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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลัก

เศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและประชาชน 
 จากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะของชุมชนเกาะกก มีดังนี้ 1) ปัญหา
ด้านการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาประชาชนไม่คัดแยกขยะ 3) ปัญหาการ
ประชาสัมพันธ์ ชุมชนเกาะกกจึงได้มีการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน แบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ 1) ขยะอินทรีย์ 2) ขยะรีไซเคิล 3) ขยะทั่วไป  
 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนโดยใช้  Balanced 
Scorecard ทั้ง 4 มิติ พบว่า 1) มิติประสิทธิผล ประชาชนยอมรับการจัดการขยะ แต่การให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะของประชาชนยังค่อนข้างน้อย 2) มิติด้านการบริหารจัดการ แผนงาน/
โครงการยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เนื ่องจากขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  ขาดการ
ประเมินผล และการปรับปรุงโครงการให้มีความต่อเนื่อง 3) มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน
อาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชนร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการ
จัดการขยะ 4) มิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา มีการจัดการอบรม และให้ความรู้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ฯ แต่ขาดความต่อเนื่องของโครงการ และการติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการบริหารจัดการขยะ พบว่า 1) ปัจจัยภายใน ผู้นำชุมชนและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี และมี
การฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีม มีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ปิดประกาศไว้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ แต่ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาด
จิตสำนึกสาธารณะ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐ 2) ปัจจัยภายนอก ได้รับ
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ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณในการจัดทำโครงการ
การจัดการแยกขวดพลาสติก โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มให้ความสนใจกับการแยกขยะมากขึ้น  
 ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดจากขยะ โดยมีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ มีการอบรมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการจัดการ
ขยะอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัยภายในชุมชนเกาะกกอย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้มีการแยกขยะเพิ่มเติม 
เช่น ขยะอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
 
 



 

ABSTRACT 
 

Title of Independent Study Zero Waste Management of Koh Kok Community 
Based on Circular Economy Principle 
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Degree     Master of Science (Environmental Management) 
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This research studied zero waste management in Koh Kok Community based 

on the Circular Economy Principle by employing assessment research methods. The 
research examined relevant documents and data was gathered by interviewing local 
leaders and local people. 

The study revealed that Koh Kok Community had 3 challenges regarding zero 
waste management: 1) Lack of supports from other agencies, 2) Residents did not 
separate their waste, and 3) Lack of information dissemination. Thus, zero waste 
management based on the Circular Economy Principle was adopted by separating 
waste into 3 types: organic waste, recycled waste, and general waste. 

The analysis of community-based zero waste management operations through 
the use of the balanced scorecard approach with four dimensions found that: 1) The 
effectiveness: local people adopted waste management, but there was still a low level 
of collaboration for waste separation. 2) The management: project plans fell short of 
their objectives due to a lack of collaboration in waste management and the 
discontinuity of the projects. 3) The stakeholders: local people volunteered to be local 
leaders and the committee made recommendations and expressed their views on 
waste management. 4) The learning and development: local people are trained and 
educated through a learning center. However, there was no follow-up, review, or 
analysis of waste management factors. 
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The analysis of waste management found that: 1) Internal Factors:  Community 
leaders and personnel served as good role models, continuously undergoing 
management training, there was a group of local people working as a team, and there 
was public information at the learning center. However, some local people still lacked 
awareness as they believed that the government owed a special obligation to the 
management. 2) External Factors: there were supports from other organizations in 
promoting the separation of plastic bottles, and the new generation groups were 
interested in waste separation management. 

Suggestions are that there should be awareness raising for local people on 
waste-related issues. Additionally, the community's residents should be trained on how 
to properly manage waste and there should be a better system on hazardous and 
infectious waste management. 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 
 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 
 การพัฒนาของประเทศไทยที่ผ่านมา ได้เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นสำคัญ และสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้เรามองเห็น
ถึงปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นมากมาย และในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภค
บริโภคของประชาชนครัวเรือนในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยนั้น มีขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน 
เพิ ่มขึ ้นร้อยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที ่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2561) 
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมืองใน
หลายพื้นที ่ซึ่งประเภทขยะที่เกิดขึ้นภายในครัวเรือนมากที่สุดคือ ประเภทขยะทั่วไป รองลงมาคือขยะ
อินทรีย์ และขยะรีไซเคิล และกิจกรรมภายในครัวเรือนที่ทำให้เกิดปัญหาของขยะมากที่สุดคือ ขยะ
จากอาหาร การซื้ออาหารกลับมารับประทานที่บ้าน เป็นขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของ
ประชาชน ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดแก้ว เศษอาหาร กล่องโฟม และกระดาษ เป็นต้น จึงทำให้
พฤติกรรมการทิ้งขยะแบบไม่มีการคัดกรองขยะก่อนทิ้ง ไม่มีการนำขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีก
ครั้ง โดยเฉพาะในชุมชนเมืองมีประชาชนที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นั้นยังส่งผลต่อทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการขยะของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการขยะก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากกลิ่นที่เหม็นรบกวน เป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อโรค และพาหะ
นำโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน 
 แต่อย่างไรก็ตามการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้
ที ่เป็นระบบเพื ่อให้มีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงที ่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในบริบทต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กรณีศึกษาของชุมชนเกาะกกเป็นแนวทาง
ในการศึกษาเบื้องต้น โดยการจัดการขยะฐานศูนย์ เป็นอีกแนวคิด และยุทธวิธีในการบริหารจัดการ
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เศษวัสดุเหลือใช้ เพื่อเป็นการจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ประกอบกับการอาศัยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคประชาสังคมในการร่วมมือกันหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากฐานศูนย์ของ
ชุมชนเกาะกกเป็นกรณีศึกษา และนำแนวคิดระบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาช่วยในการจัดการขยะ
มูลฝอยให้เหมาะสมกับประเภทของขยะมูลฝอย ระบบของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะทำให้อายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นจากการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการแปรสภาพ อีกทั้งยัง
ช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ในการจัดการขยะที่ไม่เพียงพอและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ชุมชนเกาะกก เป็นชุมชนที่มีทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มีคลองน้ำชลประทานไหล
ผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตา
พุดซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพการทำการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง 
ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และ ปัจจุบันมีประชาชน
รวมกันกว่า 1,000 คน หรือราว 500 ครัวเรือน ซึ่งได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน (ข้อมูล 18 
ธันวาคม 2559) (ชุมชนเกาะกก, 2564) จึงทำให้มีการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอยในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จากเดิม ดังนั้นการศึกษาวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาชุมชนเกาะกก เพราะมีบทบาทใกล้ชิดกับประชาชนและ
แหล่งธรรมชาติมากที่สุดเพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงการนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปปฏิบัติและยัง
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Eco-Design & Zero-Waste) ส่งเสริมการใช้ซ้ำ (Reuse, 

Refurbish, Sharing) และให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียจากการผลิตและบริโภค ด้วยการนำ
วัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู ่กระบวนการแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, 

Upcycle) เป็นการลดปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยและยังเพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งของ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผู้ศึกษาได้มองเห็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากได้มีการศึกษาการจัดการ
ขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งในปัจจุบันชุมชนเกาะกก มีผู้ย้าย
เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นเรื่องจำเป็น
อย่างมากที่จะทำการวางแผนจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
การส่งเสริมการสร้างอาชีพสีเขียวในชุมชนเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการกำหนดแผนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต
ต่อไป   
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1.2 คำถามวิจัย 
 

1) สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะของชุมชนเกาะกก เป็นอย่างไร 
2) การบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกกและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะ เป็น

อย่างไร 
3) แนวทางในการจัดการของขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะของชุมชนเกาะกก 
2) เพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกกและปัจจัยที่มี ผลต่อการบริหาร

จัดการขยะ 
3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะ

กกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
  ในการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการขยะฐานศูนย์ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 
  1.4.1 ด้านประชาชน คือ ประชาชนในชุมชนเกาะกก ปัจจุบันมีประชาชนรวมกันกว่า 
1,000 คน หรือราว 500 ครัวเรือน (ข้อมูล 18 ธันวาคม 2559) (ชุมชนเกาะกก, 2564) 
 
  1.4.2 ด้านเนื้อหา ประกอบไปด้วย 

1) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
2) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
3) ปัจจัยสนับสนุน 

(1) ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเกาะกก ในการจัดการขยะฐานศูนย์ 
(2) ผลประโยชน์ของชุมชนที่จะได้รับจากการจัดการขยะฐานศูนย ์
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(3) ความใส่ใจในการจัดการขยะฐานศูนย์อย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำชุมชน
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะกก 

 
  1.4.3 ด้านพื้นที่ คือ ชุมชนเกาะกก ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมือง จ.
ระยอง 
 
  1.4.4 ด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและแผนการดำเนินงาน (สิงหาคม 2564 - 
มกราคม 2565) 
 

1.5 ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 
 
1) ทราบถึงสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะของชุมชนเกาะกก 
2) ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชน

เกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
3) ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ในการส่งสริมการคัดแยก

ขยะในครัว เรือนและ สามารถให้ชุมชนอื่นนำไปใช้ประโยชน์ได ้
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
  การจัดการขยะ หมายถึง การเก็บรวบรวม ขนถ่าย และนำขยะที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดไป
กำจัดอย่างถูกหลักทางวิชาการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยหลักการจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
การขนส่งขยะมูลฝอย และการกำจัดขยะมูลฝอย 
  การจัดการขยะฐานศูนย์ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นและต้องส่ง
กำจัดน้อยที่สุด โดยภายใต้ความหมายดังกล่าวสามารถนำหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ซึ่งประกอบด้วย 
การลดใช้ถุงพลาสติก/ โฟม(Reduce) การใช้ซ้ำ(Reuse) เช่นการใช้กระดาษสองหน้า การใช้ขวดน้ำ
ดื่มซ้ำ และการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle)โดยก่อนเข้าสู่กระบวนการการแปรรูปมูลฝอยให้มี
ประสิทธิภาพ จะต้องมีการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด 
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  การจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง ขบวนการที่ทำให้ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นส่งกำจัดให้ได้น้อยที่สุดและลดของเสียที่สงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยมาก
ที่สุดหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง การที ่เราพยายามจัดการไม่ให้มีขยะหรือของเสียไปสู่
สิ่งแวดลอ้ม เป็นการทำไม่ให้เกิดของเสียเลยหรือเป็นการลดให้เหลือน้อยมากที่สุดและใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



 

บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษา เรื่อง การจัดการขยะฐานศูนย์ โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษาชุมชน
เกาะกก เป็นการศึกษาถึงสถานการณ์การจัดการขยะ และปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ โดยเลือก
ชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

2.1  สถานการณ์และการจัดการขยะของจังหวัดระยอง 
2.2  นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
2.3  แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
2.4  ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
2.5  แนวคิดเก่ียวกับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  สถานการณ์และการจัดการขยะของจังหวัดระยอง 
 

จากการศึกษา พบว่า สถานการณ์สถานที่กำจัด และสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนของ
จังหวัดระยอง มีรายละเอียดดังนี ้
  

2.1.1  สถานที่ในการกำจัดขยะ มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
1)  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการกำจัดถูกต้องได้แก่การฝังกลบอย่าง

ถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) การกำจัดขยะมูลฝอยแบบการฝังกลบเชิงว ิศวกรรม 
(Engineered Landfill) ระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ ่งใช ้อากาศ (Semi Aerobic Landfill) 
เตาเผาที่มีระบบบำบัดมลพิษอากาศ (Incinerator) เตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน (WTE) การหมักทำปุ๋ย 
(Compost) การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF) ด้วยการคัดแยกหรือการบำบัดขยะมูลฝอยแบบ
เชิงกล – ชีวภาพ (MBT) และการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดไม่เกิน 50 
ตันต่อวัน  
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2)  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ดำเนินการกำจัดไม่ถูกต้อง ได้แก่ การเทกอง 
(Open Dump) การเผากลางแจ ้ง  (Open Burn) เตาเผาท ี ่ ไม ่ม ีระบบบำบ ัดมลพ ิษอากาศ 
(Incinerator) และการฝังกลบแบบเทกองควบคุม (Controlled Dump) ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน 

ชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีการจัดการทิ้งขยะโดยการแยก
ประเภทของขยะในครัวเรือนออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งจะนำขวดพลาสติกไปส่งไว้ที่จุดบริจาค
ให้กับบริษัทเอกชนนำไปแปรรูปส่วนที่ 2 ขยะอินทรีย์จะมีจุดที่เก็บขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ย
อินทรีย์ และส่วนที่ 3 ขยะทั่วไปที่ไม่จัดอยู่ในประเภทที่ 1 และ 2 ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดจะมีรถ
ขยะของเทศบาลเก็บไปทิ้งตามสถานที่กำจัดขยะที่ทางเทศบาลกำหนด 

ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนที่เปิดดำเนินการ ปี 
พ.ศ. 2563 พบว่า มีทั้งสิ้น 2,274 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
หมู่บ้านหรือชุมชน (บ่อหมู่บ้าน) ในพื้นที่ห่างไกลที่ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการเทกอง
และเผากำจัดเมื่อมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนสะสมในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่
โดยรอบได้ ทั้งนี้จำนวนสถานที่กำจัดและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยในจังหวัดระยอง พบแหล่งกำจัด
ขยะที่ถูกต้อง 2 แห่ง และพบแหล่งกำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 3 แห่ง (กรมควบคุมมลพิษ, 2564) 
ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1  แสดงรายช่ือสถานที่กำจัดขยะในจังหวัดระยอง 
 

ลำดับ ผู้ดำเนินการ ชื่อสถานที ่ ที่ตั้ง 
ขนาดพื้นที่  

(ไร)่ 
วิธีการ 

การ
ดำเนินการ 

ปริมาณขยะ 
(ตัน/วัน) 

1 อบจ.ระยอง บ่อขยะอบจ.
ระยอง 

94/2 หมู่ 3 ต.น้ำคอก 
อ.เมือง 

429 การฝังกลบ 
เตาเผา

กระแสไฟฟ้า 

ถูกต้อง 771.23 

2 อบต.เพ บ่อขยะอบต.
เพ 

บ้านเกาะเสม็ด หมู่ 4 
ต.เพ อ.เมืองระยอง 

5 การคัดแยกที่
สถานที่ 

ถูกต้อง 15 

3 ทต.เมืองแกลง บ่อขยะทต.
เมืองแกลง 

18/1 บ้านวังหิน หมู่ 7 
ต.บ้านนา อ.บ้านนา 

90 การเทกอง ไม่ถูกต้อง 29.32 

4 ทต.บ้านฉาง บ่อขยะทต.
บ้านฉาง 

บ้านฉาง หมู่ 3  
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง 

10 การเทกอง ไม่ถูกต้อง 14 

5 อบต.เขาน้อย บ่อขยะอบต.
เขาน้อย 

หมู่ 3 ถ.เขาไผ่-เขา
สิงห์โต ต.เขาน้อย  
อ.เขาชะเมา 

15 เผากลางแจ้ง ไม่ถูกต้อง 3 
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 จากตารางที่ 2.1 แสดงรายชื่อสถานที่กำจัดขยะในจังหวัดระยอง พบว่า ในจังหวัดระยองมี
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด 5 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง สถานที่กำจัดขยะมูล
ฝอยที่มีการดำเนินการถูกต้อง 2 แห่ง คือ บ่อขยะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ดำเนินงานใน
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ ชื่อ บริษัทบริหารจัดการขยะจังหวัด
ระยอง จำกัด (RY) จังหวัดระยอง ที่ตั้ง 94/2 หมู่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สถานที่
กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 429 ไร่ งาน ตารางวา มีการเปิดดำเนินการตั้งแต่ 2554 ที่ตั้งห่างจากที่ตั้ง 
อปท. 13.3 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 771.23 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
กําจัด 771.23 ตันต่อวัน เระบบในกําจัดขยะมูลฝอยเป็นการฝังกลบ (Sanitary/Engineered 
Landfill/Semi Aerobic Landfill) จำนวน 771.23 ตันต่อวัน และระบบเตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้า 
จำนวน 280 ตันต่อวัน  แห่งที่สองเป็นบ่อขยะอบต.เพ ที่ตั้งบ้านเกาะเสม็ด หมู่4 ตำบลเพ อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่ งาน ตารางวาเปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552 
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 15 กิโลเมตรปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 15.00 ตันต่อวันปริมาณขยะมูลฝอย
ที่ถูกกําจัด 15.00 ตันต่อวันปริมาณเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ที่มีการคัดแยกที่สถานที่ จำนวน 15 ตันต่อ
วัน ส่วนที่สอง สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการดำเนินการไม่ถูกต้อง 3 แห่ง คือ บ่อขยะ ทต.เมือง 
แกลง ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ ชื่อ ทต.เมือง 
แกลง จังหวัดระยอง สถานที่ตั้ง 18/1 บ้านวังหิน หมู่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดระยอง 
สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 90 ไร่ งาน ตารางวา มีการเปิดดำเนินการตั้งแต่ 2545 เขตพื้นที่อยู่
ห่างจากที่ตั้ง อปท. 16 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 29.32 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่ถูกกําจัด 29.32 ตัน/วัน ระบบกําจัดขยะมูลฝอย การเทกอง (Open Dump) จำนวน 29.32 
ตันต่อวัน สถานที่ที่ 2 คือ บ่อขยะทต.บ้านฉาง ผู้ดำเนินงานในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ประเภท
หน่วยงาน อปท. ดำเนินการ ชื่อ ทต.บ้านฉาง จังหวัดระยอง สถานที่ตั้ง บ้านฉาง หมู่ 3 ตำบลบ้านฉาง 
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 สถานที่กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ งาน ตารางวา เปิด
ดำเนินการตั้งแต่ 2535 ห่างจากที่ตั้ง อปท. 12 กิโลเมตรปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 14.00 ตัน
ต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัด 14.00 ตันต่อวัน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบการเทกอง 
(Open Dump) จำนวน 14 ตันต่อวัน และสถานที่สุดท้าย เป็นบ่อขยะของ อบต.เขาน้อย ผู้ดำเนินงาน
ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยประเภทหน่วยงาน อปท. ดำเนินการ ชื่อ อบต.เขาน้อย จังหวัดระยอง 
สถานที่ตั้ง หมู่3 ถ.เขาไผ่-เขาสิงห์โต ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 21110 สถานที่
กำจัดขยะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ งาน ตารางวา มีการเปิดดำเนินการตั้งแต่ 2559 เขตพื้นที่อยู่ห่างจาก
ที่ตั้ง อปท. 4 กิโลเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่สถานที่ 3.00 ตันต่อวัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
กําจัด 3.00 ตันต่อวัน ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็น การเผากลางแจ้ง จำนวน 3 ตันต่อวัน 
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 ขยะของชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่นอกเหนือจากจากขยะที่
คนในชุมชนคันแยกแล้วทางหน่วยงานของเทศบาลตำบลมาบตพุดจะส่งรถเก็บขยะเข้ามาเก็บในพื้นที่
และนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งอยู่ห่างจาก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประมาณ 16.2 กิโลเมตรขนาดพื้นที่โครงการทั้งหมด 
429 ไร่ เป็นศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรถูกแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย พื้นที่กลุ่มอาคาร โรงคัดแยกขยะมูลฝอย โรงหมักปุ๋ย เตาเผามูลฝอยติดเชื้อพร้อม
อาคารสสำนักงาน บนเนื้อที่ 150 ไร่ ระบบบำบัดเสีย 30 ไร่ และพื้นที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 249 ไร่
โดยที่ระบบฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง มีปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่
ระบบ ประมาณ 700 ถึง 800 ตันต่อวัน โดยการจัดกลุ่ม Cluster  
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน มีผู้ทิ้งร่วมจำนวน 61 แห่ง ปัจจุบันองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบระบบผสมผสาน มีการนำประกาศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกกำจัดมูลฝอยภายในศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในการคิดอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดมูลฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งขยะมายังศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ตันละ 400 บาท และคิดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดมูล
ฝอยสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
แบบครบวงจร จังหวัดระยอง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณโดยรอบศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้จัดเก็บในอัตรา ตันละ 
200 บาท 

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาภาครัฐ โดยหน่วยงานเทศบาลเมืองมาบตาพุดได้มีการดำเนินโครงการ
นำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ไปดำเนินการกำจัดตามขั้นตอน ส่วนขยะเน่าเสียจากครัวเรือน เช่น 
เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้และขยะย่อยสลายได้อื่น ๆ ชุมชนมีการรณรงค์คัดแยกขยะอย่างจริงจังและ
จัดเก็บเองโดยนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา ใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมัก
ชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของชุมชน อีกทั้งยังมีแผนดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการมุ่งพัฒนาชุมชนต้นแบบ การจัดการระบบนิเวศน์ระดับครัวเรือน Eco-Family สู่การ
พิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยการพึ ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใน พ .ศ. 2560 โดย
วัตถุประสงค์แผนงาน คือ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของ
ชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันมีการพึ่งตนเองเป็นเป้าหมาย เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนิเวศน์ และเพื่อสร้าง
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ฐานข้อมูลชุมชนที่แท้จริงสำหรับกำหนดแผนพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (นิยามศัพท์ปฏิบัติการ: 
นวัตกรรม ในที่นี้หมายถึงเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ และอีกนัยหนึ่ง หมายถึง อง ค์ความรู้
ใหม่ในการจัดการชุมชนผ่านกระบวนการทางสังคม อันมีจารีตวัฒนธรรมสู่ธรรมนูญของชุมชน ได้ใน
ที่สุด) โดยในแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 4 ลด จะมี 1 ลดที่สอดคล้องกับสถานการณ์และการ
จัดการขยะชุมชนเกาะกก คือ ยุทธศาสตร์ชุมชนลดขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง สร้างพื้ นที่
ของการใช้วัสดุหมุนเวียน และพื้นที่สดการ ปล่อยก๊าซเรือกระจก จัดตั้งธนาคารขยะ นำขยะอินทรีมา
ทำปุ๋ยหรือผลิตไบโอแก๊ส ช่วยลดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ โดยเทียบจากน้ำหนักปริมาณขยะใน
ชุมชนต่อวัน  

