัการขยะ และแนวทางในการบริหารจดัการขยะภายใน
ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการต่อยอดขยะให้สามารถสร้างมูลค่า เพิ่มรายไดม้าสู่ประชาชนในพื้นท่ี 
และอยู่ระหว่างการสร้างร้านคา้ส าหรับแหล่งจดัจ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ ท่ีเกิดจากขยะอินทรีย์
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีไดใ้ช้ประโยชน์ ภายหลงัจากการปลูกกินเองในครอบครัว หรือแบ่งให้
เพื่อนบา้นแลว้ ไดมี้รายไดใ้นส่วนตรงน้ีเพิ่มเติมยิง่ขึ้น 

 กุหลาบ เริงขวญั (2564) ไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบับทบาทของผูน้ าชุมชนวา่ “ผู้น าดีมาก 
เขาท าดี โดยเขาจะบอกให้ท าความสะอาด คอยเอาถังมาให้ และไม่ค่อยอยากให้เราเผา” 

 สมใจ พิบูลยว์ฒันา (2564) ไดก้ล่าววา่ “ผู้น าชุมชนเป็นคนน าช่วยกัน เชิญชวนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยโครงการขยะแลกทองท าเร่ือย ๆ ต่อไปกจ็ะสะอาดย่ิง ๆขึน้ 100 เปอร์เซ็นต์” 
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 โชคชัย กูรวฒันะ (2564) ได้กล่าวว่า “บทบาทผู้น าชุมชน คือเป็นผู้น าของลูกบ้าน โดย
ผู้ใหญ่บ้าน เม่ือมีโครงการต่างๆ กจ็ะโทรเรียกลูกบ้านมาประชุมเสมอ เช่น ได้เงินกองทุนเข้ามา กจ็ะ
ปรึกษาในท่ีประชุมว่า หมู่บ้านเราจะท าอะไรดี รวมถึงมีการส่งเสริมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย
เร่ือย ๆ ต่อเน่ืองสม า่เสมอ ในปัจจุบันมีคนมาดูงานเป็นแบบอย่าง”  

ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม (2564) ไดก้ล่าววา่ “การมีผู้น าดี วิสัยทัศน์ดี กระตือรือร้น ลูกบ้านกจ็ะ
ปฏิบัติตาม โดยตอนนีเ้ร่ิมมีหมู่บ้านอ่ืนเร่ิมท าจากการเชิญชวน จะขยายไปในอนาคต” 

 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ คุณอดิพร สวา่งกลบั ผูใ้หญ่บา้น บา้นโรงววั หมู่ 3 ต าบลคูส้ลอด 
อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดรั้บรางวลั และประกาศเกียรติคุณต่างๆ ดงัน้ี                        
(ภาพท่ี 4.6)  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6 คุณอดิพร สวา่งกลบั ผูใ้หญ่บา้นในพื้นท่ีศึกษา 

ไดรั้บพิจารณาคดัเลือกรับรางวลัประกาศนียบตัรจากองคก์ร สมาคม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  

ในปี พ.ศ. 2558 ได้รับรางวลัประกาศนียบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “ผูน้ าการ
พฒันา” จากกรมการพฒันาชุมชน 

ในปี พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาจิตอาสา 
อาสาสมัครสภาชาดไทยของเหล่าการชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ” ได้ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรคัดเลือกเป็น “นักพูดดีเด่น” ตามโครงการอบรมหลักสูตร “ผูน้ าการพัฒนา”                      
จากศูนยศึ์กษาและพฒันาชุมชนนครนายก  และได้รับรางวลัประกาศนียบตัรส าเร็จการศึกอบรม 
และสัมมนาหลกัสูตร ก านนั ใหญ่บา้น จากวิทยาลยัการปกครอง 

ในปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวลัโล่เกียรติ “ผูใ้หญ่บา้นดีเด่น ระดับจงัหวดั” เป็นผูมี้ผลการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดีเด่น จากส านกังานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผูใ้หญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นผูท่ี้ได้ท าความดี
ความชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีผลงานดีเด่นเป็นท่ีประจกัษส์มควรไดรั้บการยกยอ่ง สรรเสริญ และ
ยึดถือเป็นแบบอย่างท่ีดามสืบไป จากกระทรวงมหาไทย และได้รับประกาศนียบัตรผ่านการ
ฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู ้น าสัมมาชีพ หลักสูตร “วิทยากรผู ้น าสัมมาชีพ” จาก                           
กรมการพฒันาชุมชน 
 

4.3 มิติที่สามด้านกระบวนการ (Process) 
 

4.3.1 การบริหารจัดการและวิธีการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
ก าหนดนโยบายโดยมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนให้เหลือน้อยท่ีสุด                   

โดยการจดัการขยะตามหลกั 3Rs การคดัแยกขยะ การฝังกลบ เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวิธีการเผาให้
เหลือน้อยท่ีสุด ตลอดจนมุ่งหวงัให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้จากการบริหารจัดการขยะทั้งใน
ครัวเรือน และชุมชน 

การจดัตั้งคณะกรรมการหมู่บา้น โดยมีผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกนัรับผิดชอบ
ในการแก้ไขปัญหาการน าบทเรียนในอดีตมาวางแผนงานในปัจจุบัน ตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบ ตลอดจนการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขยะภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
 การบริหารงบประมาณ เร่ิมจากการทอดผา้ป่าขยะ เพื่อน าไปขาย และสะสมบญัชีรายรับ
รายจ่ายเพื่อสร้างงบประมาณ รวมถึงการได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก 
ตลอดจนเงินรางวลัจากการประกวดเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

ชุมชนแบ่งการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล                                
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (ดังภาพท่ี 3.2 , 3.3) และยังได้มีการน าแนวทางในการจัดการ                                                 
ขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs ดว้ยการลดการใช้ การน ากลบัมาใช้ซ ้ า และการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่                 
มาประยุกต์ดว้ยวิธีการจ าแนก ขยะมูลฝอย ทั้ง 3 ประเภทดงักล่าว ให้สามารถย่อยออกอีก 3 ส่วน 
ไดแ้ก่  

ส่วนท่ีหนึ่ง เป็นขยะท่ีสามารถใชไ้ดน้ั้น ใหเ้ก็บคดัแยกออกมา เพื่อน าไปสร้างมูลค่าเพิ่ม คือ 
1) การคัดแยกในส่วนขยะรีไซเคิล เช่น เศษกระดาษ ขวดแก้ว ถุงพลาสติก เป็นต้น                      

ท่ีสามารถน าไปขาย เช่น ด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อให้ชุมชนมีการคดัแยกขยะ และ
รวบรวมน าขยะรีไซเคิลมาขาย แผนก าหนดความถ่ีไวท่ี้ทุกวนัท่ี 8 ของเดือน ตั้งเป้าหมาย สะสมครบ 
7,000 บาท จะไดรั้บทองค า 1 สลึง (แลกทอง) ซ่ึงประชาชนในพื้นท่ีสามารถน าขยะมารวบรวมไวท่ี้ท า
การบา้นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นจุดพื้นท่ี/หรือสถานท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น ซ่ึงใช้ส าหรับจดักิจกรรมของหมู่บา้น 
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ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (ดังภาพท่ี 4.7) โดยมีผูน้ าชุมชนเป็น ผูข้นส่งไปขายให้ท่ีร้านรับซ้ือ              
โดยใชร้ถบรรทุก 6 ลอ้ ซ่ึงเป็นพาหนะส่วนตวัของผูช่้วยผูใ้หญ่ในการขนส่ง 

ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม (2564) ไดก้ล่าววา่ “ในอดีต มีการเผาทิ้งตามบ้าน หรือไม่กข็ายรถรับซื้อ 
(ซาเล้ง) แบบไม่คัดแยก แต่ในปัจจุบัน ทางผู้น าชุมชนว่ิงรถไปขายท่ีรับซื้อเลย ซ่ึงจะได้ราคามากขึน้” 

 โชคชัย กูรวฒันะ (2564) ได้กล่าวว่า “อดีตนั้น จะรอนานกว่าจะมีคน (ซาเล้ง) มารอซื้อ              
บางทีกม็ีปัญหาช่ังไม่ตรงบ้าง ต่างจากปัจจุบัน มีการเกบ็ขยะกัน และตั้งเป้ารวมในชุมชน” 

จิตรา เริงขวญั (2564) ไดก้ล่าวว่า “เม่ือก่อนในอดีตขยะเผาทิ้งไปหมด แต่เดี๋ยวนีปั้จจุบัน                          
จะเผาเฉพาะท่ีใช้ไม่ได้เท่านั้น” 

อดิพร สวา่งกลบั (2564) กล่าววา่ “แต่ก่อนการคัดแยกขยะนั้น แค่แยกธรรมดา ต่างปัจจุบัน
เพ่ิมมูลค่า เช่น การแยกฝา แกะสต๊ิกเกอร์ออก จะท าให้สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ รวมถึงในอดีตบางบ้าน             
ไม่มีรถมาขายกับเรา (ผู้น าชุมชน) ในโครงการธนาคารขยะแลกทอง แต่ปัจจุบันท าเป็นเงินออม
สะสม ให้เขา (ลูกบ้าน) ซ่ึงการคัดแยกมาก่อนมาขายนั้นสมมติว่า ราคาขยะขณะนี ้หากเรามีการ          
คัดแยกขยะมาแล้ว จะขายได้ในราคา 10 บาท แต่ถ้าไม่คัดแยก และหรือแกะมาก่อน ราคาขยะ                    
จะเหลือเพียง 7 บาท เป็นต้น” 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.7 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลภายในชุมชน 

และ/หรือด าเนินการน าขยะไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ เช่น กระเป๋าจาก ถุงกาแฟส่งขาย 
น ารายไดม้าสู่ใหก้บัครอบครัว และชุมชนไดอี้กช่องทางหน่ึง 

 

 

 



88 

2) การคดัแยกในส่วนขยะอินทรีย ์เช่น เศษผกั เศษผลไม ้เศษอาหาร เปลือกไข่ เศษก่ิงไม้
ใบไม้ เศษซากวชัพืช เป็นต้น ท่ีสามารถน ามาฝังกลบลงดินในถังภาชนะ ท่ีได้เตรียมปาดขา                      
เพื่อน าลงดินไว ้ส าหรับใช้ท าปุ๋ ย และ/หรือการท าน ้ าหมกัชีวภาพส าหรับฉีดพ่นพื้นท่ีแปลงเกษตร 
พืชผกัผลไม ้และตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้(ดงัภาพท่ี 4.8) ท าให้พืชผลทางการเกษตรเจริญเติบโตงอกงาม 
ส่งผลใหผ้ลผลิตของประชาชนในพื้นท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.8 การจดัการขยะอินทรียภ์ายในชุมชน 

