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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาสถานการณ สภาพปญหา อุปสรรคของ

การจัดการขยะ หลักการ แนวคิด ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกนำมาใชในบริบทการจัดการ

ขยะ และเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการนำหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

ท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
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ดานการจัดการขยะไดอยางยั่งยืน 
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This research’s objective was to study a situation, condition, key problems, and 

threats of waste management, based on the sufficiency economy philosophy principle 

and concept in order to establish guidelines for developing waste management 

efficiency upon the philosophy. This research specifically narrowed to waste 

management in PakNam 1 community, Muang District, Rayong Province.  

A qualitative research was moreover applied to seek the research’s findings 

which collected a variety of documents and in-depth interviews with local authorities, 

community leaders and relevant officials. This research’s analysis mainly applied            

a SWOT analysis method to find that the community carried out waste management 

activities in accordance with the sufficiency economy philosophy due to related 

policies and a strong vision’s community leader however its weakness was found in its 

overcrowded areas where garbage collection vehicles were inaccessible into such areas 

as well as a latent population and a foreigner living.  

According to the findings, the creation of guidelines for feasible application of 

the sufficiency economy philosophy should be recommended by promoting public 

awareness on the philosophy and also by making public participation concrete and 

this would be significantly embeded in community members’ morality and attitude in 

order to encourage good conscience for the community’s members who would be 

probably able to depend on themselves in promoting their sustainable waste 

management. 

Keyword : Sufficiency economy philosophy, Waste management, Community 



 
 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

วิชาการคนควาอิสระเรื่องการศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ

การจัดการขยะฉบับนี ้สามารถสำเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน   

ผู เขียนขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพล เจตโรจนานนท ผู ซึ ่งเปนอาจารย       

ที่ปรึกษาวิชาการคนควาอิสระที่ไดใหความกรุณา ใหคำปรึกษา คำชี้แนะ ชวยตรวจสอบและคอยให

กำลังใจ ทำใหรายงานการคนควาอิสระฉบับนี้สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และขอขอบพระคุณ

คณาจารยของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดลอมทุกทาน ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทความรูท่ีใชประกอบการ

จัดทำวิชาคนควาอิสระในครั้งนี้ และขอบคุณเจาหนาท่ีของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอมทุกทาน 

ท่ีใหความชวยเหลือ ประสานงาน ใหบริการ และอำนวยความสะดวกเปนอยางดี  

 ขอขอบพระคุณผูบริหารและผูใหขอมูลสำคัญของสำนักงานเทศบาลนครระยอง และชุมชน

ปากน้ำ 1 ท่ีใหความรวมมือดานขอมูลและใหสัมภาษณเปนอยางดี 

ทายสุด ผูเขียนขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นองสาว และเพื่อน สว.11 ระยอง ที่ชวย

สงเสริม และเปนกำลังใจท่ีสำคัญยิ่ง จนทำใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสำเร็จไดตามท่ีตั้งใจ  
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

1.1  ที่มาและความสำคัญของปญหา 

ปญหาขยะกำล ังเป นปญหาสำคัญระดับโลก และหลายประเทศใหความสนใจ คือ             

การแกปญหาขยะที่กำลังกอใหเกิดผลกระทบกับระบบตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

และสงผลกระทบโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่ดำรงอยูบนโลกใบนี้ การจัดการขยะที่สงกลิ่นเหม็น

รบกวนเปนแหลงเพาะเชื้อโรค และการกอใหเกิดมลพิษดานอื่น ๆ ทั้งทางน้ำ ทางอากาศ คุณภาพ 

แหลงน้ำผิวดิน สภาพดินท่ีแยลง สารพิษท่ีปะปนอยูกับขยะท่ีไมใดถูกจัดการใหถูกวิธี ซ่ึงปญหาเหลานี้

นับวาเปนสิ่งท่ีสรางความเดือดรอนใหเกิดแกโลกอยางรุนแรง การจัดการจำเปนจะตองใชทรัพยากรใน

การขจัดกับปญหาขยะอยางจริงจัง เพราะจากสภาพปญหายังพบวา การเพิ่มของปริมาณขยะที่มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกวัน สยามรัฐ (21 กันยายน 2561) ไดนำเสนอแนวโนมปริมาณขยะในทิศทาง