โครงการต่าง ๆ จากส่วนกลางที ่เข้ามาช่วยจังหวัดระยอง เช่น โครงการ PPP Plastic 
(Public-Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) เกิดขึ ้นจาก
ความร่วมมือขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการริเริ ่มจากสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (สอท.) เมื่อปี 2561 กระทั่งถึงปี 2562 โดยได้นำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) มาสร้างโมเดลที่เป็นรูปธรรมในการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำอีกหลายครั้ง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวมพลังชุมชน “ระยอง” เมืองน่าอยู่ไร้ขยะ และโครงการ
ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ของชุมชนในจังหวัดระยอง หรือล่าสุดเมื ่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริษัท  
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทุ่มงบ 2,217 ล้านสร้าง “โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ” 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนระยองในการรับขยะจากชุมชนทำเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดปริมาณ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูล ภายในชื่อ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ นวัตกรรมดี ๆ จาก GPSC เพื่อชาวระยอง 
(บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ย่ี จำกัด (มหาชน), 2564)  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสถานการณ์และการจัดการขยะชุมชนเกาะกกในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของ
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน มีความตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการจัดการขยะ
ชุมชนอย่างมาก 

 

2.2  นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 

นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเกิดขึ้นจากปัญหาการ
จัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้มีมติเห็นชอบ Road 
Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในการประชุมครั ้งที ่ 12/2557 เมื ่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยให้
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เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการบูรณาการแผนและแนวทางในการดำเนินงานของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน การแก้ไขปัญหาให้เป็นไป
อย่างเป็นระบบรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศ พ.ศ. 2557, 2557) คือ 

1)  การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ 
(ขยะมูลฝอยเก่า)  

2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
4)  สร้างวินัยของคนในชาติมุ ่งสู ่การจัดการที ่ยั ่งยืน รวมถึงเน้นการให้ความรู้

ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย  
ทั้งนี ้กรมควบคุมมลพิษ (2564) โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน

ตาม Roadmap ดังกล่าว ดังนี ้
1)  ให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู ้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด (Single 

Manager) 
2)  ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง (No More Open Dump) 
3)  ปรับปรุง ฟื้นฟู ปิด สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
4)  คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะ

อันตราย) 
5)  จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
6)  สร้างระบบการจัดการของเสีย ขยะอันตราย และขยะมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน 
7)  ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือดำเนินงานระบบฯ 
8)  การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
9)  การจ ัดการท ี ่ต ้นทาง เน ้นการผล ิตและการบร ิโภคอย ่างย ั ่ งย ืน (SCP: 

Sustainable Consumption and Production) 
10)  มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 
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แผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2559 - 
2564) 

การลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางเป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีกรอบ
แนวคิดมาจากหลัก 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เช่น การแปรรูปผลิตเป็นพลังงาน การนำขยะ
อินทรีย์มาทำปุ๋ยอินทรี เป็นต้น การใช้มาตรการ 3 มาตรการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้แก่ มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายที่แหล่งกำเนิด มาตรการเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ
มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

 
วิสัยทัศน์ 
“จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน” 
 
วัตถุประสงค์ 
1)  เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายของประเทศ 
2)  เพื่อให้มีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของ

ประเทศ และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3)  จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย

ของจังหวัดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
เป้าหมาย 
1)  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 

ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 
2)  ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 100 ของ

ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างของปี 2558 ภายในปี 2562 
3)  ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 ของปริมาณของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นภายในปี 2564 
4)  มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ร้อยละ 100 ของปริมาณ

มูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 



13 
 

 

5)  กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องร้อยละ 100 ของปริมาณ
กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายที่เกิดขึ้น ภายในปี 2563 

6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นทั่วประเทศ ภายในปี 2564 

 
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 
1)  หลักการ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้เกิดการใช้น้อย การใช้ซ้ำและการนำ

กลับมาใช้ใหม่ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกำเนิด การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน เน้น
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนและเยาวชนลดการเกิดขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ณ แหล่งกำเนิด ลดการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย สนับสนุนการใชผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ำและนำขยะมูลฝอยและของเสียอันตรากลับมาใช้ประโยชน์
ให้ได้มากที่สุด ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจรีไซเคิล การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการ สถานศึกษา 
ชุมชน และสถานท่องเที่ยว คัดแยกขยะและลดปริมาณการเกิดขยะ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของเอกชน โดยมีภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน และส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร 

2)  การกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวมและการแปรรูปผลิตพลังงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อแบบ
ศูนย์รวม โดยมีการจัดระบบรองรับการเก็บรวบรวม การขนส่งแยกประเภท การกำจัดมูลฝอยแบบ
ศูนย์รวม (Cluster) เน้นการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เพื ่อลดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม มีการผลักดันให้ทุกจังหวัดมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย รวมทั้งสนับสนุนให้เอกชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่มีศักยภาพเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื ้อแบบศูนย์รวม
ครอบคลุมทั้งประเทศ มีการกำหนดแนวทางเฉพาะในการจัดการขยะในสถานที่ท่องเที่ยวและเขต
พื ้นที ่เศรษฐกิจพิเศษที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั ้งยังมีการปรับปรุงกฎหมายเพื ่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ออกกฎ ระเบียบกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ มาตรฐานการลด คัดแยก เก็บรวมรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย
อันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ 

3)  ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ ความเข้าใจ และมีจิตสำนึก 
การสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารแนวทางร่วมตัดสินใจและสร้างความ
ร่วมมือในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายบนฐานข้อมูลทาง
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วิชาการที่เกิดจากการยอมรับของทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อลงความขัดแย้งและการต่อต้านจากประชาชน
การส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เพื ่อร่วมดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย เนื ่องจาก
ภาคเอกชนมีความพร้อม มีศักยภาพ งบประมาณ อุปกรณ์ บุคลากรที่มีความชำนาญด้านการดูแล
ระบบจัดการมูลฝอยส่งเสริมการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร โดย
การให้ผู้ผลิตรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของตนเองเมื่อหมดอายุการใช้งาน ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม 
การเก็บขน การรีไซเคิล และการบำบัดจัดอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกว่าหลักการขยาย
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Product Responsibility: EPR) มาตรการดังกล่าวจะเป็น
การผลักดันให้ผู้ผลิตปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารอันตราย
และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงกระบวนการอำนวยความสะดวกในการ
เก็บรวบรวมและขนส่งกำจัดอย่างเหมาะสม ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการสนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคอย่างยั่งยืน และการสร้างระบบเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนผ่านระบบฝากคืนบรรจุ
ภัณฑ์ (Deposit Refund) ในพื้นที่ของเอกชน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า และที่สาธารณะต่าง ๆ 

 
มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
1)  มาตรการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที ่แหล่งกำเนิดบ้านเร ือน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ และสถานบริการต่าง ๆ ในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดการขยะ
มูลฝอย ลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนสนับสนุนการเลือกใช้สินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะและนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้มากที่สุด 
ส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนำกลับมาใช้
ประโยชน์ได้ใหม่ ลดของเสียในขั้นตอนการผลิต ใช้วัสดุที่มีอายุการใช้งานนานขึ้น สามารถนำกลับมา
ใช ้ซ ้ำได ้หลายคร ั ้ ง  เพ ื ่อให ้ เก ิดการบร ิ โภคอย ่างย ั ่ งย ืน (Sustainable Consumption and 
Production) 

2)  มาตรการเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายการพัฒนาปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
และเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมี
การดำเนินการเก็บรวบรวม ขนส่ง และกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เกิดขึ ้นในพื้นที่
รับผิดชอบของตน จัดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) จัดให้มีสถานที่รวบรวมและจัดการของ
เสียอันตรายชุมชน สถานที่กำจัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย และจัดตั้งศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
อย่างเพียงพอ ให้ความสำคัญในการสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนหรือร่วมลงทุนดำเนินงานระบบ
จัดการขยะมูลฝอย 
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3)  มาตรการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเน้นการมีส่วนร่วม
โดยปลูกจิตสำนึกให้กัประชาชนตั้งแต่ระดับเยาวชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เน้นกระบวนการคัดแยกและลดการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน สถานศึกษา สถานประกอบการ 
สถานบริการ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบเทคโนโลยี การบำบัด/การกำจัด
ขยะมูลฝอยของเสียอันตรายชุมชน รวมถึงวัสดุที่ใช้ทดแทนวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่กำจัดยาก การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในและนอกโรงเรียน สร้างแรงจูงใจในการ
จัดการขยะโดยใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ กลไกทางสังคม มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนแนวทางการจัดการของเสียอันตรายในครัวเรือน
ในปัจจุบันการจัดการของเสียอนัตรายยงัเป็นการแก้ไขปัญหาทีป่ลายเหตุ ซึ่งทางออกสำคัญที่จะทำให้
ปริมาณของอันตรายลดลงนั้น จะต้องดำเนินการที่ต้นเหตุโดยการพยายามใช้วัสดุที่เป็นวัตถุอันตราย
ให้น้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณของเสียอันตรายต่อการจำกัดลดลงและช่วยประหยัดงบประมาณ 
(กรมควบคมุมลพิษ, 2564) 

 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง 

 จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรม ด้าน
เกษตรกรรม พร้อมทั้งการบริการด้านอื่น ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง จำนวนประชาชน
จากการสำรวจ 665,252 คน (กรมการปกครอง, 2556) จำนวนประชาชนแฝง 631,284 คน 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2552) รวมประชาชน 1,278,536 
คน มีนักท่องเที่ยวประมาณ 4,534,970 คน (ปี 2553) ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง 
ซึ่งเป็น ปัญหาที่สำคัญในระดับจังหวัด เนื่องจากมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปริมาณขยะประมาณ 
962 ตันต่อวัน หรือ 351,094 ตันต่อปี (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2556) โดยรูปแบบ
การ บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง รวมทั้งหมด 68 แห่ง 
มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยถูกหลักสุขาภิบาล 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยมีแนวทางปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ  
1)  การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิ กฤติ 

(ขยะมูลฝอยเก่า)  
2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล

ฝอยใหม่) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม กำจัด
โดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3)  วางระเบียบ มาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
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4)  สร้างวินัยของคนในชาติมุ ่งสู ่การจัดการที ่ยั ่งยืน รวมถึงเน้นการให้ความรู้
ประชาชน และบังคับใช้กฎหมาย 
 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระยอง ระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครระยอง และระบบกำจัดขยะ มูลฝอยเทศบาลตำบลเมือง
แกลง ส่วนที่เหลือเป็นการกำจัดที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันในการวางแผนและ
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัดระยองให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการ ขยะ
มูลฝอยของจังหวัดระยอง และสอดคล้องกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย ในการเร่งแก้ไข
ปัญหา การกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกต้องและตกค้างสะสมตามความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันกำหนดแนว
ทางการบริหารจัดการขยะ ของจังหวัดระยองเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการ และ
สนับสนุนผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

1)  กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
2)  สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล

ฝอยใหม่) โดยเน้น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
กำจัดโดยเทคโนโลยีแบบ ผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ จัดการขยะมูลฝอย ได้แก่ การปรับปรุงระบบเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอย  

3)  สร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนเน้นให้ความรู้ประชาชน 
และบังคับใช้ กฎหมาย การบริหารจัดการลด คัดแยก และการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
ได้แก่ การจัดให้มี ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดเก็บรวบรวมจากแหล่งกำเนิดที่สอดคล้อง กับ
ระบบการคัดแยกและกำจัด การรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตกลงร่วมมือกันสนับสนุนจัดท่าบริการสาธารณะ โดยนำขยะมูล
ฝอยมากำจัดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยร่วมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองจะเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ ดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยภายในศูนย์กำจัดขยะมูล
ฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง พื้นที่ หมู่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กำจัดขยะ
ฯ จัดตั้งสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบรวบรวมขนส่งขยะมายังศูนย์กำจัดขยะฯ 
และลดภาระการขนส่งในระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมและ
ขนส่งขยะมูลฝอยชุมชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทุกแห่งในพื้นที ่จังหวัดระยองจะเป็น
หน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นไปตาม นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
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การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนจากต้นทาง พร้อมจัดส่งขยะมูลฝอยชุมชน มากำจัด ณ ศูนย์
กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง   

จากการสัมภาษณ์พบว่า ชุมชนเกาะกกมีการดำเนินการด้านการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้นโยบาย Roadmap การจัดการขยะมูลฝอย ดังต่อไปนี ้

1)  คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ขยะทั่วไป ขยะอนิทรีย์ ขยะรีไซเคิล) 
2)  จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือทำให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
 

2.3  แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 

2.3.1  การจัดการขยะฐานศูนย์ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Zero Waste เริ่มขึ้นครั้งแรก
ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ที่เป็นโครงการส่งเสริมให้ชุมชน
ทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ 
ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
ชุมชน สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐและประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 
3RS ได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียง เพื่อมุ่งสู่
ชุมชนปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล (กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม, 2561) 

กรมควบคุมมลพิษ (2550) ได้ให้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 5R  สำหรับช่วยลดปริมาณ
ขยะได้ด้วยแนวคิด 5R โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1)  R1 (Reduce) เป็นการลดปริมาณขยะ เช่น การลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์โดย
เลือกใช้สินค้าที่บรรจุที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง หลัก
ง่าย ๆ ของการลดขยะคือ ไม่จับจ่ายซื้อของที่เกินกว่าจำเป็น โดยเฉพาะอาหารที่บริโภคไม่หมดจะเน่า
เสียกลายเป็นขยะ 

2)  R2 (Reuse) เป็นการนำมาใช้ใหม่ หรือการใช้ซ้ำ เช่น นำขวดกาแฟมาใส่น้ำตาล 
การใช้กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า ซึ่งเป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆ ครั้งก่อนที่จะทิ้งหรือ
เลือกใช้ของใหม่ การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในบริบทของอาหาร คือ การบริจาคอาหารที่เหลือจากการ
บริโภคให้กับผู้อื่นหรือผู้ที่ต้องการ โดยไม่ให้อาหารนั้นกลายเป็นขยะ 
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3)  R3 (Repair) เป็นการนำมาแก้ไข นำวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายมาซ่อมใช้
ใหม่ก่อนที่จะทิ้งเป็นขยะ การซ่อมแซมสิ่งต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้น แทนที่จะ
นำไปทิ้งไปในทันที เช่น เสื้อขาด ก็นำไปเย็บ คอมพิวเตอร์พังนำไปซ่อมแซม เป็นต้น 

4)  R4 (Recycle) เป็นการหมุนเวียนกลับมาใช้นำขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการ
ของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การนำกลับไปใช้เพื่อการอื่น กรณีนี้หมายถึงสร้างพลังงาน
ทดแทนจากขยะ ซึ่งมีหลายประเทศได้ดำเนินการแล้ว 

5)  R5 (Reject) เป็นการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ทำลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง เช่น โฟม ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ย่อยสลายยาก การปฏิเสธ หรือไม่ใช้ของที่คิดว่าเป็นการ
ทำลายทรัพยากร และสร้างมลพิษให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นภัยต่อสภาพความเป็นอยู่อาศัย 
ชุมชน เมือง และโลก เป็นต้น 

และยังม ีรุ่งกิจ บูรณ์เจริญ (2554)  ที่ได้ให้แนวคิดการจัดการขยะฐานศูนย์ ต้นทาง กลางทาง 
ปลายทางไว้ดังนี้  

1)  การจัดการขยะต้นทาง เป็นการดำเนินกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
ทดลองปฏิบัติ รณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ถูกต้องจากการร่วมแรงร่วมใจแบบจิต
อาสาและผู้นำชุมชน 

2)  การจัดการขยะกลางทาง เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะของธนาคารขยะที่มี
การจัดการ เริ่มจากการนำขยะที่มีการคัดแยกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำมาแลกสินค้า เช่น ไข่ไก่ โดย
ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชน และได้ปรับเปลี่ยนจากบทบาทของประชาชนหรือมาเป็นกลุ่ม
เด็กและเยาวชนจิตสาธารณะ 

3)  การจัดการขยะปลายทาง จากแนวความคิดที่ไม่ต้องการเพิ่มถังขยะโดยมีการลด
จำนวนถังขยะลง และดำเนินการปรับเปลี่ยนไปในทิศทาง และการใช้ถังขยะร่วมกันอย่างสันติเพราะ
หากเกิดปัญหาจะทำให้ขยะเพิ่มขึ้นแทนที่จะลดปริมาณลง 

ต่อมา กฤษฎา เสกตระกูล (2563) ได้กล่าวถึงลำดับขั ้นของการจัดการขยะ (Waste 
Hierarchy) โดยการแก้ปัญหาขยะอาจใช้ “Waste Hierarchy” เป็นกลยุทธ์ในการแบ่งลำดับขั้นของ
การจัดการขยะ โดยใช้แบบจำลอง 3 Rs ได้แก่ Reduce Reuse และ Recycle ดังภาพที่ 2.1  

Reduce คือ กลับไปที่ต้นทางของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้สร้าง
ขยะผ่านกระบวนการในการดำรงชีวิต หรือการทำธุรกิจ เช่น การบริโภค การผลิตสินค้าและบริการ 
ถ้าทุกคนร่วมใจกันว่าทุก ๆ กิจกรรมลดการเกิดขยะให้น้อยที่สุด ขยะที่จะออกสู่ระบบก็จะลดลง เช่น 
การลดการใช้กระดาษหรือพลาสติกลง เป็นต้น 
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Reuse วัสดุบางอย่างก่อนจะถูกทิ้งเป็นขยะ หากนำมารวบรวม อาจพบว่าสามารถนำมาใช้
ใหม่ได้ เช่น กระดาษขวด เป็นต้น หรือขยะอินทรีย์ ก็อาจนำมาเข้ากระบวนการใหม่ ทำเป็นปุ๋ย หรือ
ดินทีเ่อาไปใช้ประโยชน์ต่อได ้

Recycle คือการนำขยะบางชนิดกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ (A resource recovery) เช่น การ
นำบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว กลับมาผ่านกระบวนการเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ 

 

              
 

ภาพที่ 2.1  กระบวนการ 3R 
แหล่งที่มา: กฤษฎา เสกตระกูล, 2563. 
 