ส่วนท่ีสอง เป็นขยะท่ีไม่สามารถใชไ้ดน้ั้น ใหเ้ก็บคดัแยกออกมา เพื่อน าไปก าจดั คือ 
1) การคดัแยกขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอร์ร่ี เป็นตน้ ให้น าไปทิ้งในถงัขยะ                

สีแดงท่ีท าการบา้นของผูใ้หญ่บา้น เพื่อรวบรวมน าเอาไปส่งใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
คือ อบต. คูส้ลอด เพื่อน าไปก าจดัต่อไป  

2) การคดัแยกขยะติดเช้ือ โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) คือ อบต. คูส้ลอด               
เขา้มาจดัหาเตาเผาขยะส าหรับน ามาใชใ้นสถานีอนามยัประจ าต าบลคูส้ลอด (ดงัภาพท่ี 4.9) (สถานท่ี
ตั้งอยูใ่นเขตหมู่ 3 บา้นโรงววั พื้นท่ีศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 เตาเผาขยะติดเช้ือ สถานีอนามยัประจ าต าบลคูส้ลอด   
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3) การคัดแยกขยะทั่วไปอ่ืนๆให้น าเอาไปก าจัดด้วยวิธีการเผาทิ้งในเตาเผาปูนซีเมนต์                   
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนมาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) คือ อบต. คูส้ลอด ส าหรับใช้เป็น
สถานท่ีเผาขยะมูลฝอยเฉพาะจุดตั้งกระจายภายในชุมชน (ดงัภาพท่ี 4.10) ต่างจากจากการเผาในพื้นท่ี
โล่งแจง้ในแต่ละบริเวณครัวเรือนแลว้แต่ความสะดวก เหมือนอยา่งในอดีตท่ีมา         

 

 

       

  
 

ภาพท่ี 4.10 เตาเผาขยะทัว่ไปในชุมชน 

ส่วนท่ีสาม คือการลดปริมาณขยะท่ีตน้ทาง โดยเฉพาะการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
ดว้ยการใชเ้ป็นถุงผา้แทน เป็นตน้ 

 แนวทางการติดตามตรวจสอบ รวมถึงแก้ไข ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับ          
ลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 1) ก่อนมีสถานการณ์โรค Covid-19 ทางผูน้ าชุมชนจะมาติดตามการด าเนินงานโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล แต่ละครัวเรือนของลูกบา้นว่า แต่ละบา้นได้ด าเนินการปฏิบติัหรือไม่ และ                 
ถา้ด าเนินการ ไดป้ฏิบติัถึงไหนแลว้ เป็นตน้ 
 2) จดัประชุมเพื่อติดตามการจดัการขยะภายในหมู่บา้นเป็นประจ าทุกเดือน โดยเฉพาะเนน้
เก่ียวกบัการเก็บขยะ การคดัแยกขยะ และการลดการเผาขยะภายในชุมชนใหน้อ้ยท่ีสุด 
 3) เม่ือพบว่าบางบ้าน มีปัญหาไม่สามารถจัดการขยะได้ เช่น ไม่มีรถในการขนส่งขยะ                
เพื่อมาน ามารวบรวมขายท่ีท่ีท าการผูใ้หญ่บ่าน ซ่ึงทางผูน้ าชุมชนจะมีการเขา้ไปพูดคุย หรือหากขบั
รถผา่นก็จะน าขยะจากบา้นลูกบา้นมาส่งให้ 
 4) ทุกเดือนจะมีการจดักิจกรรมเพื่อเก็บขยะภายในชุมชน เช่น การขบัรถออกเก็บตามรอบ
หมู่บา้น จิตอาสาเดินเก็บขยะ และการออกพายเรือเก็บขยะ และวชัพืชในคลองภายในหมู่บา้น 
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 5)  มีหน่วยงานภายนอกขอผูใ้หญ่บา้นเขา้มาติดตามการด าเนินงานจดัการขยะภายในชุมชน 
เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) อ าเภอลาดบวัหลวง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) 
รวมถึงหน่วยงาน นกัวิชาการ หรือผูส้นใจทัว่ไป ท่ีขอเขา้มาศึกษาดูงานในพื้นท่ี 

 ส าหรับแนวทางในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยภายในชมชน ตามหลกั 3 Rs ดว้ยการ
ลดการใช ้การน ากลบัมาใชซ้ ้า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ ในชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งเป็น 
 ตามช่วงเวลาปกติ พบว่า ในแต่ละบา้นจะมีถุงไวค้่อยคดัแยกขยะต่างๆ เช่น แกลลอนน ้ า 
ขวดน ้า ขวดน ้ายาปรับผา้นุ่ม เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 4.11) 

 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.11 ถุงส าหรับใส่ขยะมูลฝอย 

 ส่วนตามช่วงเทศกาล ซ่ึงมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากเดิม เม่ือเทียบกบัเวลาปกตินั้น 
พบว่า ทางผูน้ าชุมชนจะมีการประสานงานไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อขอถุงด า 
กับถงัขยะ เพื่อรองรับปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มสูงขึ้น และประชาชนในพื้นท่ีจะช่วยกันเก็บมากขึ้น                    
แต่ในเร่ืองการคดัแยกขยะนั้น ยงัคงท าเหมือนกบัช่วงเวลาปกติไม่ไดแ้ตกต่างกนั 

4.3.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า ชุมชนบา้นโรงววั เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการ

ขยะภายในชุมชน โดยผูน้ าชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ การฝังกลบขยะ การก าจดัขยะ ตลอดจนการน าขยะไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่างๆ 
ตลอดจนการจัดประชุม การจดัอบรม และการเชิญชวนบุคลากรในครอบครัว เพื่อนบา้น หรือ
ผูส้นใจ เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ก่อนเร่ิมโครงการจดัการขยะ จนถึงปัจจุบนั  

วนัเพ็ญ จันตรคาม (2564) กล่าวว่า “การคุยปรึกษาหารือร่วมกัน และช่วยคนในชุมชน
มาร่วมท าจิตอาสาจัดการขยะมูลฝอย” 
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จิตรา เริงขวญั (2564) กล่าววา่ “การถ่ายทอดความรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการท าให้เห็น ให้เขาท าตาม” 

อดิพร สวา่งกลบั (2564) กล่าววา่ “การท าเป็นประจ า ท าต่อเน่ืองไม่มีหยดุ” 

ส าหรับแนวทางในการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ีรายละเอียดดงัน้ี 
1) การเปิดโอกาสให้ชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็น และการตดัสินใจในการประชุมเก่ียวกบั

การจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยมีส่วนในการเสนอแนวทางในการจดัการขยะ ตลอดจนใช้
วิธีการยกมือถือเสียงขา้งมากในการร่วมกนัตดัสินใจเร่ืองใดๆดงักล่าว 

2)  การเขา้ร่วมจดักิจกรรม/โครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในชุมชนอยา่งต่อเน่ือง เช่น 
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในชุมชน, กิจกรรมพายเรือเก็บขยะและวชัพืชในคลอง, การน าเศษขยะ
อินทรียไ์ปท าปุ๋ ย หรือน าไปหมกัฉีดพ่นตน้ไม ้พืช ผกั, การน าขยะจากถุงกาแฟ ไปสานเป็นกระเป๋า
ส่งขาย, การน าเปลือกไข่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการท าขนมไปบดเพื่อบ ารุงดิน การน าโครงการขยะ
แลกทอง เป็นตน้ (ดงัภาพท่ี 4.12) 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.12 การมีส่วนร่วมแต่ละกิจกรรมภายในชุมชน 
 

3) การประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางการประชุมหมู่บา้น แอพพิเคชัน่ LINE ของหมู่บา้น และ
เชิญชวนใหบุ้คคลกรในครอบครัว เพื่อนบา้น และบุคคลทัว่ไปเขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว (ดงัภาพท่ี 4.13) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.13 ช่องทางการประชาสัมพนัธ์ 
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4) การคดัเลือกประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีสุขภาพแขง็แรง เป็นตวัแทนในการศึกษาดูงานเก่ียวกบั

การจดัการขยะท่ีหน่วยงานภายนอกจดัไป เพื่อน ามาถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 
5) การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกให้เขา้มาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะ

แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
6) จดักิจกรรมจิตอาสา ความถ่ี 1 เดือน ผูน้ าชุมชน พาประชาชนในพื้นท่ี รวมถึงหน่วยงาน

ภายนอก เช่น อปท. มาช่วยกนัเก็บขยะรอบหมู่บา้น รวมถึงในล าคลอง 
7) การน าความรู้ แนวทางการจดัการขยะ ตลอดจนกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

ท่ีทางชุมชนได้จัดขึ้น น าไปถ่ายทอดให้บุคคลกรในครอบครัว เพื่อนบ้าน และบุคคลทั่วไปได้
น าไปใชป้ระโยชน์ และเป็นแนวทางในการปฏิบติัตาม 
 

4.4 มิติที่ส่ีด้านผลผลติ (Product)  
 

4.4.1 ปริมาณขยะที่ลดลง 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัถึงปริมาณขยะหลงัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

และในชุมชนมีปริมาณขยะท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัก่อนท่ีมีโครงการเกิดขึ้น โดย 
สมใจ พิบูลยว์ฒันา (2564) กล่าวว่า “ก่อนท าธนาคารขยะ พวกขวดเยอะบริเวณตามทาง               

พอมีโครงการเรากแ็ยกเอามาขาย ขยะกล็ดลง” 
อดิพร สว่างกลับ (2564) กล่าวว่า “น าขยะใช้แล้วมาใช้ใหม่ได้ เพ่ิมมูลค่า ท าขยะ                            

ให้มีประโยชน์ ขยะจะน้อยลง ไม่ใช้สารเคมี ปลูกผักกินเอง” 
4.4.2 สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle 
สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce (การลดการใช้) Reuse (การน ากลบัมาใชซ้ ้า) Recycle (การน า