อนาคต สะกิดโลก-ขยะลนโลก ในป ค.ศ. 2018 หรือ พ.ศ. 2561 โดย "เวิลดแบงก" ไดออกรายงานใน

ชื่อหัวขอวา "สิ่งที่เปนกากของเสีย 2.0 : ภาพรวมการจัดการขยะมูลฝอยโลกในป 2050" โดยเนื้อหา

ในรายงานไดระบุในลักษณะประเมินตอสถานการณปริมาณขยะทั่วโลกในอนาคต เชื ่อมโยงกับ       

การขยายชุมชนเมืองในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกถึงป ค.ศ. 2050 (พ.ศ.2593) หรืออีก 29 ปขางหนา        

ขยะทั่วโลกจะมีปริมาณมากถึง 3.4 พันลานตน ถือไดวาเปนตัวเลขที่ทะยานเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ   

ป ค.ศ. 2016 ซึ ่งมีจำนวน 2.01 พันลานตัน คิดเปนอัตราเฉลี ่ยก็เพิ ่มขึ้นเปนถึงรอยละ 70 หรือ     

เกือบ 3 ใน 4 ดวยกันจากปริมาณของเดิม 

ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ไดสรุปภาพรวมป พ.ศ. 2563 พบวา มีปริมาณขยะมูลฝอย

เกิดขึ้น 27.35 ลานตัน หรือ 64,666 ตันตอวัน มาตรการเชิง นโยบาย หรือมาตรการในการจัดการ

ขยะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดขยะมูลฝอย ซึ่งมีสวนสำคัญในการวางแผนศึกษาแนวโนมของ

การเกิดขยะมูลฝอยในอนาคตโดยท่ีขนาดของเมือง ขนาดครัวเรือน และความหนาแนนของประชากร 

เปนตัวกำหนดที่สำคัญของการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยนอกจากเปนปญหาที่เกิดกับ    

ชุมชนเมืองแลว พ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายของประชากร  พ้ืนท่ีชนบทก็พบปญหาดานการจัดการขยะ

เช นกัน เน ื ่องจากยังขาดความร ู ความเข าใจในการจ ัดการขยะ (Tawongma et al., 2020)            

แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ "ประเทศไทยมีความมั่นคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ซ่ึงในมิติ 
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"ความยั่งยืน" ไดระบุถึงการพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษา 

และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสราง

มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิต และ

การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ    

มีความอุดมสมบูรณมากข้ึน และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ือ

อาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให

ความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน ในสังคม ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อการพัฒนาอยางสมดุล และมีเสถียรภาพ และจัดทำเปนแผนแมบท       

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื ่อใหสอดคลองกับทิศทาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256 - 2564) โดยแนวคิดในการจัดการขยะ

มูลฝอย และของเสียอันตราย ประกอบดวย ลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายท่ี

แหลงกำเนิด การนำของเสียกลับมาใชซ้ำ และใชประโยชนใหม ซึ ่งจะชวยลดตันทุนการผลิตของ    

ภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณ การเกิดขยะมูลฝอยเพื่อใหเกิดการจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืน

ตอไป ขยะมูลฝอยที ่ไดจากการคัดแยกจะถูกนำไปใชประโยชนใหม สวนที ่เหลือจะนำไปกำจัด        

โดยวิธีการที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อปองกัน และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สวนการนำไปผลิตเปน

พลังงานถือเปนผลพลอยได โดยสงเสริมใหภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน หรือรวมลงทุนตาม

ความเหมาะสม และแผนแมบทฯ ฉบับนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ในการประชุม 

คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีอำนาจหนาท่ี

โดยตรงตามกฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย รวมทั้งหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของตองมีแผนปฏิบัติการฯ ตามแผนแมบทฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะ

มูลฝอย และของเสียอันตรายท่ีเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 

ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศใหดำเนิน

ไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที ่จะตองมีระบบภูมิคุ มกันในตัวที ่ดีตอ          

การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี ่ยนแปลงทั ้งภายนอกและภายใน ทั ้งนี ้จะตองอาศัยความรอบรู             

ความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนิน     

การทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ี

ของรัฐ (จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ปรียานุช ธรรมบิยา. 2556, หนา ง)  
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ปญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทวีความรุนแรงมากขึ ้นตลอดทุกป เปนผล

เนื ่องมาจากขาดความรวมมือกับภาคสวนตางๆ และขาดการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพ            

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หลายแหง ไมมีพื้นที่สำหรับใชกำจัดขยะมูลฝอย โดยเฉพาะ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีพื้นที่ตั้งอยูในใจกลางเมือง เชน เทศบาลนครระยอง ในปพ.ศ. 2564 

พบวามีการรับเรื่องรองเรียนปญหาขยะจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลฯ เปนจำนวน 22 ราย 

22 ครั้ง(รายงานเทศบาลนครระยอง, 2564) ดังนั้นหากวาผูนำชุมชน ประชาชนในชุมชน สามารถ

จัดการขยะมูลฝอย ท่ีสามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการขยะภายใน

ชุมชน ก็จะสามารถแบงเบาภาระของหนวยงานทองถิ่นนั้นๆ ได และยังเปนตนแบบใหกับหมูบาน 

หรือชุมชนอื่นๆ ได รวมถึงเปนการปลูกฝง จิตสำนึก ของประชาชน ใหมีความรู ความตระหนัก     

ความรับผิดชอบในการจัดการขยะโดยเริ่มตนจากภายในครัวเรือน ชุมชน และประเทศ ซึ่งเปนพัฒนา

ดานการจัดการขยะท่ียั่งยืน 

ปจจุบันเทศบาลนครระยอง ไดมีการจางรถเก็บขยะจากบริษัทเอกชน โดยเก็บขยะในถัง       

ที่ตั ้งตามแตละจุดบนเสนถนนของเขตเทศบาลนครระยองทุกวัน แตก็ยังมีปญหาเรื ่องขยะลนถัง      

และเกิดขอรองเรียนตามมา 

ในการนี ้ ผู ว ิจัยจึงเลือก กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำ 1 เขตเทศบาลนครระยอง มาศึกษา

วิเคราะห ซ่ึงชุมชนปากน้ำ 1 มีความสำคัญในดานเปนแหลงทองเท่ียวลำดับตนของจังหวัดระยองและ

เปนแหลงประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบานอีกดวย ดังนั้น เพื่อใหเกิดการจัดการขยะอยางยั่งยืน 

คณะผู ว ิจัยจึงไดทำการศึกษารูปแบบการจัดการขยะที ่เหมาะสมในชุมชนเพื ่อทราบปญหาของ        

การจัดการขยะ และเสนอรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมในชุมชน ตอไป 

1.2  คำถามงานวิจัย 

การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 สามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน        

การจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 

 1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาสถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 

2) เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใชในบริบทการจัดการ

ขยะในชุมชนปากน้ำ 1 

Peerapon Jaderojananont
คำถามวิจัย รวบมาเป็น Key Statement เดียวก็พอครับ ส่วนคำถามย่อยๆ เหล่านี้จะวิ่งกลับไปตอบ Key Statement ที่เราตั้งไว้ 

Peerapon Jaderojananont
ข้อย่อยทั้ง 7 ขัอนี้ คือ แตกประเด็นออกมาจาก Key Statement ที่เป็นคำถามวิจัยหลักของเราที่ว่า��“การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 สามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่”เพราะฉะนั้น ข้อย่อยเหล่านี้ตัดออกได้ครับ แล้วเอาไปหาคำตอบในเนื้อหาของงานในบทถัดไปแทน 
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3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการนำหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีเหมาะสมในการจัดการขยะชุมชนปากน้ำ 1 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ชุมชนปากน้ำ 1  ตั้งอยูในตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัด

ระยอง  

1.4.2  ขอบเขตดานผูใหขอมูลสำคัญ 

ผูใหขอมูลสัมภาษณก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) ประกอบดวย ผูบริหาร 