ซึ่งสอดคล้องกับเนทิยา กรีธาชาติ (2565) ซึ่งได้กล่าวถึง แนวคิดขยะเหลือศูนย์ไว้ว่า การ
จัดการขยะชุมชนให้เป็น Zero Waste นั้นมีจุดมุ่งหมายให้ขยะที่เหลือกำจัดในขั้นสุดท้ายโดยการฝัง
กลบในหลุม จะฝังกลบให้น้อยที่สุด จนกระทั่งเป็นศูนย์ โดยที่การจะจัดการให้ขยะเหลือศูนย์ได้นั้น 
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งในส่วนต้นทาง ที่เป็นแหล่งกำเนิดของขยะกลางทาง ผู้เก็บขนขยะไป
สถานที่กำจัดขยะ และปลายทาง สถานที่กำจัดขยะ ซึ่งจะให้หลักการ 3R เนื่องจากเป็นวิธีการที่
สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้รับความร่วมมือจากต้นทาง หรือชุมชนบ้านเรือน เป็นผู้
ก่อให้เกิดขยะนั้นเอง โดยจำเป็นต้องเริ่มพิจารณาตั้งแต่ การซื้อสินค้าที่ไม่ก่อให้เกิดขยะหรือก่อให้เกิด
ขยะน้อยที่สุด หากเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากซื้อสินค้ามาแล้วเมื่อจะทิ้งเป็นขยะก็ต้องพิจารณาก่อนว่าขยะ
นั้นสามารถใช้ซ้ำ หรือเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้หรือไม่ โดย 3R ก็คือ 

Reduce (ลดการเกิดขยะ) เช่น การซื้อสินค้าแบบรีฟิว เพื่อลดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ และ
การใช้ถุงผ้าใส่สินค้าแทน ถุงพลาสติก 

Reuse (การใช้ซ้ำ) ทั้งการใช้ซ้ำแบบไม่เปลี่ยนวัตถุ ประสงค์การใช้งาน (เช่น การนำกล่อง
ข้าวพลาสติกมาล้างแล้ว ใช้ใส่อาหารหรือสิ่งของซ้ำ) และการใช้ซ้ำแบบเปลี่ยนวัตถุประสงค์ การใช้
งานโดยการดัดแปลงหรือประดิษฐ์ (เช่น การนำยาง รถยนต์เก่ามาทำเป็นถังขยะ) 
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Recycle (การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) เป็นการนำขยะ (พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ) มา
รีไซเคิลกลับเป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตสินค้าใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการ ผลิตสินค้า 

อีกทั้งเสนอการจัดการขยะแบบบูรณาการ (Integrated Waste Management: IWM) เป็น
การจัดการขยะปลายทาง ของสถานที่กำจัดขยะ โดยใช้วิธีการจัดการขยะที่เหมาะสมกับ ขยะแต่ละ
ประเภทในการแปรรูปขยะไปใช้ประโยชน์ (เป็นวัสดุ หรือพลังงาน) 

ขยะอินทรีย์เลือกใช้กระบวนการทางชีวภาพในการย่อย สลายแปรสภาพเป็นปุ๋ยหมักหรือก๊าซ
ชีวภาพ ขยะที่เผาไหม้ได้ (เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ) เลือกใช้กระบวนการทาง ความร้อนในการ
แปรสภาพเป็นพลังงาน เช่น เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) ความร้อนจากเตาเผา
ขยะ ก๊าซเชื้อเพลิงจากระบบแก๊สซิฟิเคชัน นำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 

นอกจากนี้ การคัดแยกขยะ เป็นหัวใจสำคัญอีกประการ ในการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่การแยกทิ้งขยะ ที่ต้นทาง การเก็บขนขยะกลางทางแยกประเภท จนกระทั่งขยะ ถึงปลายทางก็
ยังต้องคัดแยกเพื่อแปรรูปขยะแต่ละประเภทด้วย วิธีที่เหมาะสม 

เมื่อขยะถูกลดการเกิด รวมถึงใช้ซ้ำและเข้าสู่กระบวน การรีไซเคิลได้มากขึ้นที่ต้นทาง ขยะจะ
มาถึงปลายทางน้อยลง และถูกนำไปแปรรูปใช้ประโยชน์ที่ปลายทางเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นขยะที่เหลือลง
หลุมฝังกลบก็จะน้อยลงจนเป็นศูนย์ในที่สุด 

 
2.3.2  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ เศรษฐกิจที่คุณค่า ทรัพยากร และ

ผลิตภัณฑ์ของวัตถุดิบยังคงรักษาไว้ให้นานที่สุด และเกิดของเสียน้อยที่สุด ซึ่งระบบเศรษฐกิจที่
หมุนเวียนจะมีคุณสมบัติที่สามารถพื้นคืนและกลับสู่สภาพเดิม และสามารถคงส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน
ระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด (สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ, 2559) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Euro Commission (2019) ที่ได้ให้ความหมายว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์
ในการคงสภาพมูลค่าของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และทรัพยากรทั้งหลายให้นานเท่าที่จะทำได้โดยเมื่อสิ่ง
เหล่านั้นถูกเลิกใช้ยังสามารถนำสิ่งเหล่านั้นกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตพร้อมกับการลดของเสีย ลด
การทิ ้งและลดการใช้วัตถุดิบเพื ่อสิ ่งแวดล้อมที ่ดีขึ ้น และยังมีหน่วยงานและนักวิชาการได้ให้
ความหมายของเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้อีกดังนี ้

รติมา คชนันทน์ (2561) ได้ให ้ความหมายว่า เศรษฐกิจหมุนเว ียน หมายถึง ระบบ
อุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วัสดุต่าง  ๆ ในวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื ่อสิ ้นสุดการบริโภคโดยจะนำวัสดุที ่เป็นองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่องโดยไม่มีของเสีย นอกจากนี้ยัง
มุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุล ในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งาน
ใหม่ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบและการออกแบบที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ 
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เห็นได้จากเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลังงานทดแทน หรือขจัดการใช้เคมีภัณฑ์ที่เป็นพิษซึ่งเป็นอุปสรรค
ของการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้อีกครั้งรวมไปถึงการออกแบบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และโมเดลทางธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่่ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม ในขณะที่ Linear Economyหรือเศรษฐกิจ
เส้นตรง จะมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้ในจำานวนมหาศาลก่อนจะนำทรัพยากรเหล่านั้น 
มาผ่านกระบวนการผลิต ขายซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์หมดประโยชน์แล้วก็ทิ้งกลายเป็นขยะไป 

ภัทราพร แย้มลออ (2561) ได้ให้ความหมายว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นรูปแบบการผลิตที่
วางแผนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำวัตถุดิบในการผลิตให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ หรือ
สร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2558) ผู ้ได้ให้ความหมายว่า
เศรษฐกิจหมุนเวียน คือแนวคิดการนำทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ เน้น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการ
ขยายตัวของประชาชนโลกและปัญหาการจัดการขยะ 

 

 
 

ภาพที่ 2.2  แผนผังเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
แหล่งที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ, 2559. 
 

เศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งอยู่บน 3 หลักการ ได้แก ่
1)  การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ (Natural Capital) ผ่านการจัดการ 

ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด โดยเริ่มจากการสร้างประโยชน์หรือคุณค่าของทรัพยากรในทุก
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โอกาสจะนำไปสู่การเลือกการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และฟื้น
คืนสภาพของทรัพยากร 

2)  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ 
นำไปสู่การออกแบบการแปรรูปทรัพยากรหลังจากที่ทรัพยากรผ่านการใช้งาน (remanufacturing) 
การซ่อมแซม (refurbishing) และการนำมาใช้อีกครั้ง (Recycling)  

3)  การรักษาประสิทธิภาพของระบบ ผ่านการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ด้านลบ (Negative Externalities)  

 
คุณลักษณะหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน 
1) การออกแบบเพ่ือลดของเสีย 
การออกแบบที่ดีจะทำให้ของเสียจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจากส่วนประกอบด้านชีวภาพและเทคนิค

ของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้เข้ากับห่วงโซ่ชีวภาพหรือห่วงโซ่เทคนิค วัตถุชีวภาพจะต้อง
ไม่มีสารพิษ ย่อยสลายได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคเช่น โพลีเมอร์ อัลลอย หรือวัสดุป ระดิษฐ์ 
อื่น ๆ จะต้องถูกออกแบบให้สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง  

2) การสร้างความยืดหยุ่น (Resilience) ผ่านความหลากหลาย (Diversity) 
การปรับตัวเป็นลักษณะเด่นที่มีความสำคัญในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และรวดเร็ว ระบบที่มีความหลากหลายเมื่อเกิดการกระทบจากภายนอกจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่า ถ้า
เทียบกับระบบที่เรียบง่าย  

3) มุ่งใช้พลังงานทดแทน 
ระบบต่าง ๆ ควรจะมุ่งใช้พลังงานทดแทน และมุ่งลดระดับพลังงานที่ต้องใช้ในการคืนสภาพ

รวมทั้งการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ระบบการผลิตของภาคเกษตรกรรมนั้นตั้งอยู่บนการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ แต่ก็มีการใช้ปุ๋ย การใช้เครื่องยนต์และเครื่องจักรในขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง
ที่สูงเช่นกัน การสร้างระบบอาคารและกสิกรรมที่รวมศูนย์จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงให้น้อยลง 

4) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
ความสามารถในการเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องต่อกันของส่วนต่าง ๆ และความสัมพันธ์ของ

ระบบต่อส่วนต่าง ๆ มีความสำคัญ การพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ควรจะอยู ่ในบริบทของ
สภาพแวดล้อมและสังคม 

5) การคิดอย่างมีความต่อเนื่อง (Think in Cascade) 
สำหรับวัสดุชีวภาพ เช่น การนำต้นไม้ไปย่อยสลายโดยขั้นตอนชีวภาพก่อนที่จะนำไปเผานั้น

สามารถดึงเอาพลังงานและคุณค่าของไม้ออกมาได้มากกว่าการนำไปเผาทำลายเลย  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการผลักดัน Circular Economy 
1) สร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจ 
2) เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร 
3) ผลักดันการสร้างนวัตกรรม 
4) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (เช่น ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและของเสีย) 
5) สร้างโอกาสให้กับรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น Chemical Leasing 
ดังนั้นการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการจัดการขยะ โดยการนำ

ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ โดยที่คุณค่า ทรัพยากร และผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม มีความยืดหยุ่น และสามารถ
รักษาไว้ให้นานที่สุด  

 

2.4  ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 

SWOT Analysis เป็นหลักการวิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเริ่มต้น
ครั้งแรกในปี 1960 ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นการใช้ประเมินสถานการณ์ และการวางแผนกลยุทธ์ 
รวมทั้งตรวจสอบสภาพองค์กรทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยกัน 4 อย่าง 
คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหาภายในและภายนอกขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังภาพที่ 2.3 

 

 
 

ภาพที่ 2.3  แสดง SWOT Analysis 
แหล่งที่มา: VALUEPROP, 2021.  
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จากภาพที่ 2.3 สามารถอธิบายความหมายของคำว่า SWOT ได้ดังนี ้
S ตัวที่ 1 คือ Strengths หมายถึง จุดแข็ง  
อธิบายได้ว่า เป็นความสามารถ และสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวกที่องค์กรนำมาใช้

เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงานภายในที่องค์กรทำได้
ดี 

W ตัวที่ 2 คือ Weaknesses หมายถึง จุดอ่อน  
อธิบายได้ว่า เป็นสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบ และด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่

สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การดำเนินงาน
ภายในที่องค์กรทำได้ไม่ด ี

O ตัวที่ 3 คือ Opportunities หมายถึง โอกาส  
อธิบายได้ว่า เป็นปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออำนวยให้การทำงานขององค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการขององค์กร 
T ตัวที่ 4 คือ Threats หมายถึง อุปสรรค  
อธิบายได้ว่า เป็นปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทำงานขององค์กรไม่ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 
ในส่วนของกรอบการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งการวิเคราะห์ SWOT การกำหนดเรื่อง หัวข้อ หรือ

ประเด็น (Area) เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง เพราะว่า การกำหนดประเด็นทำให้การวิเคราะห์ และ
ประเมิน จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการกำหนดประเด็นหลัก (Key 
Area) ได้ถูกต้องจะทำให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น การกำหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ใด ๆ 
ขึ ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติขององค์กรนั้น ๆ ซึ ่งกรอบการวิเคราะห์ SWOT ที่มีความ
หลากหลายรูปแบบ เช่น MacMillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นสำหรับกรอบการเคราะห์ SWOT คือ 

1)  เอกลักษณ์ขององค์กร 
2)  ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ 
3)  แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโอกาสและอุปสรรค 
4)  โครงสร้างของธุรกิจ และ 
5)  รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง  

และ Goodstein, Nolan, & Pfeiffer (1992) เสนอ 5 ประเด็นที่สำหรับกรอบการเคราะห์ 
SWOT คือ 

1)  ความสำเร็จของแต่ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรที่ยังไม่
ถูกใช้ 

2)  ระบบติดตามประเมินผลสำหรับธุรกิจแต่ละประเภท 
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3)  กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเริ ่ม การเผชิญกับความเสี ่ยง และการ
ขับเคลื่อนทางการแข่งขัน 

4)  โครงสร้าง และระบบกำรบริหำรขององค์กรที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติแผนกล
ยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย  

5)  วัฒนธรรมองค์กร และวิธีการทำธุรกิจ 
ต่อมา Piercy and Giles (1989) เสนอ 4 ประเด็น คือ 

1)  ความเฉพาะเจาะจงของตลาดผลิตภัณฑ์ 
2)  ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า 
3)  นโยบายราคาในตลาดที่เกี่ยวข้อง  
4)  การสื่อสารทางการตลาดสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน  

Edwards (1994) ได้เสนอว่าปัจจัยภายนอกควรวิเคราะห์ 9 ประการ คือ การเมือง เศรษฐกิจ 
นิเวศวิทยา การแข่งขัน กฎหมาย โครงสร้างพื้นฐาน สังคม เทคโนโลยี และประชาชน 

อีกทั้งข้อควรคำนึงในการวิเคราะห์ SWOT ซึ่ง Bozeman & Bretschneider (1986) ได้ให้
ไว้ว่ามี 4 ประการ คือ  

1)  องค์กรต้องกำหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะทำอะไร 
2)  การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระทำในช่วงเวลาขณะนั้น 
3)  องค์กรต้องกำหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

ให้ถูกต้อง 
4)  องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 

 
นอกจากข้อที่ควรคำนึงแล้ว ยังมีปัญหาที่ควรระวัง ซึ่ง Goodstein et al. (1992) ได้ให้ไว้ 

ดังนี้ 
1)  การระบุจุดอ่อนต้องกระทำอย่างซื่อสัตย์และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็น

ของเฉพาะบุคคล 
2)  การจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระทำอย่างรอบคอบ 
3)  แนวโน้มการขยายจุดแข็งที่เกินความเป็นจริง 
4)  ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ทำให้มองสถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน 
5)  การกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน 
6)  ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ ่งแวดล้อม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคได้  
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การประเมินผลกระทบของสภาวะแวดล้อม 
1)  สภาพแวดล้อมภายใน คือ ปัจจัยที่อยู่ภายในองค์กร ได้แก่ โครงสร้างวัฒนธรรม และ

ทรัพยากรขององค์กร โครงสร้างจะแสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มงาน ความสัมพันธ์ทำงอำนาจหน้าที่ 
การไหลเวียนของงาน การติดต่อสื่อสารภายใน ซึ่งวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึง 
ความเชื่อ ความคาดหวัง และค่านิยมร่วมกัน โดยทั่วไปจะปรากฏขึ้นมาเป็นบรรทัดฐานที่ระบุถึง
พฤติกรรมที่ยอมรับกันของบุคคลตั้งแต่ผู้บริหารลงมาจนถึงพนักงานระดับล่างสุด ส่วนทรัพยากรของ
องค์กร (Corporate Resources) หมายถึง ทรัพย์สินทุกอย่างภายในองค์กร ได้แก่ คน เงินทุน 
วัตถุดิบ เทคโนโลยีและทักษะ เป็นต้น (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2546 และสมยศ นาวีการ, 2544) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

(1)  จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์การที่ต้องวิเคราะห์การ
ดำเนินงานภายใน เช่น การบริหารการเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพิจารณาถึงจุดแข็ง
ของการดำเนินงานภายในเป็นระยะ และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของการดำเนินงานเหล่านี้อยู่เสมอ 

การต้ังคำถามสำหรับ การวิเคราะห์จุดแข็งขององค์กร ตัวอย่างเช่น 
(1.1) จุดได้เปรียบขององค์กรคืออะไร ?  
(1.2) อะไรคือสิ่งที่องค์กรทำได้ดีกว่าคู่แข่งในธุรกิจ?  
(1.3) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรอะไรขององค์กรที่มีต้นทุนต่ำที่สุด และที่

องค์กรอื่นไม่มี?  
(1.4) อะไรคือสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นธุรกิจขององค์กร และสิ่งที่ลูกค้ามองเห็นเป็นจุด

แข็งของธุรกิจหรือไม่?  
(1.5) ปัจจัยอะไรที่ทำให้สินค้า หรือบริการได?้  

(2)  จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง การดำเนินงานภายในองค์กรที่ไม่สามารถกระทำได้
ดีเช่น การบริหาร การเงิน การตลาด การวิจัยและพัฒนา จะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ 

การต้ังคำถามสำหรับ การวิเคราะห์จุดอ่อน ขององค์กร ตัวอย่างเช่น 
(2.1) อะไร คือ สิ่งที่ควรปรับปรุง?  
(2.2) อะไร คือ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง?  
(2.3) อะไร คือ สิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรในตลาดมองว่า นี้คือจุดอ่อน?  
(2.4) ปัจจัยอะไร ที่จะทำความสามารถในการแข่งขันลดลง? 

อาจพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนทั้งจากมุมมองภายในองค์กร และมุมมองจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและคู่แข่งในตลาด นอกจากนี้ ควรจะพิจารณาข้อมูลทุกอย่างด้วยความเป็นจริงไม่เข้าข้าง
ตนเอง 
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ข้อสังเกต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้านที่มีอิทธิพล
โดยตรงสามารถพิจารณาได้จากหลายโมเดล ได้แก่  

PRIMO-F analysis (P=People R=Resources I=Innovation & Idea 
M=Marketing O=Operation F=Finance)  

4P-Analysis (P=People P=Properties P=Processes P=Products & Services)  
MMPF (M=Marketing M=Management P=Products F=Finance) 
Seven-S (S=Strategy S=Structure S=System S=Staff S=Skill S=Style 

S=Shared values) 
โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ ของ McKinsey 

(McKinsey 7-S Framework) ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์การ เพื่อนำไปวิเคราะห์ 
SWOT ในแต่ละด้านว่า องค์การนั้น ๆ มีจุดแข็ง และจุดอ่อนในปัจจัยทั้ง 7 อย่างไร ดังภาพที่ 2.4  

 

           
 

ภาพที่ 2.4  Model ของ McKinsey 7-S Framework 
แหล่งที่มา: Peters & Waterman, 1980 อ้างถึงใน วิภาพร นิธิปรีชานนท์, 2554. 
 

โดยคุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ ประกอบด้วย 
(1)  กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) คือ การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่าง

หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคำถามที่สำคัญ เช่น องค์กรอยู่ที่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่
ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผู้รับบริการของเรา การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร กำหนด และ
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พัฒนาข้อได้เปรียบทำงกำรแข่งขันขึ้นมาได้และเป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความ
พยายามไปในทิศทางใดจึงจะประสบความสำเร็จ 

(2)  โครงสร้างองค์การ (Structure) คือ โครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตำมกระบวนการ หรือ
หน้าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทำงานร่วมกันในฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ หรืออาจหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กับบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ เนื่องจากองค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งในหน้าที่ ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ 
มีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

(3)  ระบบการปฏิบัติงาน (System) ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื ่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ตามที่กำหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม และมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบ
ก า รท ำ ง าน  ( Working System) ก ็ ม ี ค ว ามส ำค ัญ ย ิ ่ ง  เ ช่ น  ร ะบบบ ัญ ช ี  ห ร ื อ ก า ร เ งิ น 
(Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology System) ระบบการติดตามหรือประเมินผล  (Monitoring/Evaluation 
System) ฯลฯ 

(4)  บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที ่ม ีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรองค์กรจะประสบความสำเร็จ หรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์
ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเค ราะห์ที่
อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็นสิ่งกำหนดทิศทางที่องค์การจะดำเนินไปให้ถึง ซึ่งจะเป็นผลให้
กระบวนการกำหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือก และจัดวางบุคลากรได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 

(5)  ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทักษะในกำรปฏิบัติงำนของทรัพยากร
บุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ ทักษะด้ำนงานอาชีพ (Occupational 
Skills) เป็นทักษะที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ ตามหน้าที่ และลักษณะ
งานที่รับผิดชอบ เช่น ด้านการเงิน ด้านบุคคล ซึ่งคงต้องอยู่บนพื้นฐานการศึกษาหรือได้รับการอบรม
เพิ่มเติม ส่วนทักษะ ความถนัด หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) นั้น
อาจเป็นความสามารถที่ทำให้พนักงานนั้น ๆ โดดเด่นกว่าคนอื่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีกว่า และ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็ว ซึ่งองค์การคงต้องมุ่งเน้นในทั้ง 2 ความสามารถไป ควบคู่กัน 

(6)  รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นำ
ขององค์กรจะมีบทบาทที่สำคัญต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
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จะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทาง
จรรยาบรรณให้เกิดขึ้น 

(7)  ค่านิยมร่วม (Shared Values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดย
สมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและ
ผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความ
เชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้
เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะกำหนด
บรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้ง
องค์กรและบุคลากรกระทำตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

2)  สภาวะแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจัยที่อยู่ภายนอกและไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมระยะสั้น
ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกจะมีอยู่สองส่วนคือ สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน 
และสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป สภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (Task Environment) จะประกอบด้วย 
ปัจจัยที่กระทบและถูกกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงาน ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย รัฐบาล ผู้
จำหน่ายวัตถุดิบ ชุมชน คู ่แข่งขัน และกลุ ่มผลประโยชน์  สภาพแวดล้อมโดยทั ่วไป (General 
Environment) จะประกอบด้วยปัจจัยที่ไม่กระทบโดยตรงต่อการดำเนินงานระยะสั้นปัจจัยเหล่านี้จะ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจระยะยาว ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีการเมืองและ
กฎหมาย (สมยศ นาวีการ, 2544) ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย 

(1)  โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เช่น การพัฒนาของคอมพิวเตอร์ การเปลี่ ยนแปลงของประชาชน และการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยม และทัศนคติและการแข่งขันจากต่างประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะ
ทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป 

การต้ังคำถามสำหรับ การวิเคราะห์โอกาส ขององค์กร ตัวอย่างเช่น 
อะไร คือ โอกาสที่ดี หรือสิ่งดี ๆ ที่สามารถมองเห็น?  
แนวโน้มของธุรกิจที่สนใจและทิศทางพฤติกรรมของลูกค้าเป็นอย่างไร องค์กรมองเห็น

ไหม?  
โอกาสที่จะมีชัยเหนือคู่แข่ง มีไหม? 
โอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สามารถมาได้หลายช่องทาง ตัวอย่างเช่น 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกค้าในตลาดทั้ง ในระดับกว้างและ

แคบ 
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การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเขตข้อมูลของคุณ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบรายได้ของประชาชน การเปลี่ยนแปลง life style 

ของคนในเมือง 
กิจกรรมของคนในท้องถิ่น (Event ด้านสร้างสรรค์สังคม งานรวมพลจิตอาสาช่วยชาติ) เป็น

ต้น 
ข้อสังเกต: วิธีการที่มีประโยชน์เมื่อดูโอกาส คือ การดูที่จุดแข็งและถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้

เปิดโอกาสใด ๆ ให้สามารถทำอะไรซักอย่างที่จะเหนือกว่าคู่แข่ง หรือ เพิ่ม Market Share ได้หรือไม่? 
หรือดูที่จุดอ่อนของคุณและถามตัวเองว่าคุณจะมีโอกาสที่จะกำจัดจุดอ่อนพวกนี้หรือไม่ ? ภายใต้
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถเกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันสั้น 

(2) ภัยคุกคาม (TREATS) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการดำเนินงาน
ขององค์การสภาพแวดล้อมเหล่าน้ี ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและกำรแข่งขัน 

การต้ังคำถามสำหรับการวิเคราะห์ภัยคุกคามขององค์กร ตัวอย่างเช่น 
อุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า คือ อะไร?  
คู่แข่งกำลังทำอะไร?  
คุณภาพและมาตรฐานที่กำกับ หรือกำหนดสำหรับสินค้า หรือบริการขององค์กรมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม่?  
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันตรายกับตำแหน่งทางธุรกิจขององค์กรหรือไม่?  
องค์กรมีหนี้เสียกับธนาคาร หรือมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินหรือไม?่  
อะไรเป็นจุดอ่อนที่รุนแรง และมีผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์กร? 