ขยะกลบัมาใชใ้หม่) พบวา่ สัดส่วน Recycle ในการคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะรีไซเคิลท่ีเกิดขึ้น                       
เพื่อน าไปขายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล พบว่ามีปริมาณมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสัดส่วน 
Reuse โดยมีการน าขยะท่ีเกิดขึ้นกลบัมาใช้ประโยชน์ได้อีกโดยไม่ผ่านการแปรรูป เช่น การท า
กระเป๋าจากซองกาแฟ การสานเปลจากวชัพืช การน าเศษเปลือกไข่ มาโรยโคนตน้ไม ้การน ามา               
ฝังกลบลงดิน และพบว่าสัดส่วน Reduce การลดขยะท่ีตน้ทาง ยงัคงมีปริมาณน้อยท่ีสุด เน่ืองจาก              
ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าใชข้ยะพลาสติกมาใชเ้ป็นปริมาณมากได ้
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4.4.3 ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 
การจดัการขยะมูลฝอยท าให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน และในชุมชน  โดยจากการสัมภาษณ์

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า ส่วนใหญ่จะลดตน้ทุนการใชส้ารเคมีในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการน า
ขยะอินทรียม์าท าเป็นปุ๋ ยส าหรับปลูกตน้ไม ้พืชผกั เก่ียวกบัเกษตรกรรมในครัวเรือน 

ภทัรภร เอ่ียมสะอาด (2564) กล่าวว่า “แนวทางการจัดการขยะท าให้ลดต้นทุนสารเคมี               
เศษอาหารพวกนีจ้ะมาเป็นปุ๋ ยส าหรับการปลูกผักกินเอง ถ้าปลูกเยอะจะแจกให้ครอบครัว เหลือ
น าไปขาย” 

 

4.5 มิติที่ห้าด้านผลกระทบจากระบบ (Impact) 
 

4.5.1 สภาพแวดล้อมที่ดีขึน้ 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัพบว่า สภาพแวดลอ้มภายในชุมชนดีขึ้น หลงัจากมีการ

จดัการจดัขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองของความสกปรกท่ีลดลง และสภาพอากาศท่ีดีขึ้น 
รวมถึงสารพิษ สารเคมีจากขยะอนัตรายภายในชุมชนก็ลดลงดว้ย  

โชคชัย กูรวฒันะ (2564) กล่าวว่า “เราก าจัดขยะมูลฝอย อากาศก็จะดีด้วย ขยะสารพิษ              
พวกอิเล็กทรอนิกส์ ก็เอาไปให้อบต. แยกขยะขายได้ ขายไม่ได้ ขยะสดเอาไปหมักดิน เป็นปุ๋ ย 
หมู่บ้านเราสะอาดขึน้” 

ภทัรภร เอ่ียมสะอาด (2564) กล่าวว่า “เราไม่ทิ้งขยะสารพิษ เช่น ขวดยาฆ่าแมลง จะบ าบัด
น า้ให้ดีขึน้ ปัจจุบันเผากน้็อยลง” 

กุหลาบ เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “เม่ือก่อนซุ้มกองเผาขยะ เดี๋ยวนีแ้ยกขยะ ไม่ค่อยมีเผา                 
เราเห็นเรากช่็วยกันเกบ็ท าความสะอาด” 

4.5.2 รายได้ของครัวเรือนจากขยะ ในชุมชน 
จากการจดัการขยะมูลฝอย โดยการคดัแยก การน าขยะจากประเภทขยะรีไซเคิล ประเภท

ขยะอินทรีย์ และประเภทขยะทั่วไปในชุมชนไปสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลให้รายได้ของครัวเรือน                        
มีรายรับเพิ่มขึ้ น โดย โชคชัย กูรวฒันะ (2564) กล่าวว่า “ผู้ ใหญ่กับคณะกรรมการแนะน าว่า                       
ถ้าต่างคนต่างเกบ็ขยะ แล้วเอารวมกันทุกวันท่ี 8 ของเดือน จะได้สะอาด ได้เงินด้วย โดยถ้าคนไหน
สะสมท าได้ตามเป้า กจ็ะซื้อทองให้” 

ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม กล่าวถึงการจดัการขึ้นท่ีเกิดขึ้น สามารถสร้างรายได้ของครัวเรือน
ตนเองว่า “มีผลค่ะ ทิ้งไปอย่างไม่มีประโยชน์ เอามาท าให้เห็นมูลค่าของเพ่ิมขึน้ ขวดน า้ทิ้งข้างทาง 
พลาสติก ฝา เกบ็เอามาแยกขายได้รายได้” 
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4.5.3 ความสามัคคีในชุมชน 
การจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นนั้น สามารถท าให้เกิดความสามคัคีขึ้นในครัวเรือน และ

ชุมชน โดยกิจกรรมการจดัการขยะท่ีจดัท าขึ้นทุกกิจกรรมลว้นแต่ไดมี้การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรใน
ชุมชนทุกช่วงอายุ ทุกระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ี และทุกระดับการศึกษาได้มีโอกาสเขา้มามี           
ส่วนร่วม ในการร่วมมือร่วมใจเพื่อชุมชนท่ีไดอ้าศยัอยู่  

บุญส่ง เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “ด้วยพลังทุกคนช่วยกัน ช่วยคิด ช่วยกันท า เพราะความ
สามัคคี” 

จิตรา เริงขวญั (2564) กล่าวว่า “อยากให้ชุมชนของเราเรียบร้อย การร่วมมือกันดี สามัคคีกัน” 
4.5.4 แหล่งการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน 
ชุมชนมีการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะในชุมชน ซ่ึงเป็นตน้แบบให้กบั

ชุมชนอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยงาน/นักวิชาการ หรือผูส้นใจเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง                 
โดยมีผูน้ าชุมชน น าโดยผูใ้หญ่บ้านท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้นั้ น แต่ด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 จึงท าให้ในช่วงระยะเวลาน้ีจึงผูส้นใจเขา้มาศึกษาดูงาน
ไม่มากนกั 

 

4.6 ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะของประชาชนในพ้ืนที่ 
 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอยของในครัวเรือน และชุมชนนั้น 
ส่วนใหญ่พบวา่ ในปัจจุบนัไม่ค่อยพบปัญหา และ/หรืออุปสรรคท่ีใหญ่ๆมากนกั แต่ก็พบมีอุปสรรค
บา้งเลก็นอ้ย เช่น 

สมหมาย ไตรอุโภค (2564) กล่าววา่ “ปัจจุบันพืน้ท่ีส าหรับรวบรวมขยะจากในชุมชนนั้น ไม่มี
โรงเรือน จึงท าให้ไม่สตอ็คส าหรับเกบ็รวบรวมขยะ ส าหรับน าไปขาย จึงท าให้รูปแบบการน าขยะ
ไปขายของชุมชนเป็นลักษณะซื้อมาขายไป วันต่อวัน (ทุกวันท่ี 8 ของเดือน)” 

นอกจากน้ียงัรวมถึง “บางบ้านไม่มีรถ ท่ีจะน าเอาขยะมาขายกับโครงการ จึงใช้วิธีขายผ่าน                  
รถเร่ (ซาเล้ง) แทน ซ่ึงอาจจะได้ราคาถูกกว่า”  

ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ อาศยัขบัรถผา่นก็จะน าขยะของแต่ละบา้นน ามาขาย
กบัโครงการ รวมถึงปัจจุบนัรถพาหนะท่ีใช้ส าหรับรวบรวมขยะเพื่อขนส่งไปขายท่ีจุดรับซ้ือนั้น                 
ใชร้ถบรรทุกของผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น ออกเป็นทุนส่วนตวั 
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ทรัพยว์รา ทรัพยง์าม (2564) ซ่ึงเป็นเจา้ของร้านคา้ภายในชุมชนกล่าวว่า “ในหน้าฝนพบว่า                               
มีขยะจ าพวกกระดาษนั้น เปียกฝน” อีกทั้งยงัพบอุปสรรคว่า “หากขายตามรถมักเห็นผลช้ากว่าปกติ 
ระยะเวลาท่ีสะสมได้เ ม่ือไรก็ได้  เ น่ืองจากราคาขายขยะ โดยทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ -
พระนครศรีอยธุยาเคยเสนอให้น าขยะมาขายทุกวัน แต่ติดท่ีเราไม่มีเวลารับซื้อทุกวัน” 

ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ  คุณทรัพยว์ราตอบวา่ “แม้ว่าท ายงัไม่เห็นผล แต่ให้เรา
คิดกลับล าว่า ต้องท าไปสะสมเร่ือย ๆ เม่ือได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้เราจะภูมิใจ ซ่ึงหากเรามัวแต่ คิดว่า
เม่ือไรจะสะสมได้สักที กจ็ะท าให้ไม่มีมานะพยายาม” 

อดิพร สวา่งกลบั (2564) กล่าววา่ “ปัญหาบางบ้าน ยงัไม่เห็นถึงประโยชน์การจัดการขยะ” 
ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวคือ  “ค่อยๆ เข้าไปพูดคุยกับเขา (ประชาชนในพืน้ท่ี) 

และท าให้เขาเห็น” 

ส าหรับการน าแนวทางในการประยุกต์หลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการขยะในครัวเรือน
และชุมชนนั้น ทางชุมชนได้น าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม-                   
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  (รัชกาลท่ี ๙ ) มาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินวิถีชีวิต อันประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ ้มกัน รวมถึง                          
การมีความรู้ และคุณธรรมควบคู่ร่วมดว้ย ดงัน้ี (ภาพท่ี 4.14)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.14 ภาพปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ีศึกษา 
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เน่ืองดว้ยชุมชนมีการท าขนมไทยขาย ซ่ึงผลิตภณัฑ์ดงักล่าวสามารถสร้างรายได้มาสู่ชุมชน
อย่างมาก โดยวัตถุดิบหลักมากจากส่วนผสมของไข่เป็ด ซ่ึงท าให้เปลือกไข่เป็ดกลายเป็น                           
ขยะอินทรียท่ี์พบมากในชุมชนแห่งน้ี หรือแมแ้ต่เศษอาหารในชีวิตประจ าวนัภายในครัวเรือน และ              
ในชุมชนก็พบมากเช่นเดียวกนั ไดมี้การน ามาประยกุตท์ าเป็นปุ๋ ย และ/หรือน ้าหมกัชีวภาพ ซ่ึงท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อการปลูกพืชผกัสวนครัวกินเองในครัวเรือน การท าเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพหลกั
ของชุมชนแห่งน้ีนัน่เอง (ดงัภาพท่ี 4.15) 