เครื ่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อาจใช้ 5 Force Model หรือ PEST 
Analysis นำมาช่วยสร้างความเช่ือมั่นในการวิเคราะห์ได้ เพื่อไม่ให้มองข้ามปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้ 

(1)  การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่าง 
ๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น External 
Environment นโยบายของร ัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส ังคมแห่งชาต ิกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่าง ๆ ความมั่นคงของรัฐบาล บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
พลังทางการเมือง ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง กลุ่มผู้มี  
อิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร ฯลฯ 

(2)  เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหาภาค 
หรือระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึง ระบบเศรษฐกิจทั้งในและ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนิน งาน
ขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ 
และดุลการชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการว่างงาน 
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ภาวะการจ้างงานและค่าแรง การลงทุนภาคเอกชน อัตราเพิ่มของระดับราคาและดัชนีราคา ราคา
น้ำมันดิบ ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล หนี้สาธารณะ เงินคงคลัง การเงิน การธนาคาร สภาพ
ปัญหาของสาขาการพัฒนา หรือบริการ ฯลฯ 

(3)  สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
ทางสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งอาจหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของ
องค์กร เช่น ระดับการศึกษา และอัตราการรู้หนังสือของประชาชน จำนวนประชาชน โครงสร้างของ
ประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการดำเนินชีวิตและ
พฤติกรรม การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชนและการตั้งถิ ่นฐาน การอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้และความเป็นธรรมในสังคม สภาพของ
บ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

(4)  เทคโนโลย ี (Technological Component = T) เป ็นการว ิ เคราะห ์สภาพการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดำเนินงาน เช่น การผลิต คิดค้นเทคโนโลยีต่าง ๆ ความรู้
และวิทยาการแขนงต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร 
ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต 
และการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ ในการประเมินสมรรถนะขององค์กรถือว่าเป็น
ความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนา เนื่องจากจะทำให้เราได้รู้สภาพความเป็น
จริงว่าองค์การของเรามีสมรรถนะอย่างไร อาจเปรียบได้กับการตรวจร่างกายของคนเพื่อที่จะทราบถึง
ความแข็งแรงและสมบูรณ์และค้นหาโรคภัยต่าง ๆ ในกรณีองค์การก็เช่นเดียวกัน การค้นพบจุดอ่อนก็
เปรียบการค้นพบโรคที่จำเป็นต้องได้รับกำรเยียวยารักษาให้หาย หรือทุเลาลงไป เพื่อพร้อมที่จะดำรง
อยู่อย่างมั่นคง และสามารถไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้ให้ได้นั่นเอง 

 
วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
โดยเริ่มจากการสร้างพันธกิจสมมติขึ้นมาเพื่อนำไปจัดทำกรอบวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคที่มีผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ประกอบด้วย  
1)  ภารกิจหลักตามกฎหมาย เป็นภารกิจที่องค์กรต้องทำตามนัยกฎหมายและ

หลักการที่ถูกต้อง 
2)  ภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจ

มอบหมายให้ดำเนินการ หรือเป็นภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
3)  ภารกิจหลักที่สาธารณะคาดหวัง เป็นภารกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสาธารณชน

มีความคาดหมายให้องค์กรมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรวมภารกิจ 3 ด้าน ข้างต้น เพื่อให้สามารถกำหนดกรอบการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) รวมทั้งนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์โดยจะได้ข้อความชุด
หนึ่งที่บอกได้ว่า องค์กรทำอะไร เพื่อใคร มีขนาดในการดำเนินการแค่ไหน และมีวิธีการทำอย่างไร ซึ่ง
จะเป็นกรอบ ภารกิจหลัก และเงื่อนไข รวมถึงมาตรฐาน และคุณภาพที่ต้องทำ รวมทั้งภารกิจหลัก
และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและตอ้งทำ 
 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: 
BSC) 

 
2.5.1  ความเป็นมาของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ 
Professor Robert Kaplan ศาสตราจารย์ทางด้านบัญชีแห่งคณะธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์

วาร์ด และ Dr. David Norton ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ได้พัฒนาแนวคิดการประเมินผลองค์การ 
โดยศึกษาการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าส่วนใหญ่
ใช้มุมมองด้านการเงินเป็นตัวชี้วัดหลักในการประเมินผลการดำเนินงาน ดังนั้นจึงได้พัฒนาตัวชี้วัด โดย
พิจารณาใน 4 มุมมอง (Perspectives) ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspectives) มุมมอง
ด้านลูกค้า (Customer Perspectives) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspectives) 
และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspectives)  

 
2.5.2  ความหมายของฺการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ ไว้ดังนี ้
ฐิติมา สุวรรณรังษี (2553) ให้ความหมายของการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพไว้ว่าเป็น

เครื่องมือที่เกิดจากแนวความคิดที่แปลจากกลยุทธ์ให้เป็นการปฏิบัติโดยเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์พันธกิจ 
และกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งเป็นขั้นตอนของการกำหนดปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จจากนั้นเป็นการ
สร้างดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ถึงเป้าหมายและใช้วัดผลการดำเนินงานในส่วนที่สำคัญ
ต่อกลยุทธ์ จึงถือได้ว่าการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพเป็นระบบการวัดผลการดดำเนินงานที่
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์การสู่การปฏิบัติและสะท้อนการดำเนินงานในมุมมอง 4 ด้าน
คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2548) อธิบายการวัดผลการปฏิบัติงาน
แบบดุลยภาพเป็นการวัดที่ขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน (Performance Drivers) เพื่อนำมาบริหาร
ปัจจัยที่จะมีผลต่อผลลัพธ์ในอนาคต 
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พสุ เดชะรินทร์ (2546) กล่าวถึงการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพเป็นเครื่องมือทางด้าน
การจัดการที่ช่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดหรือการประเมินผลที่จะช่วยทำให้
องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จ
ขององค์การ 

กฤษณี มหาวิรุฬห์ (2546) กล่าวไว้ว่า การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ คือระบบหรือ
กระบวนในการบริหารงานที่อาศัยการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) เป็น
กลไกสำคัญ 

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551) กล่าวไว้ว่า การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพเป็น
แนวคิดในการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์การว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของ
องค์การหรือไม่และเพียงใด โดยให้ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานขององค์การ ซึ่งประกอบไป
ด้วยมุมมองทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  

Kaplan & Norton (1992) กล่าวถึงการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ เป็นเครื่องมือที่
ช่วยให้องค์การสามารถบริหารกลยุทธ์โดยผ่านทางการวัดผลการปฏิบัติงาน 

กล่าวโดยสรุป การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) คือ 
เครื่องมือทางการจัดการที่ใช้ในประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรภายองค์การให้มีความสอดคล้อง
กับพันธกิจวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ เพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้เห็นความสำคัญกับการบริหาร
เพื ่อไปสู ่ความสำเร็จ โดยประกอบไปด้วยมุมมองการพิจารณา 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน 
(Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู ้และพัฒนา (Learning and 
Growth Perspective) 

 
2.5.3  องค์ประกอบการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ 
ปิยภรณ์ ชูชีพ (2556) ได้อธิบายถึงการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ ประกอบไปด้วย 4 

มุมมองหลัก ได้แก่ 
2.5.3.1  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองที่มีความสำคัญที่

บอกถึงผลประกอบการขององค์การ 
2.5.3.2  มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)เป็นมุมมองที่จะตอบคำถามว่า

ลูกค้ามององค์การอย่างไร 
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2.5.3.3  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็น
มุมมองที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการองค์ที่สามารถนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้า
ต้องการได้ 

2.5.3 .4   ม ุมมองด ้านการเร ียนร ู ้ และการพ ัฒนา (Learning and Growth 
Perspective)เป็นมุมมองที่ผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์การ 
 

 
 

ภาพที่ 2.5  การวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
แหล่งที่มา: Tom Wright, 2021. 

 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

เพ็ญนภา คำมัจฉา (2564) ได้ศึกษาการประเมินผลการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
ชุมชน:ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการและผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของ
ชุมชน และวิเคราะปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินการจัดการขยะของชุมชนในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการศึกษาวิจัย พบว่า มิติด้าน
ประสิทธิผล กรณีศึกษามีการจัดทำแผนงานหรือโครงการเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายอย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จ ในส่วนมิติด้านบริหารจัดการ มีการจัดสรรหน่วยงาน 
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การดำเนินโครงการหรือแผนงานสามารถลดค่าใช้จ่าย แต่การจัดสรร
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ทรัพยากรด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร มิติด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่ให้
ความร่วมมือในการจัดทำโครงการตั้งแต่การจัดทำประชาคม จัดทำโครงการหรือกิจกรรม และ
ประเมินผลโครงการ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่พอใจกับโครงการหรือกิจกรรม และสุดท้ายมิติด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา ผู้นำองค์กรและบุคลากรมีความตระหนักถึงปัญหาขยะ รวมถึงมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการขยะ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน แต่บุคลากรในระดับปฏิบัติงานและ
งบประมาณยังไม่เพียงพอ  

รุ่งนภา  โพธิ์สกุล (2563) ได้ศึกษาบทเรียนความสำเร็จในการจัดการขยะของประชาชน บ้าน
โรงวัว ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สถานการณ์และความเป็นมาในการจัดการขยะ และเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการขยะ
ของประชาชนในชุมชน  ในส่วนผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักที ่ส ่งผลให้การจัดการประสบ
ความสำเร็จคือ ผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่าง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตลอดจนอุปนิสัยของผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่รักความสะอาด การคัดแยกขยะที่
ต้นทางตามหลัก 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle การใช้วงจร PDCA และดำเนินวิถีชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทำให้เหลือขยะที่จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาให้น้อยที่สุด ปัจจัยที่ส่งผล
ให้การดำเนินการจัดการขยะมีความยั่งยืนยิ่งขึ้น ได้แก่ การสนับสนุนและส่งเสริม โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานภายนอกหรือนักวิชาการ และการให้ความรู้ความตระหนักแก่
ประชาชน 

แสงระวี สานใจวงค์ (2563) ได้ศึกษาทรรศนะความยั่งยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
หมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแนวคิดจากอู่สู่อู่ และแนวคิดการอัพไซเคิล และเพื่อกำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน สำหรับประเมินความยั่งยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน
ในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า มีโครงการและผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ
เป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน ได้แก่ 1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง 2) เม็ด
พลาสติกชีวภาพชนิด PLA 3) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS 4) Mono Material Packaging และ 5) 
Chemical Recycling ซึ่งสามารถลดการสกัดเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียมได้ เป็นการออกแบบให้
สามารถนำทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างวัตถุดิบให้กับการผลิตครั้งต่อไป 
ในส่วนกรณีศึกษาที่เป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดท้ายของเศรษฐกิจหมุนเวียนเฉพาะการรีไซเคิล
วัสดุใช้แล้ว ยังไม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการสกัดเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลี ยม ได้แก่  
1) โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 2) โครงการภายใต ้แนวคิด Circular Living  
3) โครงการ Upcycling Plastic Waste Project 4) นวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 5) เงินทองจาก
กองขยะ และ 6) โครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนั ้น เพื ่อให้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
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หมุนเวียนมีความยั่งยืน ต้องมีระบบการจัดการและการคัดแยกวัสดุหลังการใช้งานโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภคให้สามารถนำวัสดุกลับเข้าสู่วงจรการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง 

ศาลิมาร์ เกิดกลิ่นหอม (2562) ได้ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน: เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 1.12 ล้านตัน 
ใช้วิธีการกำจัดแบบเทกอง ระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและการกำจัดขยะมูลฝอย แต่ยังขาดแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย แต่ยังขาดแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน และไม่มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ส่วนระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์อยู ่ในระดับสูง ในส่วนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลอยู่ในระดับต่ำ และสุดท้ายข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ เทศบาลต้องสร้างโอกาส
ให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตั้งแต่การตัดสินใจร่วมวางแผน 
การปฏิบัติติ และการประเมินผล 

เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ และธิติมา เกตุแก้ว (2562) ได้ศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยด ้วยแนวค ิดขยะเหล ือศ ูนย ์  (Zero Waste) ของช ุมชนพ ูนบำเพ ็ญ แขวงภาษ ี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) และสร้างรูปแบบชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยด้วย
แนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนพูนบำเพ็ญ รวมทั้งสร้างสื่อดิจิทัล
สำหรับชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ครัวเรือนในชุมชนพูนบำเพ็ญส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก เศษอาหาร เศษใบไม้ กิ่งไม้ 
ขวดแก้ว กระป๋องอะลูมิเนียม และเศษผ้า การทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชน จะทิ้งในถังขยะ
ที่ทางสำนักงานเขตตั้งไว้เป็นจุด ๆ ในชุมชน จากการประชุมชุมชนเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการ
จัดการขยะด้วยแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) พบว่าชุมชนมีความต้องการที่จะดำเนินการ
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ Zero Waste เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่เน้นการให้ความรู้แก่ผู้เรียนรู้ให้เข้าใจถึง
หลักการลดปริมาณและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ขั ้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การวานกระบวนการ 2) พัฒนาสภาพแวดล้อม และ 3) พัฒนาสื่อเรียนรู้และเสริม
ประสบการณ์ อีกทั้งมีสถานีการเรียนรู้จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย 1) ธนาคารขยะ 2) ดินอินทร์  
3) มหัศจรรย์มูลไส้เดือน 4) กลุ่มเกษตรคนเมือง และ 5) ร้านค้าเกษตรคนเมือง และการพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลในรูปแบบวีดีโอขึ้นมา เพื่อสามารถแสดงผลการบนโทรศัพท์มือถือได้โดยตรง  
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และสุดท้าย กิตติ มีศิริ (2559) ได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์การ
วิจัยเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ3, 4, 5 และเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ทำให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนประสบผลสำเร็จมี 4 ปัจจัย คือ 1) ผู้นำชุมชนมี
ความเข้มแข็งและอุทิศตนให้ชุมชน 2) วิธีการจัดการขยะมูลฝอย 3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
และเครือข่ายภายนอก 4) ทุนทางสังคม พบว่า การอาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้คน
ในชุมชนเกิดจิตสำนึกสาธารณะ และความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ ้นทำให้ทุนทางสังคมที่มีอยู ่ในชุมชนถูกนำมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจกัน 
ความเห็นอกเห็นใจกัน จนสามารถทำให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและจากแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยที่ประสบผลสำเร็จ 

 



 

บทที่ 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนแสดง  ดังภาพที่ 3.1 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1)  ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะชุมชนเกาะกก 
2)  วิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนโดยใช้ BSC ในการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของชุมชน (SWOT Analysis) ซึ่งในที่นี้คือ ชุมชนเกาะกก โดยจะเน้นใน
ประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ของ
ชุมชนเกาะกก 

3)  เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ด้านการจัดการขยะที่เป็นการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน (SWOT Analysis)  
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 ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

มิติประสิทธิผล 
- เกาะกกมีการจัดการขยะเป็นศูนย์ มีการหมุนเวียน
ทรัพยากร 
- เกาะกกเป็นศูนย์รวมต้นแบบของการทำระบบเศรฐ
กิจหมุนเวียน  
-ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น มิติด้านการบริหารจัดการ 
- การวางนโยบายแผน (Plan) 
- วิธีการจัดการขยะในชุมชน (Do)   
- การติดตามประเมินผล (Check)   
- มาตรฐานการทำงาน และการพัฒนาปรับปรุง 
(Act) 

มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การมีส่วนร่วม 
ชาวบ้านและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะกก 
ภาคเอกชน ภาคธุกิจ และหน่วยงานในท้องถิ่น 
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของ
ชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามมิติของ 
Balanced Scorecard  

มิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา 
- การอบรม / การเรียนรู ้
-การนำเทคโนโลยีมาใช้ 
- การส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 
Analysis) 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

- นโยบาย / 
แผน 
- บุคลากร 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- งบประมาณ  
- การบริหาร
จัดการ 

- นโยบายด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
- แนวทางการจัดการ
ขยะในประเทศ 
- ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
(อาชีพ รายได้ของ
ประชาชน) 
- ปัจจัยด้านสังคม
(ทัศนคติที่มีต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม) 

 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะฐานศูนย์

ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
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- แนวทางการจัดการขยะโดยใช้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
- Roadmap การจัดการขยะ 
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แนวทางในการดำเนินงานผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยการวิจัย
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluative Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและมีการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนเกาะกกและศึกษาแนวทางการจัดการขยะของในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเป็นตัวอย่างใน
การพัฒนาการจัดการขยะโดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
 

3.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บข้อมูลรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์และศึกษาการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกก
โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทางผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบข้อมูลทุติยภูมิและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากแหล่งที่มาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.2.1  การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสารรายงาน บทความ วิจัยที่เกี ่ยวข้อง และข้อมูล

พื้นฐานของการจัดการขยะทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และนโยบายการจัดการขยะของจังหวัด
ระยอง และ แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจังหวัดระยอง พ.ศ. 2555-2559 
รายงานสถานการณ์ที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี 2563 (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 
เพื่อดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในจังหวัดระยอง เป็นต้น และใช้กลไก
การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยสู่การจัดการพลาสติกที่ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นไป
ตามเป้าหมายRoadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 (กรมควบคุมมลพิษ, 2563) 

 
3.2.2  เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่

ในชุมชน หรือผู้ที่รับผิดชอบการจัดการขยะในชุมชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการขยะมูลฝอย  
สำหรับการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ทำการเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดย จะพจิารณาเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถให้ข้อมูลได้
อย่างชัดเจน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ดูแลการจัดการขยะในชุมชน เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews)   
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3.3  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีหลักแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
สัมภาษณ์ผู ้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชนเกาะกก ต .เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง มี
รายละเอียดดังนี ้
 

3.3.1  ผู้นำชุมชน 
กำหนดผู้ให้ข้อมูลหลักจากผู้นำชุมชน ประกอบด้วย ประธานชุมชนเกาะกก จำนวน 1 ท่าน 

และคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 2 ท่าน 
 
3.3.2  ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 
กำหนดผู้ให้ข้อมูลหลักจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ จำนวน 9 ท่าน เป็นบุคคลที่สามารถให้

ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเหมาะสมที่มีบทบาทและหน้าที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ศึกษา รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 
ตารางที่ 3.1  ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ผู้ให้ข้อมลูสำคัญ ชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

ผู้นำชุมชน 1. ประธานชมุชนเกาะกก 
- คุณอำนวย นามสนิท 

2. คณะกรรมการชุมชนเกาะกก 
- คุณพงค์พัศ ใหญ่สิริธนา 
-คุณสำราญ ทิพย์บรรพต 

ตัวแทนประชาชนในพื้นที ่ 1.คุณงามพิศ ศรีสอนดี 
2.คุณพงษ์เทพ ปันนะสา 
3.คุณอำไพ วรรณดอนแดง 
4.คุณวัลนิสาห ์สิงห์แก้ว 
5.คุณกรรณิกา มาหนองจอก 
6.คุณวสันต์ ประจง 
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3.4  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interviews) โดยแบบสัมภาษณ์ มีแนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์ จากแผนภาพแนวคิดที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามการวิจัย ประกอบด้วยประเด็นคำถาม มีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 
1)  แบบสมัภาษณ์ ผู้นำชุมชน 
2)  แบบสมัภาษณ์ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 

การกำหนดคำถามตามกรอบแนวคิด Balanced Scorecard แนวทางการปฏิรูปการจัดเพื่อ
ลดปัญหาขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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ตารางที่ 3.2  การประเมินประสิทธิผลและความยั่งยืนของฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Balance Scorecard (BSC) 
 

มิติ ประเด็นประเมิน คำถาม ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล 

ปัจจัยภายใน 

1) มิติ
ประสิทธิผล 

การคัดแยกขยะในครัวเรื่อนโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน 

การแก้ปัญหาขยะในฐานศูนย์และเปลี่ยนเป็นทรัพยากร
หมุนเวียนมีการจัดการอย่างไร 
1. ท่านมีเป้าหมายในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าไร 
2.ปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคตในการคัดแยกขยะ
ครัวเรือนในชุมชน 
3.ประชาชนในชุมชนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากน้อย
เพียงใด 

ประธานชุมชนเกาะกก แบบสัมภาษณ์ 

- Reject and Recycle Waste  
 

ความสามารถในการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ปัญหาและ
แนวทาง  
1.ท่านคิดว่า ชุมชนควรส่งเริม/ สนับสนุนให้มีโครงการ การ
จัดการขยะฐานศูนย์ หรือ โครงการธนาคารขยะ หรือไม่ อย่างไร 
2.ประชาชนในชุมชนของท่านได้มีการจัดการทรัพยากรอย่าง
ระมัดระวังหรือไม่ เช่น ผลิตภัณฑ์และวัสดุเก็บไว้ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ 
และนำกลับมาใช้ใหม่ ถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดและนำกลับมา
ใช้ในรปูแบบเดิม หรือนำมาใช้ประโยชน์อื่น ๆ มากน้องเพียงใด 

ประธานชุมชนเกาะกก แบบสัมภาษณ์ 
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มิติ ประเด็นประเมิน คำถาม ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล 

ปัจจัยภายใน 
ความสำเร็จของมิติประชาชนในการ
ยอมรับและรวมมือ 
 

1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในชุมชน 
2.ท่านคิดว่าการจัดการขยะภายในของชุมชนโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นที่ยอมรับในชุม หรือไม่อย่างไร 
3.ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งมากน้อยเพียงใด 

ตัวแทนประชาชนใน
พื้นที่ ชุมชนเกาะกก 

แบบสัมภาษณ์ 

2)  
มิติด้านการ
บริหารจัดการ 

- Reject and Recycle Waste 
- PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
- นโยบายและข้อตกลงร่วมกัน 
(Commitment) 
- ความร่วมมือกัน การมีส่วนร่วม 
(Collaboration) 
- การประเมินผลและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous 
improvement) 
- การบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ 

1.ท่านคิดว่าการจัดการที่ดีและยั่งยืนให้ครอบคลุมของการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีดีควรเป็นอย่างไร  
2.ในชุมชนของท่านมีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร
บ้าง 
3. มีแผน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
4. ท่านมีการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ ประชุมกับ
ประชาชนก่อนและหลังการดำเนินการในเรื่องคัดแยกขยะใร
ครัวเรือนหรือไม่ อย่างไร  
5.การดำเนินการจัดการขยะแยกมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในชุมชนของ มีประสิทธิภาพหรือไม่ บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่ 
6.ปัญหาอุปสรรคในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายใน
ชุมชนของท่านมีหรือไม่ อะไรบ้าง 

คณะกรรมการชุมชน
เกาะกก 

แบบสัมภาษณ์ 
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มิติ ประเด็นประเมิน คำถาม ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล 

ปัจจัยภายใน 
7.ท่านและประชาชนมีส่วนร่วมในการการจัดการขยะของชุมชน
เกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างไรบ้าง 

3)มิติผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

หมายถึงประเด็นศึกษา การมีส่วนร่วม 
/ การยอมรับ/ ความพึงพอใจ /การรับรู้ 
/ ความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-การมีส่วนร่วมชาวบ้านและประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกาะกก  
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1.ในการจัดการขยะในชุมชนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ใน
รูปแบบของปุ๋ยและที่ใช้ในการปลูกผัก มีประโยชน์อย่างไร 
3. ผลประทบต่อการไม่คัดแยกขยะครัวเรือนในชุมชน รวมถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับขยะในชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างไร 
4. ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการจัดคัดแยก
การขยะมูลฝอยในครัวเรือนมากน้อยเพียงใด 
5. การจัดการ การแก้ปัญหาขยะในฐานศูนย์ชุมชนเกาะกกใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร 
6.ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายในชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบด้านบวก
ในการจัดการขยะในชุมชน (เช่น ผู้นำชุมชน การรณรงค์คัดแยก
ขยะ ความร่วมมือของคนในชุมชน ฯลฯ) 
7.ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายนอกชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบด้าน
บวกในการจัการจัดการขยะในชุมชน (เช่น ผู้บริหาร อปท. การ
รณรงค์ประชาสมัพันธ์โครงการ ความต่อเนื่องของโครงการ
เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ ฯลฯ) 

ประธานชุมชนเกาะกก 
 
คณะกรรมการชุมชน
เกาะกก 
 
ตัวแทนประชาชนใน
พื้นที่ 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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มิติ ประเด็นประเมิน คำถาม ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล 

ปัจจัยภายใน 
4) มิติเรียนรู้
และพัฒนา  
 

องค์ความรู้/เทคโนโลยี  
-การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
จัดการขยะ ณ โครงการศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัด
ระยอง  
-ให้ความรู้ เสนอวิธีการจัดการขยะใน
โครงการโครงการพัฒนาเครื่องอัดขยะ 
วิสาหกิจขยะรีไซเคิลชุมชนเกาะกก 

1. ชุมชนเกาะกก มีการอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ด้านการ
จัดการเทคโนโลยีการจัดการขยะแก่คนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ
หรือไม่ อย่างไร 
2. ท่านมีการอบรมประชาชนในชุมชนเกาะกกเกี่ยวกับการ
จัดการขยะในชุมชน หรือไม่อย่างไร 
3. ท่านมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือ 
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับจัดการขยะภายใน
ของชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือไม่อย่างไร 
4.ชุมชนมีนโยบายในการจัดการคัดแยกขยะฐานศูนย์ของชุมชน
เกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือไม่ 

คณะกรรมการชุมชน
เกาะกก 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประเมินคุณภาพในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำผลการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานเรื่องการจัดการของขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และ
ผลวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกาะกกจากการสัมภาษณ์ และข้อมูลต่าง  ๆ 
มาประมวลจากนั้นจึงนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบสร้างข้อสรุป จากข้อมูลที่ได้
จากสัมภาษณ์ โดยกำหนดกรอบประเด็นในการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยเครื่องมือทางด้านการ
บริหารจัดการ Balanced Scorecard (BSC) โดยเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลขั้นต้นจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะ
นำมาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลตามมิติทั้ง 4 ของ Balanced Scorecard (BSC) 
จากนั้นจึงสรุปผลออกมา เพื่อให้เป็นแนวทางในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน
ที่เก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ โดยการสัมภาษณ์ซ้ำในบางประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ะเป็นลักษณะตามประเด็นผ่าน 4 มิติได้แก่ 
1) มิติประสิทธิผล 2) มิติด้านการบริหารองค์กร 3) มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) มิติกลุ่มการเรียนรู้
และพัฒนา  

จากนั้นจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้เทคนิค 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก (SWOT Analysis) 

ประกอบด ้วยการว ิ เคราะห ์  จ ุดแข ็ ง  (Strengths) จ ุดอ ่อน (Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่งประกอบไปด้วย 

1)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ นโยบาย / แผน, บุคลากร, วัสดุ
อุปกรณ,์ งบประมาณ, การบริหารจัดการ 

2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม,  
แนวทางการจัดการขยะในประเทศ, ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (อาชีพ รายได้ของประชาชน, ปัจจัยด้าน
สังคม (ทัศนคติที่มีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 จากนั้นจะนำเสนอแนวทางการปฏิรูปการจัดเพื่อลดปัญหาขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดย
ใช ้หล ักเศรษฐก ิจหมุนเว ียนนำข ้อม ูลท ี ่ ได ้ ไปว ิ เคราะห ์จ ุดแข ็ง /จ ุดอ ่อน (SWOT Analysis) 
สภาพแวดล้อมของชุมชนเกาะกกโดยจะนำเสนอแนวทางทางการปฏิรูปการจัดเพื่อลดปัญหาขยะฐาน
ศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ในกรอบของ Balanced Scorecard 4 มิติ
ได้แก่ 1) มิติประสิทธิผล 2) มิติด้านการบริหารองค์กร 3) มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) มิติกลุ่มการ
เรียนรู้และพัฒนา  โดยแนวทางที่นำเสนอจะพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
นำไปปฏิบัติ การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาการจัดการของขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ของ
ชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหา
ขยะของชุมชนเกาะกกและวิเคราะห์การบริหารจัดการขยะและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะ
รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในชุมชนเกาะกก 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมทั้งสังเกตการณ์การจัดการขยะมูลฝอยตามประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในชุมชน เช่น แนวทางในการจัดการของขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกก
โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จากผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนเกาะกก 
 
 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนเกาะกก ที่ตั้ง ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง  ข้อมูลพื ้นฐาน ข้อมูลประชาชน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ ่งมี
รายละเอียด ดังนี้    
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ภาพที่ 4.1  แสดงที่ตั้งชุมชนเกาะกก 

แหล่งที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2565. 
 
 4.1.1  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนเกาะกก 
 ชุมชนเกาะกก ขยายเขตมาจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด ทำให้หลายหมู่บ้านของตำบลเนิน
พระขึ้นตรงกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งชื่อเดิม คือ ชุมชนเกาะกก-หนองแตง จากภูมิประเทศและ
ทำเลที่เป็นธรรมชาติ มีทุ่งนาเขียวขจี มีคลองน้ำชลประทานไหลผ่าน ถนนหนทางสะดวก น้ำประปา
และไฟฟ้าเข้าถึง ใกล้สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้คนมีมิตรไมตรีและยังคง
หลงเหลือซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เช่นการทำ
การเกษตร การเลี ้ยงสัตว์ การทำสวนผลไม้ การประมง ชุมชนเกาะกกมีจำนวนครัวเรือน 447 
ครัวเรือน และประชาชนทั้งหมด 1,104 คน เพศชายจำนวน 545 คน เพศหญิงจำนวน 559 คน 
(ชุมชนเกาะกก, 2564) 
  4.1.1.1  อาณาเขตและที่ตั้งชุมชนเกาะกก 
  ที่ตั้ง ซอยเนินพระ 2 ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ชุมชนคลองน้ำหูและชุมชนหนองบัวแดง  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ชุมชนหนองแตงเม  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเนินพระ  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ 

ชุมชนเกาะกก 
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ภาพที่ 4.2  แผนที่แสดงที่ต้ัง ชุมชนเกาะกก 
แหล่งที่มา: ชุมชนเกาะกก, 2564. 
 

4.1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาในด้านตะวันออก และตอนกลาง มี

พื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขาจนถึงที่ราบลุ่มแม่น้ำ ด้านตะวันออกบรรจบกับที่ราบลุ่ม
ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตก ทิศใต้เป็นอ่าวเล็ก ๆ และเกาะต่าง ๆ 

มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อน
จัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบาย ในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี 
ในปี 2545 ที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกวัดได้โดยรวม 1,145.8 มิลลิเมตร และอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 29.5 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7 องศาเซลเซียล และ
อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคมวัดได้ 17.8 องศาเซลเซียล (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, 2565) 

4.1.1.3  การคมนาคม 
จังหวัดระยองมีระบบถนนเป็นระบบการคมนาคมทางบกที่สำคัญที่สุด เพราะเป็น

ตัวเชื่อมการติดต่อทั้งทางเรือและทางรถไฟ มีถนนสายหลัก ถนนสายรอง และทางหลวงท้องถิ่น ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) เชื่อมจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 36 (บางละมุง - ระยอง) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง - แกลง) 
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เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าจากโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และกำลังมีการสำรวจเส้นทางจากมาบตาพุดไปยังระยอง 

สนามบินอู่ตะเภา  ใช้เป็นสนามบินพาณิชย์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านฉาง ซึ่งกำลัง
พัฒนาเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศนานาชาติ และศูนย์ซ่อมเครื่องบิน (Global Transport) ใน
อนาคต 

ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด  ใช้เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการขนส่ง
สินค้า 

4.1.1.4  การประกอบอาชีพ 
ประชาชนมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จากการส่งเสริมอาชีพในชุมชนมากมายหลายกลุ่ม เช่น 

กลุ่มเกษตรพอเพียง กลุ่มทำสมุนไพรอบลูกประคบ การถักกระเป๋าสตรี เย็บผ้า เลี้ยงสัตว์ อาชีพ
ส่วนตัว เช่น ค้าขาย ทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว 
ปัจจุบันส่วนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ ทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว 
อนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าว ปัจจุบันส่วนเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท
ต่าง ๆ 

4.1.1.5  สาธารณสุข 
ชุมชนเกาะกก มีศูนย์สาธารณสุขเกาะกก ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเกาะกก ชาวบ้ านใน

ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสามารถเข้ารับบริการได้ตามสะดวก 
ห้องสมุดชุมชน ชุมชนเกาะกกมีห้องสมุดประจำชุมชน ซึ่งสนับสนุนให้คนในชุมชน

รักการอ่าน มีแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สามารถหยิบยืมได้ตาม
สะดวก 

สนามกีฬา ชุมชนเกาะกกมีลานกีฬาและเครื่องออกกำลังกายสำหรับ เด็กและผู้ใหญ่
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ออกกำลังกายยามว่าง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี เป็นที่พบปะ
สร้างสรรค์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน (ชุมชนเกาะกก, 2564) 

4.1.1.6  สาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า ทุกครัวเรือนใน ชุมชนเกาะกก มีไฟฟ้าใช้กนัอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
ประปา การประปาในชุมชนเกาะกก ใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วน

การเกษตรใช้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำบาดาล และน้ำจากคลองชลประทาน 
ถนน ภายในชุมชนมีถนนคอนกรีตและถนนราดยางทั่วทั้งชุมชน ถนนสายหลักที่ชาว

ชุมชนใช้ในการสัญจรไปมา ได้แก่ ถนนตากวน ถึง กรอกยายชา , ถนนเนินพระ 2 , ถนนคลองน้ำหู 
และถนนซอยแหลมพยอมเป็นต้น 
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การกำจัดขยะมูลฝอย มีรถจัดเก็บขยะของหน่วยงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ดำเนินการนำขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ไปดำเนินการกำจัดตามขั้นตอน ส่วนขยะเน่าเสียจาก
ครัวเรือน เช่น เศษอาหาร กิ่งไม้ ใบไม้และขยะย่อยสลายได้อื่น ๆ ชุมชนมีการรณรงค์คัดแยกขยะและ
จัดเก็บเองโดยนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น หมู เป็ด ไก่ ปลา ใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมัก
ชีวภาพใช้ในแปลงเกษตรของชุมชน 

การรักษาความปลอดภัย ชุมชนได้ทำการรับสมัครอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสา
ประจำชุมชน เพื่อคอยตรวจตราและรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน 
โดยจัดงบประมาณให้ในการบริหารจัดการ (ชุมชนเกาะกก, 2564) 

4.1.1.7  ข้อมูลและองค์ประกอบอื่น ๆ ของชุมชน 
1)  ชุมชนเกาะกก มีคณะกรรมการบริหารชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งจาก

คนในชุมชนจำนวน 9 คน และที่ปรึกษาชุมชนอีกจำนวน 4 คน มีวาระ 4 ปี มีหน้าที่บริหารจัดการ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารงบประมาณและพัฒนาโครงการต่าง ๆ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
บางส่วน การรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ การส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความรัก ความสามัคคีให้กับคนใน
ชุมชน การแก้ปัญหาขยะ ปัญหาโจรผู ้ร ้าย รวมถึงการเฝ้าระวังเหตุร้ายต่างและรวมถึงเป็นผู้
ควบคุมดูแลแผนฉุกเฉินชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 

2)  กองทุนหมู่บ้านชุมชนเกาะกก มีคณะกรรมการบริหารกองทุนจำนวน 
9 คน มีวาระ 2 ปี มีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องการออมเงินและให้กูยืมเงินเพ่ือการประกอบอาชีพ 

3)  วิสาหกิจชุมชน มีคณะกรรมการจำนวน 10 คน ไม่มีวาระ มีหน้าที่
ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพและด้านการตลาดให้กับคนในชุมชน ซึ่ งปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพที่ได้รับการ
ส่งเสริมแล้วจำนวน 12 กลุ่ม และสามารถผลิตสินค้าชุมชนออกจำหน่ายในตลาดระดับประเทศได้
หลายชนิด 

4)   คณะกรรมการอาสาสม ัครสาธารณะส ุขประจำหม ู ่บ ้ าน มี
คณะกรรมการจำนวน 7 คน ที่ปรึกษาอีก 1 คน ไม่มีวาระ มีหน้าที่รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและตรวจสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชน 

5)  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (คพรต.) มีตัวแทนที่มาจากการ
เลือกตั้งจากสมาชิกในชุมชนจำนวน 1 คน มีวาระ 2 ปี ทำหน้าที่เสนอโครงการจากเวทีประชาคมใน
ชุมชน เพื่อขอรับเงินสนับสนุนเพ่ือใช้พัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่าง ๆ (ชุมชนเกาะกก, 2564) 
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4.2 การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกาะกก 
 

 จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก เกี่ยวกับการจัดการขยะฐาน
ศูนย์รวมทั้งสภาพปัญหาด้านการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งผู้ให้ข้อมูล
หลักประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง มีผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

4.2.1  สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกก 
 ชุมชนเกาะกก มีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยพบว่าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมี
ปริมาณมาก ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ถึงแม้ว่าในชุมชนจะมีจุดแยกขยะที่
เป็นขวดพลาสติกและขยะอินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนทิ้งขยะทุกประเภทลงในถัง
ขยะใบเดียวซึ่งทำให้ถังขยะมีขยะล้นออกมา รวมไปถึงการทิ้งขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋อง
สเปรย์ เป็นต้น ลงในถังขยะสำหรับทิ้งขยะมูลฝอยจากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน 3 ท่าน ต่อไปนี ้

ท่านแรก คุณสำราญ ทิพย์บรรพต กล่าวว่า 
 

ลักษณะของชุมเกาะกก เป็นหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่ออกไปทำงานนอกบ้าน คนใน
ชุมชนไม่สะดวกในการแยกขยะ ซึ่งออาจจะเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรม ทัศนคติ จิตสำนึกต่อ
ส่วนรวม และประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะ 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนอีก 2 ท่าน คือ คุณอำนวย นามสนิท และ

คุณพงค์พัศ ใหญ่สิริธนา ที่กล่าวไว้ว่า 
 

ลักษณะของชุมเกาะกก เป็นหมู่บ้านที่จัดสรร คนส่วนใหญ่เป็นคนที่เข้ามาทำงานใน
พื้นที่จังหวัดระยองและยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคัดแยกขยะ จึงจำเป็นที่
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยรณรงค์และให้ความรู้ทางด้าน
การขัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องและเอาจริงเอาจัง 

 จากการศึกษา พบว่า สภาพปัญหาด้านการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศษฐกิจหมุนเวียน
ของชุมเกาะกกนั้น มีดังน้ี  

1)  ป ัญหาด ้านการนโยบายการสนับสน ุนงานหน่วยงานราชการและกลุ่ม
อุตสาหกรรมทางด้านงบประมาและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในขณะการ
จัดการขยะและการคัดแยกขยะเป็นการขอความร่วมมือ และเป็นการสร้างจิตสำนึกเท่านั้น จึงจำเป็น
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จะต้องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น อบรมความรู้ใหม่ ๆ เรื่องการคัดแยกขยะในการ
จัดการขยะของชุมชน  

2)  ปัญหาประชานชนในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ เนื่องจากในชุมชนชุมเกาะกก มี
จำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ 447 ครัวเรือน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอัตราการขยายตัวของ
เศษฐกิจ ซึ่งประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง โดยมีการคัดแยกขยะในอัตราส่วนที่เล็กน้อยถึง
ปานกลางเท่านั้น โดยการคัดแยกขยะของประชาชนในชุมชน เป็นการคัดแยกขวดพลาสติกเพื่อนำไป
บริจาคที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ซึ่งมีการจัดเตรียมไว้ แต่ยังมีประชาชนบางครัวเรือนที่ไม่ได้นำขวด
พลาสติกไปบริจาคที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกกจัดเตรียมไว้ เนื่องจากประชาชนบางครัวเรือนมีการคัด
แยกขวดพลาสติก เพื่อนำไปขายสร้างรายได้ในครอบครัว และในส่วนของขยะอินทรีมีการคัดแยกน้อย
มาก ประชาชนในชุมชนแทบจะไม่ให้ความสำคัญกับการแยกขยะส่วนนี้เลย เนื่องจากอาจจะไม่มี
ผลตอบแทนที่เปน็รูปธรรมที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมได้   

3)  ปัญหาการการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชุมชน
อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากมีประชาชนหลายท่านร้อยละ 50 ให้ข้อมูลว่ายังขาดความเข้าใจใน
กระบวนการคัดแยกขยะจึงส่งผลให้ ไม่มีการแยกประเภทของขยะ และนำมาทิ้งรวมกันที่ทำให้ขยะมี
ปริมาณมากจนล้นถังของเทศบาล 
 

4.2.2  การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  
แบ่งขยะเป็น 3 ประเภท คือ 

1)  ขยะอินทรีย์ หมายถึง เศษผัก ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็น
ต้น 

2)  ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ โลหะ ขวด
พลาสติก เป็นต้น 

3)  ขยะทั่วไป หมายถึง ขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษ และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล 
เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมที่เป้ือนอาหาร 

โดยมีการดำเนินการจัดการขยะแต่ละประเภทดังนี ้
1) ขยะอินทรีย์ 
ในระดับครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะอินทรีย์จากเศษอาหาร โดยการนำเศษอาหาร

หมักในถังสำหรับทำปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้รดต้นไม้ ดังแสดงในภาพที่ 4.3 และ 4.4  
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ภาพที่ 4.3  การจัดการขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก  ภาพที่ 4.4  การจัดการขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมัก  
 
2) ขยะรีไซเคิล 
ด้านการจัดการขยะรีไซเคิล พบว่า มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านดำเนินการคัดแยกขยะรี

ไซเคิลตั้งแต่ในครัวเรือน เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ เศษเหล็ก เป็นต้น เพื่อนำมาบริจาคที่
ศูนย์การเรียนรู้ชมชนเกาะกก โดยจะมีตู้บริจาคขวดพลาสติก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร ดัง
แสดงในภาพที่ 4.5  