   
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.15 เปลือกไข่ ประเภทขยะอินทรียภ์ายในชุมชน 

บุญส่ง เริงขวญั (2564) ได้น าขยะเศษเปลือกไข่ท่ีได ้น าไปเป็นปุ๋ ยส าหรับปลูกตน้ไมท่ี้บา้น 
โดยไดก้ล่าวว่า “น าเปลือกไข่ท่ีทางชุมชน คัดแยกไว้ใส่รถมอเตอร์ไซต์มา โดยน าไปบดละเอียด 
โดยใช้ครกท่ีซ้อมข้าวบด หรือใช้เท้าเหยยีบเอา จากนั้นน ามาโรยท่ีโคนต้นมะเขือ จะท าให้ลูกมะเขือ
มีขนาดหัวใหญ่กว่าปกติ และได้ผลผลิตดกดี โดยท่ีบ้านปลูกไว้จ านวน 100 หลุม จะได้ปริมาณ
ผลผลิตเต็มท่ีจ านวน 80 กิโลกรัม ซ่ึงหากเป็นมะเขือปกติจะได้ปริมาณผลผลิตประมาณ                        
30-40 กิโลกรัม ซ่ึงเท่ากับว่าปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิมถึง 2 เท่า เวลามองไปท่ีแปลงท่ีปลูกก็จะ     
ท าให้เห็นเม็ดเงินกิโลกรัม 5 บาท ซ่ึงการเอาเศษขยะจากเปลือกไข่มาใส่แทนนั้น เราไม่ได้เสีย
ค่าใช้จ่ายเลยสักบาท” 

นอกจากน้ีคุณบุญส่งยงักล่าวถึง “การท าน ้าหมักชีวภาพจากกล้วย และสับปะรด ซ่ึงกรมท่ี
เกี่ยวกับเกษตร มาสอนท า โดยน ามาหมักเป็นระยะเวลาคร่ึงเดือน - หน่ึงเดือน และน ามาผสมกับ           
น า้ใช้ฉีดพ่นต้นไม้ได้ แต่ถ้าใช้สับปะรด ก็ต้องเสียเงินซื้อ ท าให้ราคาแพงกว่า แต่ถ้าใช้กล้วยก็จะ                              
ไม่เสียเงินซื้อ เน่ืองจากกล้วยทุกครัวเรือนในชุมชน ปลูกกันหมด ซ่ึงในส่วนของการขายหัวปลี                            
ถงุ/ต่อกิโลกรัม ราคา 50 บาท ให้เราท่ีราคา 40 บาท” 

 และเม่ือชุมชนมีความเป็นอยู่ ท่ีลงตัวจากความพอประมาณ มีเหตุผล และมีความรู้                              
คู่คุณธรรมแลว้ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท าเกษตรกรรม การปลูกตน้ไม ้การปลูกพืชผกัสวนครัว การท า
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กระเป๋า การท าเปล การท าขนม การท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เป็นต้น อันเกิดจากการ
ประยุกต์ใช้เศษขยะประเภทต่างๆ ท าให้เกิดการสร้างรายไดม้าสู่ครัวเรือน และชุมชน ฉะนั้นแลว้ 
ทางชุมชนจึงไดมี้การต่อยอดการสร้างร้านคา้ชุมชนขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี 
ซ่ึงชุมชนสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการน าพืชผกัท่ีปลูกจากขยะอินทรีย ์ซ่ึงไม่มีการใชส้ารเคมี หรือ
ยาฆ่าแมลง ท่ีเหลือจากการรับประทานในครัวเรือน หรือน าไปแจกจ่ายในชุมชน ใหน้ ามาขายออกสู่
ตลาดภายนอก จากร้านคา้ชุมชนแห่งน้ีนัน่เอง ซ่ึงจะท าใหก้ลายเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการน ารายได้
มาสู่ชุมชนต่อไป (ปัจจุบันพบว่า ร้านค้า ชุมชนอยู่ระหว่างการสร้าง ซ่ึงตรงกับสถานการณ์                 
โรค Covid-19 จึงยงัด าเนินการยงัไม่แลว้เสร็จ) 

 สมใจ พิบูลยว์ฒันา (2564) กล่าวว่า “ในครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ท าให้
ประหยัด และสุขภาพก็ดี เหลือจากนั้นยังเอาไปขายได้ ในร้านค้าชุมชนต่อไป แต่ช่วง Covid-19              
จึงชะลอออกไปก่อน โดยร้านค้านีไ้ม่ได้มีการเกบ็ค่าใช้ เปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนแบ่งปันสร้าง
รายได้” นัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เ ร่ืองบทเรียนความส าเ ร็จในการจัดการขยะของประชาชน บ้านโรงวัว                
ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษา
สถานการณ์และความเป็นมาในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาด
บัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดการขยะของ
ประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  มีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชุน และตวัแทนประชาชนในพื้นท่ี 
บ้านโรงวัว ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาสามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ                  
โดยใชแ้นวคิดการประเมินแบบ CIPP-I Model ประกอบดว้ย 5 มิติ ไดแ้ก่ มิติท่ีหน่ึงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ของระบบ (Context) มิติท่ีสองด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มิติท่ีสามด้านกระบวนการ (Process)           
มิติท่ีส่ีดา้นผลผลิต (Product) และมิติท่ีห้าดา้นผลกระทบจากระบบ (Impact) ในการจดัการขยะของ
ประชาชนในพื้นท่ี ร่วมพิจารณากบัสามารถวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ถึงจุดแขง็ 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และข้อจ ากัด (Threats) ในการวิจัย
รายละเอียดดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 มิติท่ีหนึ่งด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) 
5.1.1.1 สถานการณ์ขอ้มูลขยะของประชาชน บา้นโรงววั 
เม่ือประมาณ 50 ปีก่อน ยงัไม่มีปริมาณขยะมากนัก ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ใส่ภาชนะ               

ส่วนใหญ่ท าจากเศษวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถยอ่ยสลายไดง้่าย ไดม้าใชใ้นครัวเรือน และชุมชน 
ต่อมาประมาณปี พ .ศ. 2550 เ ร่ิมมีการน าเศษวัสดุท่ีท าจากพลาสติกมาใช้เป็น

ผลิตภณัฑส์ าหรับใส่ภาชนะต่างๆ ไดแ้ก่ ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ประกอบกบัหมู่บา้นไม่ไดอ้ยู่ใน
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พื้นท่ีในเขตเทศบาล จึงไม่มีรถเก็บขยะปริมาณขยะมูลฝอย จนเร่ิมมีจ านวนสะสมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ                   
จึงเป็นโอกาสใหชุ้มชนไดเ้ร่ิมมีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 

หลงัปี พ.ศ. 2550 ก่อให้เกิดการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นขึ้น เพื่อให้               
ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย ทั้งน้ีปัจจยัดา้นเศรษฐกิจอาจมีผลต่อกิจการของโครงการได ้

ประมาณปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบนั กลายเป็นชุมชนตน้แบบความส าเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  การส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/
นกัวิชาการมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ไดมี้หน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการเขา้มาช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมการจดัการขยะ
มูลฝอยในชุมชนของประชาชนในพื้นท่ีมากมาย อาทิเช่น กรมการพฒันาชุมชน (พช.) องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา (อบจ.) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอธัยาศยั (กศน.) กรมวิชาการเกษตร เป็นตน้ 

5.1.1.2 การส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีผลต่อความส าเร็จ
ในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

อบต. คูส้ลอด ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยวิธีการปฏิบติัใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดเ้ห็นแบบอย่าง 
โดยเฉพาะการเขา้มาส่วนร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
พื้นท่ี การติดตามผลการด าเนินงาน การจดัสรรงบประมาณ และอุปกรณ์ส่ิงของ การอบรมใหค้วามรู้ 
และยงัได้รวบรวมของเสียอันตรายในชุมชน ไปก าจัด ท าให้ของเสียอันตรายจากชุมชนได้รับ                 
การจดัการอยา่งถูกตอ้งอีกดว้ย 

5.1.1.3 ประชากรภายนอกพื้นท่ีท่ีเขา้ในพื้นท่ี 
พบว่า ยงัคงมีขอ้เสนอแนะส าหรับในเร่ืองประชากรภายนอกพื้นท่ี (ประชากรแฝงท่ี

เขา้ในพื้นท่ี) คือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคนในพื้นท่ี แต่ไม่ไดมี้ภูมิล าเนาในพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูเ้ขา้มา
ประกอบอาชีพในพื้นท่ี (ไดแ้ก่ รถขายของ รถเร่ (ซาเลง้) ครูอาจารย ์นกัเรียน) ผูส้นใจทัว่ไป (ไดแ้ก่ 
บุคคลท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน บุคคลทัว่ไป) จึงท าใหมี้การจดัการขยะมูลฝอยไม่ครอบคลุมตามแนวทาง              
การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี เช่น การน าภาชนะโฟม พลาสติกเขา้มาใช ้การก าจดั
ขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการเผาในจุดท่ีไม่ใช่เตาเผาขยะท่ีใชเ้ฉพาะจุดในพื้นท่ี การทิ้งขยะไม่ถูกท่ี เป็นตน้ 
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5.1.2 มิติท่ีสองด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
5.1.2.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระยะเวลาในการอยูใ่นพื้นท่ี และระดบั

การศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั มีอายุระหว่าง 45 –78 ปี มีระยะเวลาในการอยู่ในพื้นท่ี ส่วนใหญ่

พบว่า อยู่อาศยัในพื้นท่ีตั้งแต่ก าเนิด และมีบางส่วนท่ียา้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองมาจากการแต่งงาน 
หรือยา้ยตามคู่สมรส โดยท่ีคู่สมรสของตนพื้นเพอาศยัอยู่ในพื้นท่ี โดยระดับการศึกษาส่วนใหญ่
พบว่า ส าเร็จการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6,  มธัยมศึกษาปีท่ี 3, อนุปริญญา จนถึงใน
ระดบัปริญญาตรี 

5.1.2.2 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับหลกั 3Rs ส าหรับการจัดการขยะ         