 

 
 

ภาพที่ 4.5  ตูบ้ริจาคขวดพลาสติกเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผา้ไตรจีวรใหม่ 
3)  ขยะทั่วไป 
ชุมเกาะกกจะมีรถเก็บขยะจากเทศบาลเมืองมาบตาพุดเก็บรวบรวมขยะทั่วไปเวียน

ไปในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบ
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วงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคอก อำเภอ
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 

จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนแต่ละประเภทของชุมเกาะกกได้ ดังภาพที่ 4.6  

 
ขยะรีไซต์เคลิ ขยะอินทรีย ์ ขยะทั่วไป 

   
   

   
   

   
 

ภาพที่ 4.6  การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนแต่ละประเภท
ของชุมเกาะกก 
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4.3 การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนโดยใช้ BSC 
 

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชุมเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สามารถแบ่ง
การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน ร่วมกับการใช้หลักการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านการบริหารจัดการ มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา ตามสถานการณ์
การจัดการของขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
4.3.1  มิติด้านประสิทธิผล 
การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในด้านของมิติด้านประสิทธิผล ของการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และการคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงความสำเร็จของมิติประชาชนในการ
ยอมรับและร่วมมือด้านการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ ดังนี้ 

4.3.1.1  การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 
การสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนเป้าหมายในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน คือ การลดการทิ้งขยะให้ได้มากที่สุด การนำขยะกลับมาใช้งาน ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
ตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ง่าย และ
เหมาะกับชุมชนเกาะกก และผู้นำชุมชนอีกท่านได้ให้เป้าหมายของชุมชนมา 4 เป้าหมาย คือ 1) การ
แก้ปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นรบกวน 2) การแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน 3) การนำขยะอินทรีย์ไปทำ
ปุ๋ยหมัก 4) การนำปุ๋ยหมักไปให้ในแปลงเกษตรของกลุ่มเกษตรกร   

และปัจจัยที่ส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคในการคัดแยกขยะครัวเรือนในชุมชน 
ผู้นำชุมชนพบว่า ประชาชนชุมชนเกาะกกยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่สามารถนำ
กลับมาใช้ซ้ำ รวมถึงการแปรรูปขยะ เช่น การแปรรูปขยะให้กลายเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ รวมถึงการที่คน
ในชุมชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งผู้นำชุมชนอีกท่านได้ให้แบ่งปัจจัยออกเป็น 4 ปัจจัย 
คือ 1) ชุมชนขาดการประชาสัมพันธ์และโครงการที่ต่อเนื่อง 2) ชุมชนยังขาดจิตสำนักต่อส่วนรวม 3) 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฝงแรงงานทั่วไป 4) ภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในนโยบายเท่าที่ควร 

จากการสัมภาษณ์ผู ้นำชุมชน พบว่า ประชาชนในชุมชนได้มีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็น ประชาชนที่คัดแยกขยะเป็นประจำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 
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ส่วนประชาชนที่คัดแยกขยะบางเป็นบางครั้งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และไม่ได้ทำการคัดแยกขยะ
เลยคิดเป็นร้อยละ 50  

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น ยังมีคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบ คัดแยกบ้างไม่คัดแยกบ้าง 

4.3.1.2  การคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนพบว่า ควรมีการสนับสนุน และส่งเสริมให้ประชาชนมี

การคัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปัญหาขยะภายในชุมชนที่เพิ่มปริมาณมาก
ขึ้นในทุกวัน รวมถึงยังง่ายต่อการทำลายขยะของทางเทศบาล แต่ผู้นำชุมชนยังมีความไม่เห็นด้วยกับ
การมีธนาคารขยะในชุมชน เนื่องจากว่า ชุมชนเกาะกกเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กที่ อาจจะมีพื้นที่ไม่
มากพอสำหรับการจัดตั้งธนาคารขยะ เพราะธนาคารขยะอาจจะต้องใช้พ้ืนที่ว่าง และมีระยะที่ห่างจาก
ชุมชน อีกทั้งชุมชนไม่มีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับดำเนินการธนาคารขยะได้ และผู้นำชุมชนยังกล่าวถึง
กิจกรรมที่เคยดำเนินการ และประสบความสำเร็จ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เช่น  

1) กิจกรรม 5 ส คือ กระบวนการที ่มีแนวปฏิบัติ ที ่เหมาะสมสามารถ
นำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข และรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนให้ดีขึ้น โดย ส ที่ 1 สะสาง เป็นการทำ
ให้เป็นระเบียบ ส ที่ 2 คือ สะดวก เป็นการวางของในที่ที่ควรอยู่ ส ที่ 3 สะอาด เป็นการทำความ
สะอาดส่วน ส ที่ 4 สุขลักษณะเป็นการรักษาความสะอาด และสุดท้าย ส ที่ 5 สร้างนิสัย เป็นการฝึก
ให้เป็นนิสัย 

2) BIG CLEANING คือ การทำความสะอาดบ้าน อาคาร หรือสถานที่ครั้ง
ใหญ่ประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปี โดยในชุมชนเกาะกกจะทำกิจกรรมนี้ในทุกวันสำคัญ
ของประเทศ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น 

3) กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล คือกิจกรรมที่เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญ โดย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่จัด เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและเงิน
บริจาคนำไปปรับปรุงเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ)์ ของวัด 

และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ให้ความรู้ และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้นำชุมชน
ชนได้กล่าวว่า ถ้ากิจกรรมที่ต้องจัดมีความคล้ายคลึงกับกิจกรรมข้างต้นจะสามารถกระตุ้นการทำ
กิจกรรมของประชาชนในชุมชนได้ 

ในส่วนการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง จากการสัมภาษณ์พบว่า ประชาชนใน
ชุมชนได้มีการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เช่น การคัดแยกขยะ ทรัพยากร วัสดุเก็บไว้ใช้ซ้ำ  
และทางชุมชนเกาะกกยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินกิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรที่ดี และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจนไม่มีของเหลือทิ้ง 
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จากการวิเคราะห์การคัดแยกขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ของชุมชนเกาะกก 
สามารถสรุปได้ว่า ผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงการการจัดการขยะฐาน
ศูนย์ หรือโครงการธนาคารขยะในพื้นที่ที่เหมาะสม และในปัจจุบันประชาชนในชุมชนได้มีการจัดการ
ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง 

4.3.1.3  ความสำเร็จของมิติประชาชนในการยอมรับและร่วมมือ 
จากการสัมภาษณ์ในส่วนของความสำเร็จของมิติประชาชนในการยอมรับและรวม

มือจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเกาะกก พบว่า  
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 

เนื่องจากการประชาชนมีต้องการให้สถานที่ ชุมชน ที่อยู่อาศัย มีความสะอาด รวมถึงการส่งกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดจากขยะน้อยลงด้วย ดังนั้นการร่วมมือในการจัดการขยะ ประชาชนในชุมชนเกาะกก
ส่วนใหญ่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 

ส่วนการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นที่
ยอมรับของคนในชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เริ่มมองเห็นความสำคัญของการนำขยะกลับมา
ใช้ใหม่ และมีประชาชนบางส่วนที่เริ่มนำไปใช้บ้างแล้ว  

แต่ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย
นั้น ยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างถิ่นที่มาอาศัย
อยู่เพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดระยอง ทำให้การรับรู้ด้านการประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึง ทั้งยัง
ไม่คุ ้นเคยกับคนในพื้นที่มากเท่าไหร่หนัก และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเกาะกกกล่าวว่า
ประชาชนคนทำงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลา สำหรับการแยกขยะ และการนำขยะมายังศูนย์การเรยีนรู้ 
เพื่อแปรรูปหรือนำไปสร้างมูลค่าเพื่ออ่ืน ๆ 

จากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์สามารถสรุปได้ว่า ความสำเร็จของมิติประชาชนส่วน
ใหญ่ประชาชนยอมรับการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่
การให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะของประชาชนยังค่อยข้างน้อย 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ในมิติด้านประสิทธิผลของชุมชนเกาะกก พบว่า มิติด้านประสิทธิผล
ในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น ยังมีคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบ คัดแยกบ้างไม่คัด
แยกบ้าง ในส่วนการนำกลับมาใช้ใหม่ ผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับ การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงการ
การจัดการขยะฐานศูนย์ หรือโครงการธนาคารขยะในพื้นที่ที่เหมาะสม อีกทั้งประชาชนยอมรับการ
จัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แต่การให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะของประชาชนยังค่อยข้างน้อย 
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4.3.2  มิติด้านการบริหารจัดการ 
การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในด้านของมิติด้านการบริหารจัดการ ในการวิเคราะห์ในประเด็น ด้านนโยบายและข้อตกลง
ร่วมกัน ด้านความร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
ในด้านการบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ของการดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชน
เกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้ 

4.3.2.1  นโยบายและข้อตกลงร่วมกัน 
จากการสัมภาษณ์ผู ้นำชุมชนในเรื ่องของนโยบายและข้อตกลงร่วมกันในการ

ดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ พบว่า ทางชุมชนได้มีการ
จัดทำแผน โครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และบริษัท พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการอบรม เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน โดยผู้นำชุมชนได้
กล่าวถึง 3 วิธีในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ดังนี ้

1)  มีการคัดแยกขยะที่ขายได้ และขยะอินทรีย์ออกจากขยะทั่วไป 
2)  มีจุดรับทิ้งขยะที่เป็นอันตราย เช่น หลอดไฟ และแบตเตอรี่ เก่า ที่

วิสาหกิจชุมชนเกาะกก 
3)  มีจุดรับทิ้งขยะที่สามารถติดเชื้อสู่คนได้ ที่ศูนย์บริหารสาธารณสุขเกาะ

กก 
และนอกจากนี้ ผู้นำชุมชนยังกล่าวถึงข้อตกลงร่วมกันระหว่างประชาชนในชุมชน

เป็นการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนเกาะกก จะประกอบไปด้วย 
3 วิธี คือ 

1)  ข้อตกลงในการแยกขยะที่นำไปขายได้ เช่น พลาสติก กระดาษลัง  
ประชาชนภายในชุมชนเกาะกกจะมีตู้รับบริจาคขวดพลาสติก สำหรับนำ

ขวดน้ำเปล่าที่แยกออกขยะอื่น ๆ มาใส่ไว้ เพื่อให้ทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกก นำขวดน้ำเปล่านั้นไป
แปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรต่อไป  

2) ข้อตกลงในการแยกขยะอินทรีไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก 
ประชาชนภายในชุมชนเกาะกกจะมีการนำขยะ เช่น เศษอาหารที่เหลือจาก

การรับประทาน โดยมีการคัดแยก และนำมาให้กับทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ดำเนินการหมักในถัง 
สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นจะนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับพืชผลทางการเกษตรต่อไป  
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3)  ข้อตกลงในการแยกขยะที่นำไปใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงพลาสติก 
ประชาชนภายในชุมชนเกาะกกหลังจากซื้อสินค้าทางร้านจะใส่สินค้ามากับ

ถุงพลาสติกที่หลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ซื้อ ดังนั้นเมื่อนำสินค้าออกจากถุงพลาสติก 
ถุงที่ยังสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ก็จะนำไปใช้เป็นถุงใส่ขยะ นำไปใส่ผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์  

แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการจัดการขยะแยกมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนใน
ชุมชนเกาะกกยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็น ประชาชนให้ความสำคัญคิดเป็นร้อยละ 50 
ประชาชนให้ความสำคัญเป็นบางครั้งคิดเป็นร้อยละ 20 และประชาชนไม่ให้ความสำคัญเลยคิดเป็น
ร้อยละ 30  

จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า นโยบายและข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร 

4.3.2.2  ความร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วม 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่าความร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วมในการจัดทำ

โครงการทั้งในส่วนภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยทั้ง 3 ภาคให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ในระดับดี 
สามารถสังเกตได้จากโครงการที ่จัดขึ ้น และได้รับการตอบรับจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเป็นอย่างดี เช่น โครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด 
และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการอบรม เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน 
ซึ่งทำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่เข้าใจถึงปัญหา และให้ความสำคัญกับการจัดการ
ขยะ 

แต่ความร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชน
เองนั้นยังจัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็น ประชาชนที่คัดแยกขยะเป็นประจำอยู่ที่ประมาณรอ้ย
ละ 30 ส่วนประชาชนที่คัดแยกขยะบางเป็นบางครั้งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และไม่ได้ทำการคัดแยก
ขยะเลยคิดเป็นร้อยละ 50 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ความร่วมมือกัน และการมีส่วน
ร่วมในการจัดทำโครงการทั้งในส่วนภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
แต่ความร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชนยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

4.3.2.3  การประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน พบว่าภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนมีการ

ประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการดำเนินการจัดการขยะแยก
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มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนของยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที ่ควร และยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องของโครงการ รวมถึงขาดการปรับปรุงโครงการให้มีความต่อเนื่อง ทำให้การ
จัดการขยะยังไม่บรรลุเป้าหมายของชุมชนเกาะกก โดยแบ่งเป็น ประชาชนให้ความสำคัญคิดเป็นร้อย
ละ 50 ประชาชนให้ความสำคัญเป็นบ้างครั้งคิดเป็นร้อยละ 20 และประชาชนไม่ให้ความสำคัญเลยคิด
เป็นร้อยละ 30 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื ่องในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนั ้นบรรลุ
เป้าหมายยังขาดการประเมินผล และการปรับปรุงโครงการให้มีความต่อเนื่อง 

4.3.2.4  การบริหารการจัดการประชาสัมพันธ ์
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนพบว่า การบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ในการ

จัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทางชุมชนเกาะกกมีการใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ดังภาพที่ 4.7 ในการปิดประกาศไว้ ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก ทำให้ความต่อเนื่อง
ของการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอาจยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร 
อีกทั้งการเข้าถึงกลุ่มประชาชนแฝงที่เป็นแรงงานมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนเกาะกกอาจยังไม่สามารถ
เข้าถึง   
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ภาพที่ 4.7  ขอ้มูลประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน ์
 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ยังขาด
ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ในมิติด้านการบริหารจัดการของชุมชนเกาะกก พบว่า มิติด้านการ
บริหารจัดการในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในแต่ละ
แผนงานและโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความร่วมมือกันและการมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชน ขาดการประเมินผล และการปรับปรุงโครงการให้มี
ความต่อเนื่อง รวมไปถึงขาดความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์ 
 

4.3.3  มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในด้านของมิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการขยะ
ฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ ดังนี้ 

4.3.3.1  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ในมิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ชุมชนเกาะกก และหน่วยงาน
เอกชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก 
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชาชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มี

ส่วนร่วมการวางแผนในทุกระดับตั้งแต่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทนของผู้อาศัยใน
ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น ร่วมกันหาทางออกในการ
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แก้ไขปัญหาขยะฐานศูนย์ในชุมชนเกาะกกในปัจจุบัน โดยมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน จะประกอบไปด้วย 3 วิธี คือ 

(1)  แยกขยะที่นำไปขายได้ เช่น พลาสติก กระดาษลัง 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำขวดน้ำเปล่าที่แยกออกขยะอื่น ๆ มาใส่

ไว้ในตู้รับบริจาคขวดพลาสติกที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก โดยทางวิสาหกิจชุมชนเกาะกกมีการรณรงค์ว่า
จะนำเข้าขวดน้ำเปล่านั้นไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร  

(2)  แยกขยะอินทรีไปใช้เป็นปุ๋ยหมัก 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำขยะในระดับครัวเรือน เช่น เศษอาหารที่

เหลือจากการรับประทานที่ผ่านการคัดแยกนำมาให้กับวิสาหกิจชุมชนเกาะกก สำหรับดำเนินการหมัก
ในถังและทำปุ๋ยอินทรีย์ จากนั้นวิสาหกิจชุมชนเกาะกกจะนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับพืชผลทางการเกษตร 

(3)  แยกขยะที่นำไปใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงพลาสติก 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำถุงพลาสติกที ่ยังสามารถนำกลับมา

หมุนเวียนใช้ใหม่ได้ นำกลับมาใช้เป็นถุงใส่ขยะ ใส่ผัก ใส่ผลไม้ หรือใส่เนื้อสัตว์  
และประชาชนยังมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนเกาะกก ตามแผนดำเนินการ

โครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์ โดยให้ประชาชนหมุนเวียนการเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยดำเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ฯ และการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดการขยะ เข้าร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะ เป็น
ตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรม ร่วมถึงเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง สร้างพื้นที่ของการใช้วัสดุหมุนเวียน และพื้นที่ลดการปล่อยก๊าซเรือ
กระจก จัดตั ้งธนาคารขยะ นำขยะอินทรีมาทำปุ ๋ยหรือผลิตไบโอแก๊ส ช่วยลดก๊าซมีเทนในชั้น
บรรยากาศ โดยเทียบจากน้ำหนักปริมาณขยะในชุมชนต่อวัน 

2) หน่วยงานภาครัฐ 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่พบว่า หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกาะ

กกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น และร่วมกัน
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาขยะฐานศูนย์ในชุมชนเกาะกกในปัจจุบัน โดยมีจัดทำแผนหรือโครงการ 
เช่น โครงการกระบวนการลดมลพิษ พิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยวิถีไทยวิถีพอเพียง (ชุมชนเกาะกก, 2558) 
โดยมีวัตถุประสงค ์

(1) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ปัญหาของชุมชน ด้วยชุมชน เพื่อชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันมีการพึ่งตนเองเป็น
เป้าหมาย 
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(2) เพื ่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนิเวศน์ 

(3) เพื่อสร้างฐานข้อมูลชุมชนที่แท้จริงสำหรับกำหนดแผนพัฒนาความ
เข้มแข็งของชุมชน (นิยาวศัพท์ปฏิบัติการ : นวัตกรรม ในที่นี ้หมายถึงเครื ่องมือหรือเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ และอีนัยหนึ่ง หมายถึง องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการชุมชนผ่านกระบวนการทางสังคม 
อันมีจารีตวัฒนธรรมสู่ธรรมนูญของชุมชน ได้ในที่สุด) 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน “4 ลด” (ลดคาร์บอน ลดใช้พลังงาน ลดขยะ 
ลดน้ำเสีย) 

(1) ยุทธศาสตร์ชุมชนลดคาร์บอน ส่งเสริมและอนุรักษ์ชุมชนแห่งต้นไม้ 
สร้างคลอโรฟิลล์เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน อย่างน้อย 100 กิโลกรัมต่อปี โดยใช้เครื่องมือแผนที่ต้นไม้ 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ไล่ขยะ และปลูกผักลดโลกร้อน ลดโรคร้าย ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษเป็น
แหล่งอาหารในชุมชน เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

(2) ยุทธศาสตร์ชุมชนลดใช้พลังงาน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้
พลังงานเต็มประสิทธิภาพในการปรับพฤติกรรม การใช้และเปลี่ยนเทคโนโลยีพลังงาน โดยเทียบจาก
ค่าไฟฟ้า และการใช้แก๊ส LPG ในครัวเรือนต่อเดือน 

(3) ยุทธศาสตร์ชุมชนลดขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง สร้าง
พื้นที่ของการใช้วัสดุหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือกระจก จัดตั้งธนาคารขยะ นำขยะอินทรีมา
ทำปุ๋ยหรือผลิตไบโอแก๊ส ช่วยลดก๊าซมีเทนในชั้นบรรยากาศ โดยเทียบจากน้ำหนักปริมาณขยะใน
ชุมชนต่อวัน 

(4) ยุทธศาสตร์ชุมชนลดน้ำเสีย บำบัดน้ำบำบัดกายบำบัดใจ ส่งเสริม
การประยุกต์ประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เรียบง่ายใน การบำบัดน้ำเสียและดักไขมันในครัวเรือนก่อนระบาย
ออกสู่ท่อสาธารณะ หรือนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ โดยเทียบจากประมาณน้ำใช้ และค่า BOD 

ระยะดำเนินการ 
คาดว่าจะสำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 3 ปี โดยปี 1 ได้คนแสดง ปีที่ 2 

ได้คนเก่ง ปีที่ 3 ได้คนเชี่ยวชาญ ขั้นปราชญ์ประจำชุมชน โดยที่ 
ระยะปีที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถการมีส่วนร่วมลง

มือปฏิบัติลดมลพิษ 
ระยะปีที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สืบสานขยายผลการพัฒนา

เทคโนโลยีลดมลพิษ 
ระยะปีที่ 3 เสริมสร้างความยั่งยืนเพิ่มศักยภาพนักอาสาเพื่อชุมชน คิด

เป็น-ทำเป็น-สอนเป็น 
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3) หน่วยงานเอกชน 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่พบว่า หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่มี

ส่วนร่วมในสนับสนุนการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ชุมชนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น และร่วมกัน
สนับสนุนหาทางออกในการแก้ไขปัญหาขยะฐานศูนย์ในชุมชนเกาะกกในปัจจุบันได้อยู่ในระดับดี เช่น 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด สำนักงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และผู้ประกอบการในพื้นที่จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  คือ กิจกรรมที่
เปลี่ยนขยะมาเป็นบุญ เพื่อนำรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลและเงินบริจาคนำไปปรับปรุงเสนาสนะ 
(ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ)์ ของวัด 