มูลฝอยในชุมชนด้วยการลดการใช้ การน ากลับมาใช้ซ ้ า และการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่อย่างดี 
รวมถึงการคดัแยกขยะแบ่งเป็นประเภทต่างๆรวมถึงทราบถึงแนวทางในการด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยช่องทางการเรียนรู้ เช่น จากการเขา้ร่วมการอบรม และ/หรือการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีของหน่วยงานภายนอกท่ีเขา้มาสนบัสนุน และส่งเสริม การอบรมจากผูใ้หญ่บา้นและ/
หรือผูน้ าชุมชน/บุคคลท่ีน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรม การศึกษาดูงานมาถ่ายทอด และการเรียนรู้จาก
การประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง ทั้งน้ีส าหรับการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีนั้นจะคดัเลือกผูท่ี้มีร่างกาย
แข็งแรงเพื่อเป็นตวัแทนเขา้ร่วม และน าความรู้มาถ่ายทอดเยาวชน ผูสู้งอายุ และประชาชนในพื้นท่ี
ต่อไป 

5.1.2.3 ความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักเห็นถึงความส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอย              

โดยร่วมกนัสร้างจิตส านึกว่าให้แก่ เยาวชนในพื้นท่ีให้มีจิตสาธารณะ ซ่ึงหากประชาชนในพื้นท่ี               
ไม่เห็นถึงความส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอยภายในชุมชนนั้น จะท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม 
และยงัเป็นแหล่งก าเนิดโรคต่างๆ อีกดว้ย ทั้งน้ียงัไดจ้ดัฐานการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายกบัทาง
โรงเรียนคูส้ลอด 2 ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีในการร่วมกนัปลูกฝังความตระหนักตั้งแต่
เป็นเด็กนกัเรียน 

5.1.2.4 ภาวะผูน้ าในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
ผูน้ าชุมชนมีความมุ่งมั่นในการจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้วยการปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างให้ประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ห็น และการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นท่ีได้เขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน และชุมชน ตลอดจนการจดั
ประชุม การอบรม โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นวิทยากรท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน และปฏิบติัตน
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อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลักมักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ผูใ้หญ่บา้นปฏิบติัตนใหเ้ห็น และท าเป็นประจ าตั้งแต่ก่อนท่ีจะมีโครงการบริหารจดัการขยะเกิดขึ้น 

5.1.2.5 อุปนิสัยของผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ี 
พบวา่ จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัมกัตอบเป็นแนวทางเดียวกนัถึงการกระท าท่ี

ตอ้งการเห็นบา้นเรือนสะอาด ไม่สกปรก เพื่อเวลาคนภายนอกมองเขา้มาจะไดน่้ามอง ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงดว้ยประพฤติท่ีเคยชินพื้นฐานจนเกือบเป็นนิสัยน้ี จึงกลายเป็นอุปนิสัยของผูน้ า
ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีท่ีรักความสะอาด เพื่อบา้นเรือนสะอาดน่าบา้นน่ามอง และน่าอาศยั 

5.1.2.6 โครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ี 
พบวา่ ยงัคงมีขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (ขยะแลก

ทอง) ในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน ไดแ้ก่ พื้นท่ีใชส้อย และยานพานะ จึงจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดัเก็บ 
การขนส่งท่ียงัไม่เพียงพอของประชาชนในพื้นท่ีอยู ่

 
5.1.3 มิติท่ีสามด้านกระบวนการ (Process) 

5.1.3.1 การบริหารจดัการและวิธีการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
ก าหนดนโยบายโดยมุ่งมัน่ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนให้เหลือนอ้ยท่ีสุด 

โดยการจดัการขยะตามหลกั 3Rs การคดัแยกขยะ การฝังกลบ เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวิธีการเผาให้
เหลือน้อยท่ีสุด ตลอดจนมุ่งหวงัให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้จากการบริหารจัดการขยะทั้งใน
ครัวเรือน และชุมชน เช่น ด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (ขยะแลกทอง) ท่ีผูใ้ห้ข้อมูล               
มักกล่าวถึงมากท่ีสุด เพื่อให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะ และรวบรวมน ามาขาย ความถ่ีทุกวนัท่ี 8             
ของเดือน ตั้งเป้าหมาย สะสมครบ 7,000 บาท จะไดรั้บทองค า 1 สลึง 

การจดัตั้งคณะกรรมการหมู่บา้น โดยมีผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีร่วมกัน
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการน าบทเรียนในอดีตมาวางแผนงานในปัจจุบนั การด าเนินงาน 
ตลอดจนการติดตามตรวจสอบ ตลอดจนการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดขยะภายใน
ชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

การบริหารงบประมาณ เร่ิมจากการทอดผา้ป่าขยะ เพื่อน าไปขาย และสะสมบญัชี
รายรับรายจ่ายเพื่อสร้างงบประมาณ รวมถึงการได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก ตลอดจนเงินรางวลัจากการประกวดเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

ทั้งน้ีพบว่า แมจ้ะมีการจดัการขยะให้เหลือนอ้ยท่ีสุด แต่ก็ยงัพบว่า ยงัมีขยะประเภท
ทัว่ไปเหลืออยู่บางส่วน จึงท าให้ชุมชนไม่สามารถหลีกเล่ียงการก าจดัขยะโดยการเผาในพื้นท่ีโล่ง
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แจง้ได ้แต่อยา่งไรก็ดีทาง อปท.  ไดเ้ขา้มาสร้างเตาเผาปูนซีเมนต ์ซ่ึงเป็นใชเ้ป็นสถานท่ีเผาเฉพาะจุด
ในพื้นท่ี แทนการกระจายเผาบริเวณทัว่ไปตามบา้นเรือนเหมือนในอดีต 

นอกจากน้ียงัมีการน าแนวทางในการประยุกตใ์นการประยกุตห์ลกัเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจดัการขยะในครัวเรือนและชุมชนโดยวิถีการด าเนินชีวิต การพึ่งพาตนเอง และการสร้าง
ร้านคา้ชุมชนเพื่อสร้างภูมิคุน้กนัใหเ้กิดเพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนืต่อไป 

5.1.3.2 การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็น และการตัดสินใจในการประชุม 

ตลอดเขา้มีส่วนร่วมในการแกไ้ข ป้องกนั รวมถึงการส่งเสริมการปรับปรุงเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยภายในชุมชน 

การเขา้ร่วมจดักิจกรรม/โครงการเก่ียวกบัการจดัการขยะภายในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
เช่น กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะภายในชุมชน, กิจกรรมพายเรือเก็บขยะและวชัพืชในคลอง, การน า
เศษขยะอินทรียไ์ปท าปุ๋ ย หรือน าไปหมกัฉีดพ่นตน้ไม ้พืช ผกั , การน าขยะจากถุงกาแฟ ไปสานเป็น
กระเป๋าส่งขาย, การน าเปลือกไข่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลักในการท าขนมไปบดเพื่อบ ารุงดิน การท า
โครงการขยะแลกทอง เป็นตน้ 

การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางการประชุมหมู่บา้น แอพพิเคชัน่ LINE ของหมู่บา้น 
รวมถึงการถ่ายทอดความรู้หรือเชิญชวนให้บุคคลกรในครอบครัว เพื่อนบา้น และบุคคลทัว่ไป                
เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว 
 

5.1.4 มิติท่ีส่ีด้านผลผลติ (Product)  
5.1.4.1 ปริมาณขยะท่ีลดลง 
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นท าให้ปริมาณขยะในครัวเรือน และชุมชนลดลง                       

ในปริมาณค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้ นในอดีตก่อนเร่ิมโครงการ โดยเฉพาะ                      
มีการน าขยะเกิดขึ้นในชุมชนมาการคดัแยกขยะรีไซเคิลเพื่อน าไปขาย การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
การท าปุ๋ ยหมกั การน าน ้าหมกัชีวภาพ และการลดขยะท่ีตน้ทาง เป็นตน้ 

5.1.4.2 สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle 
สัดส่วนขยะ ท่ีน าไป Reduce ย ังคงมีปริมาณท่ีน้อยอยู่  เ น่ืองจากในชุมชน                                  

ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าใชข้ยะพลาสติกมาใชเ้ป็นปริมาณมากได ้ 
สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reuse มีปริมาณปานกลาง โดยชุมชนมีการน าขยะท่ีเกิดขึ้นมา

ใช้ซ ้ าใหม่ เช่น การน าเศษเปลือกไข่ มาโรยโคนตน้ไม ้การน ามาฝังกลบลงดินในถงัภาชนะท่ีได้
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เตรียมปาดขา เพื่อน าลงดินไว ้ส าหรับใชท้ าปุ๋ ย การน าขยะมาสานเป็นกระเป๋า หรือท าเปล เป็นตน้
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัในครัวเรือน และชุมชน 

สัดส่วนขยะท่ีน าไป Recycle มีปริมาณมาก เน่ืองจากการคดัแยกขยะมูลฝอย ประเภท
ขยะรีไซเคิล เพื่อน าไปขายในโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  

5.1.4.3 ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 
การจดัการขยะมูลฝอยท าให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน และในชุมชน ส่วนใหญ่พบว่า

สามารถลดตน้ทุนการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร โดยเฉพาะการน าขยะอินทรียม์าท าเป็นปุ๋ ย
ส าหรับปลูกตน้ไม ้พืชผกั เก่ียวกบัเกษตรกรรมในครัวเรือน ซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในพื้นท่ี 

 
5.1.5 มิติท่ีห้าด้านผลกระทบจากระบบ (Impact) 

5.1.5.1 สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
ภายหลงัจากมีการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน พบว่า สภาพแวดลอ้มภายในชุมชน              

ดีขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองความสกปรกท่ีลด และสภาพอากาศท่ีดีขึ้น รวมถึงสารพิษ สารเคมีจากขยะ
อนัตรายภายในชุมชนก็ลดลงดว้ย 

5.1.5.2 รายไดข้องครัวเรือนจากขยะ ในชุมชน 
จากการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนพบว่า รายได้ของครัวเรือนในพื้นท่ี มีรายรับ

เพิ่มขึ้น เน่ืองจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัขยะจากประเภทขยะรีไซเคิล ประเภทขยะอินทรีย ์และ
ประเภทขยะทัว่ไปในชุมชน ตลอดจนการจดัสร้างร้านคา้ชุมชน ซ่ึงเป็นอีกช่องทางการหน่ึงในการ
สร้างรายไดจ้ากขยะใหก้บัครัวเรือน และชุมชน                

5.1.5.3 ความสามคัคีในชุมชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ท าใหเ้กิด