จากการวิเคราะห์พบว่า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชนในพื้นที่เกาะกกมีส่วนร่วมในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนอย่างมาก โดยใช้การเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็น
คณะกรรมการจัดการขยะ และร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ชุมชนเข้าร่วมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรม ร่วมถึงเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ และสังเกตจาก
การเข้าร่วมโครงการของคนในชุมชน ส่วนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนก็สนับสนุนในการ
แก้ปัญหาและคิดหาวิธีการจัดการขยะในชุมชนเกาะกก  

4.3.3.2  ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ในมิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท คือ ประชาชนในพื้นที่เกาะกก หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกาะกก และหน่วยงานเอกชนใน
พื้นที่เกาะกก ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1)  ประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่พบว่า ประชาชนในพื้นที่เกาะกกส่วน

ใหญ่มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาขยะฐานศูนย์ในชุมชนเกาะกกในปัจจุบันได้อยู่ในระดับมาก 
โดยมีประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่าง  ๆ ที่ชุมชนเกาะกกจัดขึ้น 
ร่วมไปถึงพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อบรม ให้ความรู้ อีกทั้งตัวแทนประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ 
พร้อมที่จะเรียนรู้ และต้องการวิทยากรเก่งที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาให้ความรู้  

2)  หน่วยงานภาครัฐ 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่พบว่า หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกาะ

กกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในการจัดการขยะฐานศูนย์ในชุมชน
เกาะกกในปัจจุบันได้อยู่ในระดับมาก โดยที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เกาะกกส่วนใหญ่มองเห็นปัญหา 
และมีการหารือในที่ประชุมอย่างบ่อยครั้ง อีกทั้งยังคิดหาแนวทางให้การจัดการขยะ ในรูปแบบต่าง ๆ   
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3) หน่วยงานเอกชน 
จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนในพื้นที่พบว่า หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาขยะฐานศูนย์ในชุมชนเกาะกกในปัจจุบันได้อยู่ในระดับมาก โดย
หน่วยงานเอกชนในพื้นที่เกาะกกมองเห็นปัญหา พร้อมสนับสนุน และยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการขยะที่
เป็นปัญหา อีกทั้งยังคิดหาแนวทางให้การจัดการขยะ ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่เกาะกก 

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ในมิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนเกาะกก พบว่า ในส่วน
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกกมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมาก โดยใช้การเปิดโอกาสให้
ประชาชน ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการจัดการขยะ และร่วมเสนอแนวทาง
และข้อคิดเห็นในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมประชาคม รับทราบโครงการหรือ
กิจกรรม ร่วมถึงเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ รวมถึงความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกก 
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนก็
จัดอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
 

4.3.4  มิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา 
การวิเคราะห์การดำเนินงานการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในด้านของมิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา ของการพัฒนาบุคลากร และระบบการปฏิบัติงาน
ในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ ดังนี้ 

4.3.4.1  การอบรม และการเรียนรู้ 
จากการสัมภาษณ์ชุมชนเกาะกกได้มีการจัดการอบรม และการเรียนรู้ แต่ความ

ต่อเนื่องของโครงการอบรมและการเรียนรู้อาจจะยังไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอเท่าที่ควร โดยการอบรม 
และการเรียนรู้ที่ผ่านมาจะมีรายละเอียดดังนี้  

1)  มีจัดตั ้งวิสาหกิจชุมชนในพื ้นที ่ช ุมชนเกาะกก ซึ ่งอยู ่ภายใต้แผน
ดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน์ ของจังหวัดระยอง โดยภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ประกอบด้วย 
ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่ประชาชนใน
พื้นที่ ดังภาพที่ 4.8  
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ภาพที่ 4.8  ขอ้มูลประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการเกาะกกเชิงนิเวศน ์
 

2)  มีการอบรมให้ความรู้ โดยมีสาธารณสุขและเทศบาลมาบรรยายให้คน
ชุมชนรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะแก่คนในชุมชน 

3)  มีการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะ และการสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ 
รวมถึงการสร้างรายได้จากการหมักปุ๋ย 

4.3.4.2  การนำเทคโนโลยีมาใช้ 
จากการสัมภาษณ์ชุมชนเกาะกกได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการขยะฐาน

ศูนย์ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื ่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากเศษอาหารที่เหลือจากการ
รับประทาน มีการคัดแยก และนำมาให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกกดำเนินการหมักในถัง 
จากนั้นจะนำไปเป็นปุ๋ยสำหรับพืชผลทางเกษตรต่อไป ดังภาพที่ 4.9 – 4.11 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  เครื่องย่อยเศษไม่กากมะพร้าว  
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ภาพที่ 4.10  เครื่องทำปุ๋ยอินทรีย ์
 

 
 

ภาพที่ 4.11  ถังเก็บน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ 
 

4.3.4.3  การสง่เสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย 
จากการสัมภาษณ์ชุมชนเกาะกกได้มีการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย 

เนื่องจากมีการสนับสนุนจากเทศบาลมาบตาพุด และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมโครงการ เช่น  
โครงการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ
คอล จำกัด (มหาชน) ในการอบรม เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน นอกจากนี้ทางหน่วยงานรัฐยังมี
การจัดกิจกรรมช่วยเหลือด้านการจัดการขยะของพ้ืนที่จังหวัดระยองบ่อยครั้ง  

ดังนั้น จากการสัมภาษณ์ในมิติการเรียนรู้และพัฒนาของชุมชนเกาะกก พบว่า มีการจัดการ
อบรม และการเรียนรู้ แต่ขาดความต่อเนื่องของโครงการอบรมและการเรียนรู้ มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงยังมีการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย 
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4.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะฐานศนูย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 
 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 9 ท่านซึ่งเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน
เกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลจัดการขยะฐานศูนย์
ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ในการ
พิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
 
 4.4.1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

4.4.1.1  ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการ
ขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นจุดแข็งสำคัญคือ ชุมเกาะกก 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ทางชุมชนมีนโยบายที่ชัดเจนคือ 
นโยบาย 4 ลด 4 เพิ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1) ลดขยะอินทรีย์ เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ 2) ลดน้ำทิ้ง เพิ่มน้ำดี 3) 
ลดคาร์บอน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และ 4) ลดใช้พลังงาน เพิ่มพลังงานทดแทน โดยกลุ่มผู้นำชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนเกาะกก มีความตระหนักถึงปัญหาขยะที่เพิ ่มมากขึ ้น และมีการจัดการขยะ
โดยเฉพาะการแยกขยะก่อนทิ้งลงที่เป็นขวดพลาสติกเพื่อนำไปบริจาคทำเป็นผ้าไตรจีวร และมีการ
แยกขยะที่เป็นขยะอินทรีย์เพื่อนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ยชีวะภาพโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ควบคู่
คือเมื่อมีการนำขยะอินทรีย์มามาทำปุ๋ยประชาชนจะได้ปุ๋ยอินทรีย์กลับไปใช้สำหรับการเพาะปลูกและ
หากมีปุ๋ยชีวภาพเหลือก็นำไปแบ่งปันให้กลับชุมชนใกล้เคียง โดยที่มีการจัดกิจกกรมที่ศูนย์การเรียนรู้
ตามศาสตร์พระราชาที่ฐานกิจกรรมัดแยกขยะ ซึ่งที่วิสาหกิจชุมชนเกาะกก จะมีขยะ 2 ประเภทที่มี
การแยก คือ ขวดพลาสติก และเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์ และอีกส่วนหนึ่ง ชุมเกาะกกมีการ
ประชาสัมพันธ์ในเร ื ่องของการคัดแยกขยะโดยมีการประชาสัมพันธ์ท ุกครั ้งที ่ม ีการประชุม
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

จากการสัมภาษณ์ของผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเกาะกก ตำบลเนิน
พระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ด้านบวก คือ มี
วิสาหกิจที่เข้มแข็งให้ความสำคัญในการจัดการขยะฐานศูนย์ในชุมชน มีวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่มีเปิด
บริการให้ความรู ้ท ุกว ันและมีฐานการเรียนรู ้ท ี ่ เป ็นฐานการคัดแยกขยะ และมีร ูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์โครงการที่หลากหลาย เช่น มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ของชุมชน มีการ
จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนในชุน เป็นต้น โดยผู้นำชุมชนชุมเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอ
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เมือง จังหวัดระยองได้กล่าวว่า “มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้นแบบในการจัดการแยกขยะ มีสถานที่ใน
การทำปุ๋ยอินทรีย์ และมีที่เก็บขวดพลาสติกสำหรับบริจาคในการทำผ้าไตรจีวรใหม่” 

4.4.1.2  จากการสัมภาษณ์ของผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ชุมเกาะกก ตำบล
เนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะ
กกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการขยะในชุมชน การดำเนินงานตามแผนของโครงการต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะฐานศูนย์และการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะนี้
ประชาชนในชุมเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ยังขาดความรู้ ขาดความตระหนัก
เข้าใจในการแยกขยะ และในการจัดการแยกขยะและการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศษฐกิจ
หมุนเวียนที่มากเพียงพอต่อกรจัดการให้บรรลุเป้าหมาย ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
จดัการขยะมูลฝอยในระดับปานกลาง โดยการประชาสัมพันธ์หลักจะเน้นที่เน้นไปทางหลักเศษฐกิจ
พอเพียงโดยการปลูกพืชผักและการนำขยะอินทรีไปใช้เป็นปุ๋ยหมักสำหรับการเกษตร ซึ่งตัวแทนชุมชน
ที่สัมภาษณ์ทุกคนได้ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่า “ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญกับการแยก
ขยะเพียงคิดเป็นร้อยละ 50 เนื่องจากยังขาดความรู้ที่มากพที่จะนำไปใช้ในการจัดการขยะฐานศูนย์
และการคัดแยกขยะ ซึ่งยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของชุมชน” และมีประชาชนร้อยละ 50 (จากกลุ่ม
ตัวอย่าง) อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการแยกขยะมากกว่านี้ และอีกประการหนึ่งคือ ตำบลเนิน
พระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ยังไม่มีบุคลากรปฏิบัติติงานประจำที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ประจำวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งเชื่อมโยงไปถึงการขาดงบประมาณที่จะมา
สนับสนุนโครงการจัดการขยะฐานศูนย์ 
 
 4.4.2  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

4.4.2.1  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบด้านบวกหรือโอกาสต่อการจัดการขยะฐาน
ศูนย์ในชุมชนเกาะกกตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  คือ ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น นโยบายของรัฐบาลและเทศบาลเมืองมาบตพุดให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ โดย
นายกเทศมนตรีเมืองมาบตพุดมีนโยบายการบริหารงานข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่องนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร ด้วยการส่งเสริม จูงใจ การลดปริมาณขยะจากต้นทางและการจัดการ
บริหารขยะแบบครบวงจร การนำเทคโนโลยีใหม่ที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนด้วยพลังงานสะอาด เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น  

ซึ่งเป็นนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมาบตาพุด ของกอง
วิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด (เทศบาลมาบตาพุด, 2565) และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือ
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การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้การสนับสนุนในการนำขวดพลาสติกไปรี
ไซเคิลเป็นผ้าไตรจีวรใหม่ 

4.4.2.2  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบด้านลบหรืออุปสรรคขยะฐานศูนย์ในชุมชน
เกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คือ ประชาชนมีประชาชนในพื้นที่มีการคัดแยก
ขยะก่อนทิ้งน้อยมากซึ่งกลุ่มประชาชนที่มีการแยกขยะก่อนทิ้งก็เป็นการแยกเฉพาะขยะที่ขายได้และ
ขยะอื่น ๆ เท่านั้น ซึ่งยังเป็นการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกต้อง และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ คือ T4 ประชาชน
ในชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน ลักษณะของชุมชน
เป็นหมู่บ้านจัดสรร ไม่มีพื้นที่สำหรับการจัดการขยะที่เพียงพอ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายเป็นการ
ประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กร ซึ ่งปัจจัยภายในที ่นามา
วิเคราะห์ คือ ผู้บริหาร บุคลากร โครงสร้างองค์กร การบริหารงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังตารางที่ 4.3  

 
ตารางที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ผู้บริหารและ 
บุคลากร 

S1 มีกลุ่มผู้นำชุมชนที่พร้อมช่วยเหลือเป็น
แบบอย่างและส่งเสริมการแยกขยะและการ
ทำปุ๋ยอินทรีย์ 
S2 มีการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

W1 ปัญหาในเรื่องของทัศนคติใน
การขาดความตระหนัก และขาด
จิตสํานึกสาธารณะของ ประชาชนที่
คิดว่าเป็นหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ของภาครัฐ 

โครงสร้างองค์กรและการ
บริหารงานองค์กร 

S3 มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการ
ทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ผู้นำชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน ร่วมเสนอแนวทางและ
ข้อคิดเห็นในการจัดการขยะ 
S4 มีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง  
S5 มีวิสาหกิจชุมชนเกาะกกที่ตระนึกถึง
ความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะ 
S6 มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้ทั้ง ในภาครัฐ
และกลุ่มธุรกิจ ที่สามารถขอความร่วมมือใน
การแนะนํา /แบ่งปันความรู้ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ 

W2 ไม่มีบุคลากรระดับปฏิบัติงาน
ยังในการปฏิบัติงาน 
W3 ขาดการตรวจสอบและ
ประเมินผล ในการปฏิบัติงานทำให้
ประสบปัญหาในการวางระบบใน
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในทุก
ขั้นตอน ส่งผลให้การจัดการขยะ
ไม่บบรรลุวัตถุประสงค ์
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ปัจจัย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
งบประมาณ  W4 งบประมาณที่จัดสรรให้กับ

โครงการการจัดการขยะมูลฝอย
และขยะอันตรายยังไม่เพียงพอ 

การประชาสัมพันธ์ S7 มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ปิดประกาศไว้ 
ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก 

W5 การประชาสัมพันธ์ของยังไม่
เพียงพอที่จะทำให้ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักใน 
การคัดแยกขยะ 

วัสดุอุปกรณ์ S8 มีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของ เทศบาล
มาบตาพุดซ่ึงเพียงพอต่อการเก็บขนขยะมูล
ฝอยและมีการจัดแยกประเภทของขยะ
เพื่อให้ประชาชนได้มีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 
S9 มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำหรับการปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ 

W6 ตู้รับบริจาคขวดยังกระจายตัว
ไม่ทั่วถึงพื้นที่ของชุมชน 

 
ตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 

ปัจจัย โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายนอก 

O1 ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอก ในการสนับสนุนองค์ความรู้และ
งบประมาณในการจัดทำโครงการการ
จัดการแยกขยะขวดพลาสติก  

 

นโยบายของรัฐ O2 ในปัจจุบัน รัฐบาลจากคณะกรรมการ
รักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายในการ
ดำเนิน การด้านจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
จริงจังให้ความสำคัญกับปัญหาการจัดกา
ขยะมูลฝอย 

T1 ชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ปัจจุบันอาจไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 

ความร่วมมือของชุมชน O3 กลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มให้ความสนใจ
กับการแยกขยะมากขึ้น 
O4 การจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้นํา
ชุมชน กับประชาชนในท้องถิ่นที่เป็น ซึ่งเป็น 
การสร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง สามารถ
ดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การขอ

T2 ชุมชนให้ความร่วมมือในการ 
จัดการขยะน้อยมาก ทิ้งขยะโดยไม่
แยกประเภท 
T3 ประชาชนแฝงที่มีการเข้า -ออก 
ด้วยการมาทำงานในชุมชนเกาะกก
มีจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ขาดความ
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ปัจจัย โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

ความ ร่วมมือต่าง ๆ จากชุมชนได้รับการ
ตอบรับใน ทิศทางบวก 

ตระหนัก และความรักในท้องถิ่นทำ
ให้เพิ่มปริมาณขยะมูลฝอย 
T4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมและ
ทั่วถึงในทุกพื้นที่และทุกชุมชน 

วัฒนธรรมและสังคม  T5 ประชาชนส่วนหนึ่งทำงานใน
ภาคเอกชนทำให้ชีวิตประจำวันมี
ความรีบเร่งจึงมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย เกิดค่านิยมในการ
บริโภคสินค้าเพิ่มข้ึนส่งผลให้เกิด
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และไม่ได้มีการ
คัดแยกขยะอย่างจริงจงั 



 

บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษาเรื่องการจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศึกษา
ชุมชนเกาะกก เป็นการศึกษาถึงสถานการณ์และการจัดการขยะ รวมถึงการบริหารจัดการและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ โดยเลือกชุมชนเกาะกก ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัด
ระยอง เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะ
กกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี ้

 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

5.1.1  สถานการณ์ปัญหาขยะของชุมชนเกาะกก 
 จากการศึกษาเอกสาร ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและการสังเกตการณ์ 

พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชุมชนเกาะกกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากใกล้
สถานที่ทำงานเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ปัจจุบันมีประชาชนรวมกันกว่า 1,000 คน หรือ
ราว 500 ครัวเรือน ซึ่งได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน (ข้อมูลวันที่ 18 ธันวาคม 2559) 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2559) จึงทำให้มีการเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอยในชุมชนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ซึ่ง
ปัจจุบันชุมชนเกาะกกมีการจัดการขยะโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่ 1 ขยะขวด
พลาสติกที่จะเก็บเข้ากล่องบริจาคเป็นขยะรีไซต์เคิลโดยจะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานกลุ่ม
อุตสาหกรรมกรรมนำไปแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวรใหม่และนำไปถวายให้แกพระภิกษุสงฆ์ กลุ่มที่  2 
ขยะอินทรีย์หรือเศษหาหารที่เหลือจากครัวเรือนจะเก็บรวมรวมนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวะภาพ
โดยให้สมาชิกในชุมชนนำกลับไปใช้ในการเกษตร และหากมีมากพอก็จะนำไปแบ่งปันให้กับชุมชน
ใกล้เคียง  และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มขยะทั่วไปในครัวเรือนขยะจำพวกนี้จะถูกนำไปทิ้งในถึงขยะของ
เทศบาลหลังจากนั้นรถขยะของทศบาลจะเข้ามาดำเนินการเก็บรวมรวมไปทำลายต่อใน บ่อขยะ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ชุมชนเกาะกกมีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกาะกกที่จัดตั้งขึ้นตามศาสตร์พระราชาที่เป็นสถานที่ให้ความรู้ทางด้านเศษฐกิจพอเพียง  
การคัดแยกขยะ และการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อนำเศษขยะอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่
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อย่างไรก็ตามยังคงพบประเด็นปัญหาในการบริหารจัดการขยะ คือ  ประชาชนในชุมชนเกาะกก มี
ทัศนคติที่ดีในการขาดความ ตระหนัก และขาดจิตสํานึกสาธารณะ  โดยประชาชนที่คิดว่าการ
จัดการขยะเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ ของภาครัฐ จึงยังไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมการคัด
แยกขยะเท่าที่ควร และงบประมาณที่จัดสรรให้กับโครงการการจัดการขยะมูลฝอยยังไม่เพียงพอ 
จึงไม่มีการตรวจสอบและประเมินผล ในการปฏิบัติงานทำให้ประสบปัญหาในการวางระบบใน
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ส่งผลให้การจัดการขยะไม่บรรลุวัตถุประสงค์  และอีกประเด็นที่สำคัญ
คือ ประชาชนในชุมชนให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการประชาสัมพันธ์โครงการยังไม่
เพียงพอและครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการคัดแยก
ขยะบวกกับประชาชนแฝงที่มีการเข้าออก ด้วยการมาทำงานในชุมชนเกาะกกมีจำนวนมาก ซึ่ง
ส่วนใหญ่ขาดความตระหนักและความรักในท้องถิ่นทำให้เพิ่มปริมาณขยะมูลฝอย 

 
5.1.2  การบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกกและปัจจยัที่มีผลต่อการบริหาร

จัดการขยะ 
5.1.2.1  การบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกก 
จากการศึกษาเอกสาร ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 ท่าน และ

การสังเกตการณ์ พบว่า ชุมชนเกาะกกมีการบริหารจัดการขยะของชุมชนเกาะกก ดังน้ี 
1)  มิติด้านประสิทธิผล 
จากการศึกษามิติด้านประสิทธิผลในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชน

เกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับการคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนนั้น ยังมีคัดแยกขยะในครัวเรือนแบบคัดแยกบ้างไม่คัดแยกบ้าง ในส่วนการนำกลับมา
ใช้ใหม่ สอดคล้องกับข้อมูลของกรมคุมมลพิษ (2559) ที่สำรวจการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ พบว่า มีการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์น้อยกว่าร้อยละ 20 ของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับ การสนับสนุน และส่งเสริมให้มีโครงการการจัดการ
ขยะฐานศูนย์ หรือโครงการธนาคารขยะในพื้นที่ที่เหมาะสม  

ประชาชนยอมรับการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุมา รัตนพ (2564) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
ขยะในชุมชนเมือง: อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเมืองอีสาน โดยชุมชนมีบ้าน
ตัวอย่างที ่เป็นบ้านต้นแบบการจัดการขยะ และมีการจัดตั ้งเครือข่ายชมรมฌาปณกิจจาก 
กองทุนขยะ  

แต่การให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะของประชาชนยังค่อยข้างน้อย 
สอดคล้องกับเอกสารผลงานของไพโรจน์ ไพบูลย์โรจน์รุ่ง (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการจัดทำแผน
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบรี (ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2558-2562) พบว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ผู้ศึกษาสันนิษฐานว่า เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายในการ
รณรงค์ส่งเสริม กิจกรรมการลดและคัดแยกขยะในชุมชนยังเป็นกลุ่มเดิม ๆ  

2)  มิติด้านบริหารจัดการ 
จากการศึกษามิติด้านการบริหารจัดการของชุมชนเกาะกก พบว่า มิติ