ความสามคัคี ในการร่วมมือร่วมใจกนัเพื่อพฒันาชุมชนท่ีไดอ้าศยัอยูใ่หส้ะอาด น่าอยู่ 
5.1.5.4 แหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 
ชุมชนมีการจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะในชุมชน ซ่ึงเป็นตน้แบบ

ใหก้บัชุมชนอ่ืนๆ รวมถึงหน่วยงาน/นกัวิชาการ หรือผูส้นใจเขา้มาศึกษาดูงานในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง                 
โดยมีผูน้ าชุมชน โดยเฉพาะผูใ้หญ่บา้นท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้นั้น  

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 จึงท าให้ในช่วงระยะเวลาน้ี                  
จึงท าใหผู้ส้นใจท่ีเขา้มาศึกษาดูงานลดนอ้ยลง  
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5.2 การวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและอภิปรายผล 
 

5.2.1 มิติท่ีหนึ่งด้านส่ิงแวดล้อมของระบบ (Context) 
5.2.1.1 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 

1) มีหน่วยงานภายนอก/นักวิชาการ รวมถึง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(อปท.) พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการจดัหาทรัพยากรจ าเป็น การอบรมให้ความรู้
ตลอดจนการศึกษาดูงาน ส าหรับน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขยะภายในชุมชน 

2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไม่มีรถเก็บขยะจึงเป็นโอกาสใน
การสร้างแรงจูงใจในการบริหารจดัการขยะภายในชุมชน 

5.2.1.2 การวิเคราะห์ข้อจ ากดั (Threats) 
1) สถานการณ์ขยะพลาสติก ซ่ึงถูกพบมากท่ีสุด เน่ืองจากสภาพสังคมท่ี

นิยมน ามาใชส้ าหรับห่อบรรจุส่ิงของ ยงัคงน าเขา้มาใชใ้นชุมชนเป็นปริมาณมาก 
2) ราคาตลาดในการรับซ้ือขยะเป็นไปตามกลไกราคา จึงส่งผลให้

ระยะเวลาในการสะสมยอดนานขึ้น 
3) มีประชากรภายนอกพื้นท่ีเข้ามา ท าได้เพียงขอความร่วมมือเก่ียวกับ                         

การจดัการขยะ 
 

จากการศึกษาพบวา่ ดา้นส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) มีโอกาสคือ การไดรั้บการ
สนบัสนุนและส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) คือ อบต. คูส้ลอด และหน่วยงาน
ภายนอก/นักวิชาการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรยา วชัโรทยั (2556) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการขยะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง กล่าวท่ีวา่ปัจจยั
ภายนอก ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและองคก์รดา้นการจดัการขยะมูลฝอยเขา้มาช่วยสนับสนุนการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นเงินทุน วสัดุอุปกรณ์ เพื่อพฒันาการจดัการของเทศบาลและต่อยอดการ
จดัการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยงัคงมีขอ้จ ากดัดา้นสภาพสังคมในการน าวสัดุ
จากพลาสติกมาใชใ้นพื้นท่ี โครงสร้างพื้นฐานดา้นยานพาหนะ และสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ระหว่างรอขนส่งขยะตามโครงการ กลไลกราคาตลาด สอดคลอ้งกับงานวิจยั มาลยั เอ่ียมจ าเริญ 
(2557) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโฉลง อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีว่าพื้นท่ีศึกษาพบว่ายงัมีปัญหาต่างๆในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น
ปริมาณของขยะมูลฝอย ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเก็บขนขยะมูลฝอยอยู ่และประชาชนภายนอกพื้นท่ี
แวะเวียนเขา้มา จึงท าให้ยงัคงเป็นข้อจ ากัดในการขอความร่วมมือของชุมชนอยู่ สอดคล้องกับ
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งานวิจยัจ าลอง โพธ์ิบุญ (2550) ท่ีไดศึ้กษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
ท่ีว่าปัจจยัดา้นความร่วมมือของตวัอย่างเทศบาลทั้ง 4 แห่ง ไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี ซ่ึงเทศบาลต าบลเมืองแกลงมีการตั้งอาสาสมคัรในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ก็ยงัมีปัญหาดา้นประชากรแฝงอยูบ่า้ง เทศบาลนครพิษณุโลกนั้น ถือไดว้า่ประชาชน
ใหค้วามร่วมมือมากท่ีสุดจนไดรั้บรางวลัเมืองน่าอยู ่แต่ก็มีปัญหาประชากรแฝงเช่นเดียวกบัเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง 

5.2.2 มิติท่ีสองด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
5.2.2.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) ผู ้น าชุมชนมีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะโดยปฏิบัติตน เป็น
แบบอยา่งและการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชน 

2) ประชาชนในพื้นท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะและ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

3) ประชาชนในพื้นท่ีมีความตระหนักในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอยู่         
โดยอาศยัการลงมือปฏิบติัใหเ้ห็นและ การปลูกฝังเยาวชนใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 

4) อุปนิสัยของผูน้ าชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีท่ีรักความสะอาด อยาก
ใหบ้า้นเรือนสะอาด น่าอยูอ่าศยั ไม่สกปรก 

5.2.2.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลไม่มีพื้นท่ีส าหรับจดัเก็บ เพื่อรวบรวมขยะ

ระหวา่งรอขนส่งไปขาย รวมถึงประชาชนในพื้นท่ีบางบา้นท่ีไม่มีรถ ท าใหไ้ม่สามารถน าขยะมาขาย
ในจุดรับบริการไดค้รอบคลุม ทุกครัวเรือน  
 

จากการศึกษาพบว่า ด้านปัจจยัน าเขา้ (Input) จุดแข็งประกอบด้วย ผูน้ าชุมชนท่ีมี
ความเขม้แข็งปฏิบติัให้เห็นเป็นแบบอย่าง สอดคลอ้งกบังานวิจยัจ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ท่ีไดศึ้กษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี ตวัอย่าง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร
พิษณุโลก (ภาคเหนือ) เทศบาลต าบลสูงเนิน (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
(ภาคกลาง) และเทศบาลต าบลเทพกระษตัริยต์รี (ภาคใต)้ พบว่า ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น ดา้นผูน้ าในการบริหาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงในการด าเนินงานต่างๆ 
การท่ีผูบ้ริหารในชุมชนมีวิสัยทศัน์ความมุ่งมัน่ เสียสละ และตั้งใจท างานดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงถึงแมว้า่ระดบัของความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารในแต่ละท่ีจะแตกต่างกนัอยูบ่า้งก็ตาม และสอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของจ าลอง โพธ์ิบุญ (2545) ท่ีไดศึ้กษาความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(2545) ตวัอย่าง 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนวดัพระประทานพร และชุมชนบา้นนาเก่า ในเขตเทศบาล
ต าบลแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี และชุมชนวดักลาง เขตบางกะปิ พบวา่ ปัจจยัภายในท่ีส าคญัท่ีท าให้
ชุมชนวดักลาง มีระดบัความเขม้แขง็ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มสูงท่ีสุดคือ ผูน้ าชุมชน ส าหรับชุมชน
ในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบงัทั้ง 2 ชุมชนนั้น ถึงแม้ว่าระดับความเขม้แข็งของชุมชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สูงนัก แต่ก็มีโอกาสท่ีจะพฒันาความเขม้แข็งได ้เน่ืองจากปัจจยัภายในท่ี
ส าคญัคือ ผูน้ าชุมชนมีความตั้งใจในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการให้ความรู้ และปลูกฝัง
ความตระหนกัแก่ประชาชนสอดคลอ้งกบั ภาสินี เป่ียมพงศส์านต ์(2548 อา้งถึงใน นิรันดร์ ยิ่งยวด, 
2560) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาความรู้และความตระหนักในการจดัการขยะ ส าหรับนิสิตสาขาวิชา
เกษตรและส่ิงแวดลอ้มศึกษาผ่านการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลยั โรงเรียน และชุมชน 
ท่ีว่า การพฒันาศกัยภาพของนิสิตและนกัเรียนเพื่อให้เกิดความรู้และความตระหนักในการจดัการ
ขยะ ผ่านเครือข่ายการมีส่วนร่วมและการจดักิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้เป็นการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักระบวนการทางส่ิงแวดลอ้มศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจปัญหาส่ิงแวดลอ้มและส านึก
ในคุณค่าของธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และด าเนินชีวิตอย่างเก้ือกูลกับ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัระพีพฒัน์ วงษภ์กัดี, กฤษณวงศ ์จนัเติบ, อรนี ถะเกิงสุข 
และคณะ (2563) ท่ีได้ศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน บา้นสวสัดี ต าบลกลนัทา 
อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย์ พบว่าชุมชนบา้นสวสัดีตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยกนัลดปริมาณขยะ อีกทั้งสร้างจิตส านึกให้คนรุ่นหลงัให้รู้จกัการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืนต่อไป เป็นปัจจยัท่ีท าให้ชุมชนนั้นประสบความส าเร็จ และอุปนิสัยของผูน้ า
ชุมชน และประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีนิสัยรักความสะอาด สอดคล้องกับศิริกัลยา และคณะ (2541              
อา้งถึงในไพบูลย ์แจ่มพงษ์, 2555) ซ่ึงได้ศึกษาการใช้ประโยชน์และการจดัการขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนประชาชน ต าบลสวนหลวง อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม พบว่าลกัษณะอุปนิสัย
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน (characteristic of population) มีผลต่อการจดัการขยะโดยหากประชาชน
ในทอ้งถ่ินมีความรักสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็มกัจะมีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยให้
เป็นท่ีเป็นทางไม่ทิ้งเกล่ือนกลาด ลกัษณะอุปนิสัยดงักล่าวจะท าให้ปริมาณของขยะมูลฝอยน้อยลง
และองคป์ระกอบของขยะมูลฝอยก็เปล่ียนแปลง ส่งผลถึงการก าจดัท่ีลดลง ดว้ย  

5.2.3 มิติท่ีสามด้านกระบวนการ (Process)  
5.2.3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีในการเข้าร่วมโครงการ หรือ
กิจกรรมเก่ียวกบัการลดปริมาณขยะภายในชุมชน 
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2) น า วิ ธี ก า ร จัด ก า รข ย ะ ต ามหลัก  3 Rs (Reduce, Reuse, Recycle)                     
โดยประยกุตใ์ชห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