ด้านการบริหารจัดการในการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในแต่ละแผนงานและโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความ
ร่วมมือกันและการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในครัวเรือนของประชาชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2546) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมี
พฤติกรรมการกำจัดขยะไม่ถูกวธิี ขาดความรู้เกี่ยวกบัวิธีการกำจัดขยะ เพื่อแก้ปัญหา 

ชุมชนยังขาดการประเมินผล และการปรับปรุงโครงการให้มีความ
ต่อเนื่อง รวมไปถึงขาดความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร ศรี 
สุรักษ์ (2561) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 
เป้าประสงค์ที่ 12.5 ภาคใต้บริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา: จังหวัดปทุมธานี โดยผลการศึกษา
พบว่า การดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้นำ
ชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วมในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานและขาดความ
เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในบางพื้นที่การดำเนินงานยัง
ไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  

3)  มิติด้านผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการศึกษาในมิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชนเกาะกก พบว่า ใน

ส่วนประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ชุมชนเกาะกกมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมาก โดยใช้การเปิด
โอกาสให้ประชาชนอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชนเป็นคณะกรรมการ
จัดการขยะ และร่วมเสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการจัดการขยะ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชนเข้า
ร่วมประชาคม รับทราบโครงการหรือกิจกรรม ร่วมถึงเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุริยะ หาญพิชัย และจันทร์ฉาย จันทร์ลา (2561) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยเน้นที่ผู้นำชุมชนเป็นหลักใน
การนำพาประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 1) การ
มีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลส่งเสริม  
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ส่วนความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที ่ชุมชนเกาะกก หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกก
โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนก็จัดอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากประชาชนได้เล็งเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
จัดการขยะ สอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา เพชรทองคํา และคนอื่น ๆ (2553) ซึ่งได้ศึกษาการ
บริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา อบต.ไร่
ส้ม จ.เพชรบุรี พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับมากกว่า
ร้อยละ 80 ในภาพรวม คือ การมีจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย  

4)  มิตดิ้านการเรียนรู้และพฒันา 
มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาของชุมชนเกาะกก พบว่า มีการจัดการ

อบรม และให้ความรู้ รวมถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ สอดคล้องกับข้อมูลชุมชนเกาะกก (2564) 
ซึ่งได้ดำเนินโครงการกระบวนการลดมลพิษ พิชิตชุมชนนิเวศน์ ด้วยวิถีไทยวิถีพอเพียง ที่มุ่งพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ ในการจัดการระบบนิเวศน์ระดับครัวเรือน Eco-Family สู่การพิชิตชุมชนนิเวศน์ 
ด้วยการพ่ึงตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงภายใน พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 3 ปี  

แต่ขาดความต่อเน ื ่องของโครงการ และการติดตามประเมินผล 
สอดคล้องกับงานวิจัยของดิษฐพล ใจซื่อ เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ ณฐพร คำศิริรักษ์ สัมฤทธิ์ ขวัญ
โพน อาภรณ์รัตน์ เนาวะดี และธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ (2560) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง สถานการณ์
ขยะและการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ขาดการ
ดำเนินการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีและประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจไม่เพียงพอในการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างเหมาะสมมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่อง
ของการทำปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงยังมีการส่งเสริมการพัฒนาและสร้างเครือข่าย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของหัทญา เนตยารักษ์, พนิตา โสต้อง, สายพิณ แก้วชินดวง, และลดา มัทธุรศ (2557) 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการขยะมลู ฝอยตามแนวพระราชดำรงสู่ชุมชน
เมือง: กรณีศึกษาชุมชนสุขใจวิลเลจ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พบว่าเทคโนโลยี
การจัดการขยะของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล์อมจากการฝังกลบขยะในหลุมดินคือ 
ปุ๋ยหมัก สามารถนำมาให้กับพ้ืนที่สาธารณะของชุมชนได ้

5.1.2.2  ปัจจยัที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะ 
จากการศึกษาเอกสาร ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 ท่าน และ

การสังเกตการณ์ พบว่า ชุมชนเกาะกกมีปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะ ดังนี ้
1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
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ปัจจัยภายในที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะฐานศูนย์ มีปัจจัย
สำคัญคือ ผู ้นำชุมชนและประชาชน โดยต้องมีความตระหนักถึงปัญหาด้านการจัดการขยะ 
สอดคล้องกับการศึกษาของกิตติ มีศิริ (2559) ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผู ้นำท้องถิ ่นมีความสำคัญในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ผู้นำจะทำหน้าที่หลายอย่างประกอบกัน จากความเคารพ ความไว้วางใจ ทำให้ผู้นำ
ยังคงมีบทบาทในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างของคนในชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนที่ประสบความสำเร็จเกิดจากผู้นำที่เข็มแข็ง และมีกลุ่มผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่
รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น อย่างเช่น การรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เสียสละมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงจังในการทำงานให้กับชุมชน รวมไปถึงบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการขยะ ทั้งในส่วนของภาครัฐและกลุ่มธุรกิจที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ 
อย่างต่อเนื่องมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบกิจกรรม ปุ๋ยหมักอนิทรีย์  

รวมไปถึงการมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนทางด้านงบประมาณและ
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และทางเทศบาลต้องสนับสนุนให้มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย 
ที่เพียงพอต่อการเก็บขนขยะมูลฝอยและมีการจัดแยกประเภทของขยะเพื่อให้ประชาชนได้มีการ
คัดแยกขยะในครัวเรือนสอดคล้องกับงานวิจัยของพีรยา วัชโรทัย (2556) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการ
ขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
โครงสร้างการบริหารเทศบาลเป็นการแบ่งงานตามหน้าที ่ มีการจัดสรรบุคลากรตามความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งการประสานงานกันและแบ่งแยกหน้าที่ตามความชำนาญและเชี่ยวชาญทำให้การ
ดำเนินงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ  

และมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื ่องและหลากหลาย
ช่องทาง เช่น ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ตามหอกระจายข่าวสาร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลประชาสัมพันธ์ในวันที่ออกรับซื้อขยะรีไซเคิลตามชุมชนต่าง  ๆ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปภาวรินท์ นาจาปา (2557) ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดยพบว่าปัจจุบันเทศบาลตาบลคลองใหญ่มีการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน การลดปริมาณขยะให้กับ
ประชาชนในชุมชน ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการลดปริมาณขยะ อย่างไรก็ตามปัจจัย
ที่เป็นจุดอ่อน คือ องค์การบริหารส่วนตำบล ยังขาดงบประมาณที่ใช้ในการจัดการขยะของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดงที่ถูกจัดสรรจากส่วนกลางยังไม่เพียงพอ  
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2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยและ

ขยะอันตรายที่สำคัญ คือ นโยบายของรัฐบาลที่มีความต่อเนื่องและมุ่งเน้นด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 
2564) ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นความสำคัญของปัญหาขยะ จึงได้กำหนดให้
การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และได้มติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและขยะเส ียอ ันตรายโดยแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและขยะเส ียอ ันตราย 
ประกอบด้วย ลดการเกิดขยะมูลฝอยและขยะเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมา
ใช้ใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย  

นอกจากนี้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนองค์
ความรู้และงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลและขยะอันตรายใน
ชุมชน และยังมีความร่วมมือของชุมชนทั้งจากผู้นาชุมชนที่ทำหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดการขยะให้กับประชาชนในชุมชนได้รับทราบ เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร รับ
เรื่องร้องเรียนปัญหาด้านการจัดการขยะจากประชาชนในชุมชน และความร่วมมือจากประชาชน
ในชุมชน โดยประชาชนให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมด้านการจัดการขยะตั้งแต่ขั้นตอน
การรับทราบปัญหาในชุมชน ร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา ขั้นตอนการจัดทำประชาคม ขั้นตอนการ
ดำเนินโครงการและกิจกรรม และขั้นตอนการประเมินผลการดำเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษา
ของสันชัย พรมสิทธิ์ (2562) ซึ่งได้ศึกษาการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าการประสานงานหน่วยงานอื่นของพื้นที่ขนาด
ใหญ่เทศบาลตำบลโนนดินแดงร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นแกนหลักใน
การช่วยขับเคลื่อนสนับสนุนโดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่
ขนาดกลาง มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมเขต 12 หน่วยงานจากส่วนกลาง พัฒนาชุมชนเมือง 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

และอีกประเด็นที่สำคัญคือกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มให้ความสนใจกับ
การแยกขยะมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ (2562) ซึ่งได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของคน 4 Generations พบว่า “ทัศนคติ” เป็นตัวแปร
ทำนายพฤติกรรมการจัดการขยะและคัดแยกขยะเชิงบวกของ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
เจเนอเรชั่นวาย และเจเนอเรช่ันแซด แต่ไม่ได้เป็นตัวแปรทำนายพฤติกรรมการจัดการขยะและคัด
แยกขยะของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ เติบโตในช่วงที่ประเทศไทยยังคงมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมบูรณ์อยู่และไม่ต้องเผชิญกับความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมสภาพ
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สังคมยังมีลักษณะอยู่ในช่วงยังไม่พัฒนามากนัก สิ่งของต่าง ๆ มักทำมาจากวัสดุที่เป็นธรรมชาติ 
เมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นขยะก็ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก ทำให้กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ไม่รู้สึก
ถึงการต้องจัดการและคัดแยกขยะเท่าที ่ควร จึงทำให้มีทัศนคติที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมีไม่มากนัก รวมทั้งช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีการส่งเสริมหรือให้
ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศมากนัก โดยดูได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-12 จะพบว่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป
เพิ่งเริ่มมีปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (2520 - 2540) ซึ่งตรงกับ
ช่วงการเติบโตของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และภาครัฐก็ยังคงเพิ่มเติมความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาฯ ลำดับถัดไปซึ่งตรงกับช่วงการเติบโตของเจ
เนอเรชั่นวาย และเจเนอเรช่ันแซด 

สามารถสรุปผลการศึกษาในภาพรวมได้ดังภาพที่ 5.1 
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การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกับการใช้หลักการ Balanced Scorecard ทั้ง 4 ด้าน 

มิติประสิทธิผล 

ประชาชนยอมรับการจัดการขยะ แต่การ
ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะของ

ประชาชนยังค่อยข้างน้อย 

- ผู้นำชุมชนและบุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดี และ
มีการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีการจดัโครงสร้างองค์กรที่เน้นการทำงานเป็น
ทีม 
- มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ปิดประกาศไว้ ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
- ประชาชนยังขาดความตระหนัก และขาด
จิตสํานึกสาธารณะ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ของภาครฐั 

- ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอก ในการ
สนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณในการจัดทำ
โครงการการจัดการแยกขวดพลาสติก 
- กลุ่มคนรุ่นใหม่มแีนวโน้มให้ความสนใจกบัการแยกขยะ
มากขึ้น 
- ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปจัจุบนัอาจไม่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล 
- ประชาชนส่วนหนึ่งทำงานในภาคเอกชนทำให้
ชีวิตประจำวันมีความรีบเร่งจึงมักเลอืกใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี
บรรจุภณัฑ์ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย เกิดค่านิยมใน
การบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกดิปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 
และไม่ได้มีการคัดแยกขยะอย่างจรงิจัง 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

แนวทางการจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้นโยบาย Roadmap การ
จัดการขยะพลาสติก 
1) คัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง (ขยะท่ัวไป ขยะ

อินทรีย์ ขยะรีไซเคิล) 
2) จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เน้นการแปรรูปเป็น

พลังงาน หรือทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะฐานศูนย์ 

ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการขยะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

มิติด้านการบริหารจัดการ 

แผนงาน/โครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดความร่วมมือใน

การคัดแยกขยะ ขาดการประเมินผล และ
การปรับปรุงโครงการให้มีความต่อเนื่อง 

มิติกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประชาชนอาสาสมัครเข้ามาเป็นผู้นำ
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชนร่วม
เสนอแนวทางและข้อคิดเห็นในการ

จัดการขยะ  

มิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา 

มีการจัดการอบรม และให้ความรู้ รวมถึง
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ แต่ขาดความ
ต่อเนื่องของโครงการ และการติดตาม

ประมาณผล 

ภาพที่ 5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา   
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาการวิจัย เรื่อง การจัดการขยะฐานศูนย์โดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กรณีศกึษา
ชุมชนเกาะกก มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี ้

 
5.2.1  ข้อเสนอแนะจากการผลศึกษา 
 1)  มิติประสิทธิผล พบว่า การให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะของประชาชนยัง

ค่อยข้างน้อย ดังนั้น ควรมีการรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิด
จากขยะ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันลดปริมาณขยะ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการแปรรูปขยะ 
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน ์

 2)  มิติด้านการบริหารจัดการ พบว่า แผนงาน/โครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร เนื ่องจากขาดความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ขาดการประเมินผล และการปรับปรุง
โครงการให้มีความต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องควรมีการประเมินผล และการปรับปรุง
โครงการให้มีความต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาขยะในพื้นที่ชุมชนเกาะกกอย่างยั่งยืน 

 3)  ในมิติกลุ่มการเรียนรู้และพัฒนา พบว่า ยังขาดความต่อเนื่องของโครงการ และ
การติดตามประเมินผล ดังนั้น ควรมีการอบรม และให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการจัดการขยะอย่าง
ทั่วถึงทุกกลุ่มวัยภายในชุมชนเกาะกก 

 4)  การวิเคราะห์จุดอ่อนที่เกิดขึ้นในชุมชนเกาะกก พบว่า ประชาชนยังขาดความ
ตระหนัก และขาดจิตสํานึกสาธารณะ โดยคิดว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของภาครัฐ ดังนั้น ควร
การส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะ ควรจัดให้มีถังขยะเพียงพอ แยกถังทิ้งขยะ เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับธุรกิจรับซื้อของเก่า และสร้างความตระหนักรู้
ทางสิ่งแวดล้อม 

 5)  อุปสรรคที ่เก ิดขึ ้นในชุมชนเกาะกก พบว่า ประชาชนส่วนหนึ ่งทำงานใน
ภาคเอกชนทำให้ชีวิตประจำวันมีความรีบเร่งจึงมักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย เกิดค่านิยมในการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และไม่ได้มีการ
คัดแยกขยะอย่างจริงจัง ดังนั้น ควรมีการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะเป็น 3 
กลุ่ม คือ ขยะขวดพลาสติก ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไปต้ังแต่ต้นทางให้มากยิ่งขึ้น 
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5.2.2  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป 
1)  ในการทำวจิัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์

การคัดแยกขยะให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะของคนแต่ละชุมชน 
2)  ในการทำวจิัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาแนวทางเสริมสร้างทัศนคตเิกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อการจัดการขยะและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างพฤติกรรมการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ของคนในสังคมอย่างยั่งยืน 
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คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความเป็นมาในการจัดการขยะ
ฐานศูนย์ของชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการจัดการขยะของประชาชนชุมชนเกาะกก 
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ตามความเป็นจริงมากที่สุดตามคำถามในแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ โดยแบบสัมภาษณ์มีแนว
คำถามแยกประเด็นตามกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 
1)  แบบสมัภาษณ์ ผู้นำชุมชน 
2)  แบบสมัภาษณ์ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ สายสณะ 
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 
  

หมายเลขแบบสัมภาษณ ์  
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แบบสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน 
การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว................................................................................................... 
ตำแหน่งในชุมชน .......………………………………………………………………………………………….…………………. 
วันที่สัมภาษณ ์………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามการสัมภาษณ ์
1. ท่านมีเป้าหมายในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. ปัจจัยใดทีส่่งผลกระทบหรอืเป็นอุปสรรคตในการคัดแยกขยะครัวเรือนในชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. ประชาชนในชุมชนได้มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากน้อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ท่านคิดว่า ชุมชนควรส่งเริม/ สนับสนุนให้มีโครงการ การจัดการขยะฐานศูนย์ หรือ โครงการ
ธนาคารขยะ หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
5. ประชาชนในชุมชนของท่านได้มีการจัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวังหรือไม่ เช่น ผลิตภัณฑ์และ
วัสดุเก็บไว้ใช้ซ้ำ ผลิตซ้ำ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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6. ชุมชนของท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจดัการขยะมูลฝอยโดยใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนมากน้อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7. ท่านคิดว่าการจัดการที่ดีและยั่งยืนให้ครอบคลุมของการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีควรเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
8. ในชุมชนของท่านมีปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
9. มีแผน/โครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนหรือไม่ อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
10. ท่านมีการบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ ประชุมกับประชาชนก่อนและหลังการดำเนินการในเรื่อง
คัดแยกขยะใรครัวเรือนหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
11. การดำเนินการจัดการขยะแยกมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนในชุมชนของ มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
12. ปญัหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายในชุมชนของท่านมีหรือไม่ อะไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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13. ท่านและประชาชนมีส่วนร่วมในการการจัดการขยะของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน อย่างไรบ้าง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
14. ในการจัดการขยะในชุมชนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในรูปแบบของปุ๋ยที่ใช้ในการปลูปผักครวั
เรื่อนมีประโยชน์อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
15. ผลประทบต่อการไม่คัดแยกขยะครัวเรือนในชุมชน รวมถึงปัญหาที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับขยะในชุมชนใน
พื้นที่เป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
16. ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการจัดคัดแยกการขยะมูลฝอยในครวัเรือนมาก
น้อยเพียงใด
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
17. การจัดการ การแก้ปญัหาขยะในฐานศนูย์ชุมชนเกาะกกในปัจจุบันเป็นอย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
18. ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายในชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบดา้นบวกในการจัดการขยะในชุมชน (เช่น 
ผู้นำชุมชน การรณรงค์คัดแยกขยะ ความร่วมมือของคนในชุมชน ฯลฯ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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19. ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายนอกชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบด้านบวกในการจัดการจัดการขยะในชุมชน 
(เช่น ผู้บริหาร อปท. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ความต่อเน่ืองของโครงการเจ้าหน้าที่ดำเนิน
โครงการ ฯลฯ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
20. ชุมชนเกาะกก มีการอบรมให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเทคโนโลยีการจัดการขยะแก่
คนในชุมชนหรอืผู้ที่สนใจหรือไม่ อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
21. ท่านมีกรอบรมประชาชนในชุมชนเกาะกกเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน หรือไม่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
22. ท่านมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ หรือนทิรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับจัดการขยะ
ภายในของชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือไม่อย่างไร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
23. ชุมชนมีนโยบายในการจัดการคัดแยกขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือไม่
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
24. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
ผู้สัมภาษณ์จุฑามาศ สายสณะ 



 
 
 

แบบสัมภาษณ์ 
การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
 
คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และความเป็นมาในการจัดการขยะ
ฐานศูนย์ของชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการจัดการขยะของประชาชนชุมชนเกาะกก 
ตำบลเนินพระ       อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ตามความเป็นจริงมากที่สุดตามคำถามในแบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ โดยแบบสัมภาษณ์มีแนว
คำถามแยกประเด็นตามกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย 
1)  แบบสมัภาษณ์ ผู้นำชุมชน 
2)  แบบสมัภาษณ์ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 

 
 
 
 
 

 
 จุฑามาศ  สายสณะ 

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 
 

  

หมายเลขแบบสัมภาษณ ์  
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แบบสัมภาษณ์ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 
การจัดการขยะฐานศูนย์ของชุมชนเกาะกกโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ (นาย, นาง, นางสาว) ................................................................................................ 
อาชีพ .......………………………………………………...…………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………………………………………………………………. E-mail ………………………………………………… 
วันที่สัมภาษณ ์……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
คำถามการสัมภาษณ ์
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
2. ท่านคิดว่าการจัดการขยะภายในของชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นที่ยอมรับในชุม 
หรือไม่อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งมากน้อยเพียงใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. ในการจัดการขยะในชุมชนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในรูปแบบของปุ๋ยที่ใช้ในการปลูกผักครัว
เรื่อน มีประโยชน์อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
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5. ผลประทบต่อการไม่คัดแยกขยะครวัเรือนในชุมชน รวมถึงปัญหาที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับขยะในชุมชนใน
พื้นที่เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
6. ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับการจัดคัดแยกการขยะมูลฝอยในครัวเรือนมากน้อย
เพียงใด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. การจัดการ การแก้ปัญหาขยะในฐานศูนย์ชุมชนเกาะกกในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
8. ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายในชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบด้านบวกในการจัดการขยะในชุมชน (เช่น ผู้นำ
ชุมชน    การรณรงค์คัดแยกขยะ ความร่วมมือของคนในชุมชน ฯลฯ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
9. ท่านคิดว่ามีปัจจัยภายนอกชุมชนใดบ้างที่ส่งผลกระทบด้านบวกในการจัดการจัดการขยะในชุมชน 
(เช่น ผู้บริหาร อปท. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ความต่อเน่ืองของโครงการเจ้าหน้าที่ดำเนิน
โครงการ ฯลฯ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
10. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง 
ผู้สัมภาษณ์จุฑามาศ สายสณะ



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

 

ภาพการดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลงานวิจัย 
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ภาพการดำเนนิกิจกรรมการเก็บข้อมูลงานวิจัย  
ในพืน้ที่เขตชมุชชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 

 

 
 

 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวจุฑามาศ สายสณะ 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
ตำแหน่งและสถานทีท่ำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.ว) 
 บริษัทเอ็นเอ็นซีแอนด์คชรินทร์ซัพพลายแอนด์เซอร์วิสจำกัด 
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