3) น าหลัก PDCA มาใช้ในกระบวนการท างาน ตั้ งแต่การวางแผน                
การด าเนินงาน การติดตามตลอดจนปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

5.2.3.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) ยงัคงมีการก าจดัขยะมูลฝอยโดยใช้วิธีการเผา ซ่ึงถึงแมว้่าจะเผาในจุดท่ี 

อบต. คูส้ลอด จดัท าไวใ้ห ้แต่ก็พบวา่ ยงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เน่ืองจากยงัคงเผาในพื้นท่ีกลาง
แจ้งอยู่ รวมถึงยงัไม่มีการควบคุมปริมาณความร้อนท่ีใช้ จึงก่อให้มีปัญหา มลพิศอากาศ ควนั                    
ฝุ่ นละออง 
 

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการจดัการขยะมูลฝอย (Process) เร่ิมตน้ดว้ยน าวิธีการ
คดัแยกขยะท่ีตน้ทางตามหลกั 3Rs ไดแ้ก่ Reduce, Reuse, Recycle เพื่อท าให้เหลือมูลฝอยส าหรับ
น าไปก าจดัดว้ยวิธีการเผาให้น้อยท่ีสุด และใช้วงจร PDCA เขา้มาร่วมในการวางแผน ด าเนินงาน 
ติดตามและปรับปรุงโครงการอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับการให้ความส าคัญกับการส่วนร่วมของ
ประชาชน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของกิตติ มีศิริ (2559) ท่ีได้ศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จในการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
พบว่าการมีระบบการจดัการท่ีดี การน าภูมิปัญญามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการปัญหาร่วมกบัการท า
กิจกรรมและโครงการท่ีมีความสอดคลอ้งกับสภาพของชุมชนรวมถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน            
จึงไดส้ะทอ้นออกมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น และด าเนิน           
วิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับงานวิจัยของฆริกา คันธา และณพงศ์ นพเกตุ 
(2561) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารจดัการขยะชุมชนตามปรัชญเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับชุมชน ในอ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีไดจ้ดัการขยะสอดคลอ้งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีครัวเรือนเป็นศูนยก์ลาง ชุมชนมีความยืดหยุ่น และสามารถพึ่งพาตวัเองไดใ้นการจดัการขยะ 
ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัใหก้ารจดัการขยะในพื้นท่ี อบต. ในคลองบางปลากด เกิดความยัง่ยนืได ้โดยเร่ิมท่ี
ชุมชนขนาดเลก็ในพื้นท่ี อบต. ท่ีมีความพร้อมเป็นล าดบัแรก และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในโครงการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัปัทมาภรณ์ สุวรรณปักษิน และสรัญญา ถ่ีป้อม (2559) 
ท่ีได้ศึกษาการจดัการมูลฝอยท่ีประสบความส าเร็จของชุมชนตน้แบบ กรณีศึกษาชุมชนท่ีได้รับ
รางวลัชนะเลิศการประกวดชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ท่ีว่าปัจจยั
หลกัท่ีส่งผลให้กระบวนการจดัการประสบความส าเร็จโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน                                 
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ทุกขั้นตอน ทั้งในการตดัสินใจ การด าเนินกิจกรรม การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล และ 
ยงัมีจุดอ่อนท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงวิธีการก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน ดว้ยวิธีการเผาในพื้นท่ีโล่งแจง้ได ้ 

5.2.4 มิติท่ีส่ีด้านผลผลติ (Product) 
5.2.4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) ปริมาณขยะท่ีลดลง 
2) สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle  
3) ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 

5.2.4.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce มีปริมาณท่ีน้อยกว่า สัดส่วน Reuse และ

Recycle เน่ืองจากในชุมชน ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าใชข้ยะพลาสติกมาใชเ้ป็นปริมาณมากได้ 
 
จากการศึกษาพบว่า ด้านผลผลิต (Product) จุดแข็งประกอบด้วยปริมาณขยะท่ี

ลดลง และสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปิยะรักษ ์ประดบั
เพชรรัตน์ สุชาติ นวกวงษ์ สยาม อรุณศรีมรกต และไกรชาติ ตนัตระการอาภา (2553) ท่ีไดศึ้กษา
ศกัยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ตวัอย่างจากผูด้  าเนินการ
และประชาชนในชุมชนทรัพยสิ์นพฒันา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พบว่า เม่ือครัวเรือนมี
การคดัแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปก าจดั 182.09 
กิโลกรัม จากเดิม 647.79 กิโลกรัม และหากทุกครัวเรือนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย                     
จะมีปริมาณท่ีตอ้งน าไปก าจดั 6,828.38 กิโลกรัมจากเดิม 24 ,292.13 กิโลกรัม และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนจากขยะในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรันดา จนัทมี กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ สมหมาย ยอดเพชร และไพบูลย ์ชาวสวนศรีเจริญ (2561) ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการจดัการขยะ          
มูลฝอยในครัวเรือนของแม่บา้นในชุมชนควนขนุน ต าบลทบัเท่ียง อ าเภอเมือง จงัหวดัตรัง พบว่า 
รูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน สามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย และลดค่าใชจ่้ายใน
การก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือน และยงัขยายผลสู่ครัวเรือนอ่ืนๆ ได้อีกด้วย และยงัมีจุดอ่อนท่ี
สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce มีปริมาณท่ีน้อยกว่า สัดส่วน Reuse และRecycle เน่ืองจากในชุมชน  
ยงัไม่สามารถหลีกเล่ียงการน าใชข้ยะพลาสติกมาใชเ้ป็นปริมาณมากได้ 
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5.2.5 มิติท่ีห้าด้านผลกระทบจากระบบ (Impact) 
5.2.5.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) 

1) สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
2) รายไดข้องครัวเรือนจากในชุมชน 
3) ความสามคัคีในชุมชน 
4) แหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 

5.2.5.2 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) 
1) การถ่ายทอดความรู้แก่ผูส้นใจท่ีเข้ามาศึกษาดูงาน พบว่า ผูน้ าชุมชน

รับหนา้ท่ีเป็นวิทยากรเพียงต าแหน่งเดียว 
 

จากการศึกษาพบว่า ด้านผลกระทบจากระบบ ( Impact) จุดแข็งประกอบด้วย
สภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น รายไดข้องครัวเรือนจากในชุมชน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธงพล พรหมสาขา 
ณ สกลนคร และอุ่นเรือน เล็กน้อย (2564) ท่ีได้ศึกษาการจัดการขยะชุมชนภายใต้แนวคิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดส่้งเสริม
ภายใตห้ลกัการ 3R คือ ใชน้อ้ยลง ใชซ้ ้ า และน ากลบัมาใชใ้หม่ ดว้ยการให้ความส าคญักบัการคดัแยก
ขยะในครัวเรือนเพื่อน าขยะท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดไ้ปขายเพื่อเพิ่ม รายไดม้าช่วยเป็นค่าใชจ่้าย
ในครัวเรือน ซ่ึงท าใหเ้กิดการเพิ่มรายไดข้องครัวเรือน และความสามคัคีในชุมชน และแหล่งการเรียนรู้
การจดัการขยะในชุมชน สอดคลอ้งกับก่ิงแก้ว ปะติตงัโข และนงลกัษณ์ ทองศรี (2552 อา้งถึงใน                  
สันชยั พรมสิทธ์ิ, 2562 : 77) ท่ีไดศึ้กษาการจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขนาดใหญ่ 
กลาง เล็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ความสามคัคีของคนในชุมชนจะช่วยชุมชนในการคัด
แยกขยะตน้ทางชาวบา้นมีจิตส านึก และความรับผิดชอบ แหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 
สอดคลอ้งกบัเอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และธิติมา เกตุแกว้ (2562) ท่ีไดศึ้กษาชุมชนตน้แบบการจดัการขยะ
มูลฝอยดว้ยแนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero waste) ของชุมชนพูนบ าเพญ็ แขวงภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
พบว่าชุมชนมีความต้องการท่ีจะด าเนินการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ zero waste ชุมชนพูนบ าเพ็ญ เพื่อเป็น
ตน้แบบศูนยเ์รียนรู้ ท่ีเน้นการให้ความรู้แก่ผูเ้รียนรู้ให้เขา้ใจถึงหลกัการลดปริมาณและใช้ประโยชน์
จากขยะมูลฝอย โดยมีแผนการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) วางกระบวนการ 2) พฒันา
สภาพแวดลอ้ม และ 3) พฒันาส่ือเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์ และยงัมีจุดอ่อนในการถ่ายทอด
ความรู้แก่ผูส้นใจท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน พบวา่ ผูน้ าชุมชนรับหนา้ท่ีเป็นวิทยากรเพียงต าแหน่งเดียว  

 

ภาพท่ี 5.1 สรุปผลการถอดบทเรียนความส าเ ร็จในการจัดการขยะของประชาชน                           
บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 

1) ควรลดการน าบรรจุภณัฑท่ี์เป็นพลาสติกเขา้มาใช้ในชุมชน โดยเปล่ียนมาใช้บรรจุภณัฑท่ี์
ยอ่ยสลาย และ/หรือใชซ้ ้า 

2) ควรเพิ่มระดบัรางวลัเพื่อสร้างแรงจูงใจใหมี้โอกาสในการส าหรับสะสมยอด  
3) ควรเพิ่มช่องทางการรณรงค์ หรือประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัแนวทางการจดัการขยะส าหรับ

ประชากรภายนอกพื้นท่ีเขา้มาใหท้ราบแนวทางการปฏิบติัของชุมชน 
4) ควรเพิ่มจุดรวบรวมส าหรับรับขยะไปขายให้มีความกระจายไปในชุมชนเพิ่มขึ้ น เช่น 

กระจายไปยงัโรงเรียน สถานีอนามยั และร้านคา้ภายในหมู่บา้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วม
โครงการมากขึ้น 

5) ควรร่วมปรึกษาหารือกบัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เก่ียวกบัการด าเนินวิธีการ
ก าจดัขยะมูลฝอยชุมชนในเตาเผาขยะ หรือเผาขยะและผลิตขยะไฟฟ้า ท่ีถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
หรือด าเนินการร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางในการจ าท าระบบ
ก าจดัขยะ (ศูนยบ์ริการวิชาการ, ม.ป.ป) 

6) ควรเพิ่มสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce ใหมี้ปริมาณท่ีเพิ่มขึ้น ดว้ยวิธีการลดขยะท่ีตน้ทาง 
7) ควรพฒันาเยาวชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสเป็นไกด์คอยให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะใน

ชุมชนแก่ผูส้นใจท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน เพื่อใหไ้ดมี้โอกาสถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังถัดไป 
 

ควรเพิ่มการวิจยัในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดบัความสัมพนัธ์กบัในแต่
ประเด็น หรือปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั ต าบลคูส้ลอด 
อ าเภอลาดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมมากยิง่ขึ้น 
 

5.5 ข้อจ ากดัในการศึกษาวิจัย 
 
ด้วยสถานการณ์โรค Covid-19 ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ได้                    

จึงตอ้งอาศยัวิธีการใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) ทางโทรศพัท์กบัผูน้ าชุมชน และ
ตัวแทนประชาชนในพื้นท่ี ในบ้านโรงวัว หมู่  3 ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา แทน 
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แบบสัมภาษณ์ 
บทเรียนความส าเร็จในการจัดการขยะของประชาชน บ้านโรงวัว 
ต าบลคู้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ค าชี้แจ้ง 
แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความเป็นมาในการจัดการขยะ และ

ความส าเร็จในการจดัการขยะ รวมถึงเพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการจดัการขยะของประชาชน บา้นโรงววั 
ต าบลคู ้สลอด อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวดัพระนครศรีอยุธยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบ                    
แบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยแบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีมีแนวค าถามทั้งหมด 5 ส่วน 12 หน้า 
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม และแนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจ  
ความตระหนกั และภาวะผูน้ าในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการและวิธีการจดัการขยะ และการมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ขอ้มูลขยะ และการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการ  
และโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ในการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีลดลง สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle และลด
รายจ่ายในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 

ส่วนท่ี 5 แนวค าถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีดีขึ้ น รายได้ของครัวเรือนจากขยะ ความสามัคคี                       
และแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 
 ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ส าหรับค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบต่อผูต้อบแบบสัมภาษณ์ทั้งส้ิน และจะน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเพียงเท่านั้น 
 

                                                                                                                                   รุ่งนภา  โพธ์ิสกุล 
                                                                                                                นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                                                                                                                      คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
                                                                                                                     สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์  
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และแนวค าถามเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และภาวะผู้น าในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ช่ือผูส้ัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………. 
วนัท่ีสัมภาษณ์ ……………………………………   เบอร์โทรศพัท ์…………………………………………. 
อาย ุ…………………………………  ปี   ระยะเวลาในการอยูใ่นพื้นท่ี ……………………………………  ปี 
ระดบัการศึกษา ……………………………………………………………………………………………….. 
 

ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
5.  ในความคิดของท่าน การจดัการขยะอยา่งถูกหลกัทางวิชาการของประชาชนในพื้นท่ี หมายถึงอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะตามหลกั 3Rs อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ท่านคิดวา่ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
8.  แนวทางในการสร้างความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะมลูฝอยของประชาชนในพื้นท่ี ตามความคิดของท่าน 
มีอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัความตระหนกัต่อการจดัการมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
1)  ท่านคิดวา่สถานการณ์ขยะมูลฝอย สามารถกระตุน้สภาวะจิตใหเ้กิดการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) หากท่านเห็นประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถงัขยะ ท่านจะด าเนินการอยา่งไรต่อจากนั้น 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3)  ท่านคิดวา่ หากประชาชนในพื้นท่ีไม่เห็นถึงความส าคญัในการจดัการขยะมูลฝอย จะเกิดผลอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4) แนวทางการปลูกฝังความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน                    

มีอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าต่อการจดัการมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ี 
1)  ผูน้ าชุมชนมีการแสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการจดัขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งไร และถ่ายทอดความคิดนั้น
ไปสู่ชุมชนอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ผูน้ าชุมชนมีการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3)  ผูน้ าชุมชนเปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนดว้ยวิธีอะไร 

อยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ผูน้ าชุมชนมีแนวทางในการส่งเสริม และ/หรือพฒันาต่อยอดการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนใน 

อนาคตอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
5)  บทบาทผูน้ าชุมชนมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นท่ีอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2 แนวค าถามเกี่ยวกบัการบริหารจัดการและวิธีการจัดการขยะ และการมีส่วนร่วม ในการจัดการขยะ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 

ตอนที่ 1 แนวค าถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการและวิธีการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1) ชุมชนของท่านมีการก าหนดนโยบาย และตั้งเป้าหมายการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ชุมชนของท่านมีการน าบทเรียนวิธีการจดัการขยะมูลฝอยในอดีตมาเป็นประสบการณ์ในการวางแผน

จดัการขยะมูลฝอยในปัจจุบนัอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ชุมชนของท่านมีการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
4) ในชุมชนมีการบริหารงบประมาณ และการจดัสรรอุปกรณ์ส่ิงของ เพื่อใชส้ าหรับการจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) ในชุมชนมีแนวทางการติดตามตรวจสอบ รวมถึงแกไ้ข ปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับลดปัญหา

ขยะมูลฝอยในชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
6) ชุมชนของท่านมีการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7) ในความคิดเห็นของท่าน ท่านมีแนวทางในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 3Rs ดว้ยการลดการใช ้

การน ากลบัมาใชซ้ ้า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ ในชีวิตประจ าวนัอยา่งไร 
7.1 ) ตามช่วงเวลาปกติ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

7.2 ) ตามช่วงเทศกาล ซ่ึงจะมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจากเดิม เม่ือเทียบกบัเวลาปกติ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง และตดัสินใจในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน

หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
7. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านมีส่วนร่วมในการเขา้ฝึกอบรม หรือไดรั้บการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยตามหลกั 
3Rs ดว้ยการลดการใช ้การน ากลบัมาใชซ้ ้า และการน าขยะกลบัมาใชใ้หม่ หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านมีส่วนร่วมในการถ่ายถอดความรู้การจดัการขยะใหก้บับุคลากรอ่ืน  ๆเช่น บุคลากรในครอบครัว เพื่อนบา้น และ
บุคคลทัว่ไป หรือไม ่อยา่งไร และ/หรือท่านมีส่วนร่วมในมีการประชาสัมพนัธ์ หรือเชิญชวนใหบุ้คลากรเหล่านั้น 
มาเขา้ร่วมโครงการ หรือกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.  ท่านมีส่วนในการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 

หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับสถานการณ์ข้อมูลขยะ และการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นักวิชาการ และโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัสถานการณ์ขอ้มูลขยะ 
1) ในความคิดเห็นของท่าน ปริมาณขยะจากกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั มาจากเศษวสัดุใดมากท่ีสุด เน่ืองจาก

สาเหตุอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
2) ในความคิดเห็นของท่าน สถานการณ์ขอ้มูลขยะของชุมชนเป็นอยา่งไร จึงท าให้ตอ้งมีการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ในความคิดเห็นของท่าน สถานการณ์ปัจจุบนัเร่ืองการจดัการขยะในชุมชนของท่าน ยงัคงมีขอ้จ ากดั

อะไรบา้ง อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยหน่วยงานภายนอก/นกัวิชาการมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการ
ขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ในความคิดเห็นของท่าน หน่วยงาน และ/หรือนกัวิชาการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุนและส่งเสริมการ

จดัการขยะมูลฝอยในชุมชน มีหน่วยงาน และ/หรือท่านใดบา้ง ดว้ยวิธีอะไร และท่านสามารถน าไปต่อยอด
ในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนไดอ้ยา่งไร  

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัการส่งเสริมโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) มีผลต่อความส าเร็จในการ
จดัการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1) ในความคิดเห็นของท่าน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดเ้ขา้มามีส่วนช่วยสนบัสนุนและส่งเสริม

การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร ดว้ยวิธีอะไร และท่านสามารถน าไปต่อยอดในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนไดอ้ยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 4 แนวค าถามเกีย่วกบัปริมาณขยะที่ลดลง สัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle และลดรายจ่าย
ในครัวเรือนจากขยะในชุมชน 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัปริมาณขยะท่ีลดลง 
1) ในความคิดเห็นของท่านปริมาณขยะหลงัมีการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และในชุมชน เป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle 
1) ในความคิดเห็นของท่านปริมาณขยะสัดส่วนขยะท่ีน าไป Reduce Reuse Recycle มีอยา่งไรบา้ง 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัลดรายจ่ายในครัวเรือนจากขยะ ในชุมชน 
1) ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยท าใหล้ดรายจ่ายในครัวเรือน และในชุมชน อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนท่ี 5 แนวค าถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ รายได้ของครัวเรือนจากขยะ ความสามัคคี และแหล่งการ
เรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน 
 

ตอนท่ี 1 แนวค าถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
1) ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยเป็นผลใหส้ภาพแวดลอ้มท่ีดีขึ้น หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตอนท่ี 2 แนวค าถามเก่ียวกบัรายไดข้องครัวเรือนจากขยะในชุมชน 
1) ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยสามารถสร้างรายไดใ้ห้ของครัวเรือนของท่าน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 3 แนวค าถามเก่ียวกบัความสามคัคีในชุมชน 
1) ในความคิดเห็นของท่านการจดัการขยะมูลฝอยสามารถท าใหเ้กิดความสามคัคีในชุมชน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนท่ี 4 แนวค าถามเก่ียวกบัแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชน 
1) ในความคิดเห็นของท่านแหล่งการเรียนรู้การจดัการขยะในชุมชนมีผลต่อครัวเรือน และชุมชนอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะในการจัดการขยะของประชาชนในพื้นท่ี 
1) ท่านคิดวา่ ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลท าใหก้ารจดัการขยะในชุมชนประสบผลส าเร็จ และเพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ท่านมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบา้งเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของในครัวเรือน และชุมชน และท่านมี
แนวทางในการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3) ท่านมีขอ้เสนอแนะในการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการขยะในครัวเรือน และ  

ในชุมชน เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนือยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอขอบพระคุณท่านท่ีให้ความร่วมมือ 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวรุ่งนภา โพธ์ิสกุล 
 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2558 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต              

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรดินและ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

 
ประสบการณ์การท างาน    เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ 
      แผนกวางแผนคุณภาพ 
      บริษทั มิตซูบิชิ อีเลค็ทริค ออโตเมชัน่  

(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 