ผูนำชุมชนและ ผูท่ีเกี่ยวของที่ดูแลรับผิดชอบดานการจัดการขยะของชุมชนปากน้ำ 1 ในเขตเทศบาล

นครระยอง 

1.4.3  ขอบเขตดานเวลา  

การศึกษาครั้งนี้จะใชระยะเวลาในการดำเนินการ 4 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน 

มกราคม 2565 ดังตารางท่ี 1.1  

 

ตารางท่ี 1.1  แผนงานและระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
 

ระยะเวลา ป 2564-2565 

แผนการดําเนนิงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.  ทบทวนวรรณกรรม       

2. ศึกษาการจัดการขยะภายในชุมชน       

3. สัมภาษณบุคลากรและวิเคราะห SWOT ANALYSIS       

4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล       

5. จัดทํารายงานวิชาการคนควาอิสระ       
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1.4.4  ขอบเขตดานเนื้อหา   

ทำการศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการขยะใน

ชุมชน ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเปนรูปแบบลักษณะเฉพาะของชุมชนปากน้ำ 1 

1.5  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) ทราบสถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากนำ้ 1 

2) ทราบหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใชในบริบทการจัดการขยะใน

ชุมชนปากน้ำ 1 

3) ทราบขอเสนอแนะหลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการชวยพัฒนาการจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 

1.6  นิยามศัพท 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวฯ ที ่เกี ่ยวกับการดำรงอยู           

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมซน จนถึงระดับรัฐ ทั้งใน   

การพัฒนา และบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให

กาวทันตอโลกาภิวัตน 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะตองเปนไปอยาง    

มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ และคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำ

อยางรอบคอบ 

การมีภูมิคุ มกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลง           

ดานตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

ความรู หมายถึง ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความรอบคอบ

ท่ีจะนำความรูเหลานั้นมาใชประกอบการวางแผน และมีความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

คุณธรรม หมายถึง มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาใน     

การดำเนินชีวิต 

Peerapon Jaderojananont
ปรับให้ ล้อ กับวัตถุประสงค์การวิจัย
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เศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) หมายถึงการนำทรัพยากรที่ไปใชแลวกลับมา  

แปรรูปและนำกลับไปใชอีกในอนาคต โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาชวยในกระบวนการผลิต

ใหม เพ่ือการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

กฎหมายจัดตั้งข้ึน 

 ชุมชน (Community) หมายถึง การอยูรวมกันของกลุมคนจำนวนหนึ่งในพื้นที่แหงหนึ่ง 

เพื่ออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดำรงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุมดังกลาวอาศัยอยู

รวมกันใชทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกำหนดรูปแบบความสัมพันธซ่ึงกันและกันข้ึน มีองคกรหรือ

สถาบันของชุมชนกฎเกณฑตาง ๆ ทั้งนี้ ชุมชน หมายถึง สังคมขนาดเล็กในชนบทที่ยังไมพัฒนาหรือ

สังคมหมูบานที่สมาชิกของสังคมยังมีความสัมพันธแบบเครือญาติ และยังสามารถรักษาแบบแผนการ

ดำรงชีวิตบางสวนได และไดตีความหมายของคำวา “ชุมชน” ในระดับเดียวกับคำวา “สังคมหมูบาน” 

ซึ่งเปนการชวยใหเขาใจความหมายของคำวา “ชุมชน” ในระดับ “สังคมหมูบาน” ซึ่งเปนการชวยให

เขาใจในความหมายของคำวา “ชุมชน” ในลักษณะที่จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิเคราะหชุมชน 

ทั้งนี้ เพราะคำวา “หมูบาน” สื่อความหมายใหเขาใจถึงการกระจุกตัวของบานหลาย ๆ บานหรือ

หลายครัวเรือนในพื้นที่แหงหนึ่งหรือในระบบนิเวศนแหงหนึ่งและเปนหนวยสังคมขนาดเล็กที่สุด       

ที่สมาชิกของสังคมพัฒนาขึ้นตามธรรมชาติและตอมาภายหลังทางราชการอาจจะกำหนดใหเปน 

“หมูบาน” ในความหมายของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเรื ่อง การศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื ่อพัฒนา          

การจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1 ผูศึกษาไดนำแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา

ศึกษาเพ่ือชวยสนับสนุนในดานความคิดและเปนแนวทางการศึกษา ดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.2 ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.3 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา 

2.2 การจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.1 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.2 ประเภทของสิ่งแวดลอม 

2.2.3 ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.4 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.5 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

2.2.6 การใชกระบวนการบริหารจัดการและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิด และทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.1.1 ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักปรัชญาที่สามารถเปนไดทั้งหลักในการดำเนินชีวิตของ  

ทุกคนในสังคม และเปนหลักในการบริหารประเทศไปพรอมๆ กัน โดยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น             

มีความหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ มกันที ่ด ีในตัวรวมถึงการนำ         

หลักวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดำเนินงานในแตละขั้นตอนนั้น จำเปนที่จะตองใช

ความรอบรู รอบคอบ และความระมัดระวังอยางที ่สุด ในขณะเดียวกันการทำใหทุกคนในชาติ             

มีจิตสำนึกในคุณธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต ก็เปนสิ่งท่ีจำเปนท่ีจะตองทำใหเกิดข้ึนใหได   
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        คนทุกระดับชั้นจะตองมีความรอบรู ที ่เหมาะที่ควร โดยใชหลักความอดทน เพียร

พยายาม สติปญญาและความรอบคอบในการดำเนินชีวิต มีการดำเนินชีวิตอยางสมดุล และพรอม

เสมอสำหรับ         ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน ทั้งดานวัตถุ วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมมีผูกลาวถึง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ไวหลายทาน ดังนี้ 

เกษม วัฒนชัย (2550ก) ไดอธิบายถึง พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง                         

ใหความหมายของคำวา เศรษฐกิจพอเพียงวา ประหยัดไมใชข้ีเหนียว ทำอะไรดวยความละมุนละมอม 

ดวยเหตุและผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียงและทุกคนจะมีความสุข และพระองคไดทรงย้ำคำวา 

พอเพียง คือ ไมโลภ ไมเบียดเบียน และพอเพียงนี ้อาจมีมากก็ได แตตองไมเบียดเบียนคนอ่ืน         

และตองพอประมาณตามอัตภาพ 

เกษม วัฒนชัย (2550ข) ไดอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงจะชวยสรางความเขมแข็งใหกับ    

ตัวบุคคล และองคกรทุกระดับที่นำไปปฏิบัติเปนภูมิคุมกันและนำมา ซึ่งความสุขเปนรากฐานรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก รวมทั้งไมเคยทำลายเศรษฐกิจหลักของประเทศเหมือน       

ท่ีบางคนกลาวอาง แมสหประชาชาติก็ยังยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การนำเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชมี เง่ือนไข 3 ประการ คือ เง่ือนไขดานหลักวิชาการท่ีจะตองมีความสมเหตุสมผล เง่ือนไข       

ดานคุณธรรม และเง่ือนไขดานการดำเนินชีวิต เชน ความอดทน ความเพียร ความขยัน สวนเรื่อง

ความพอประมาณ ไมใชการขี ้เหนียวจนสุดโตง แตเปนทางสายกลาง คือ ความประหยัด พอดี 

พอเหมาะตอความจำเปน ตามอัตภาพ การรักษาหนาหรือลัทธิ เอาอยางนั้นไมเปน 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2549) ไดอธิบายถึง เนื้อหาสรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จากการสรุปเนื ้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักวิชาการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา        

การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารแหงประเทศไทย ฯลฯ ไดรวมกันแปลงนิยามออกมาเปน

สัญลักษณ 3 หวง 2 เงื่อนไข เพื่อใหงายตอการเขาใจ จดจำและนำไปปฏิบัติ โดยมีความหมายวา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนเรื่องของทางสายกลาง ท่ีอยูภายใตเง่ือนไข 2 ขอ คือ 

1) เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรู เก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรอบ 

ดานความรอบคอบ ที่จะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยมกัน เพื่อประกอบการวางแผน   

และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

2) เง่ือนไขคุณธรรม ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต   

และมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต และมี 3 คุณลักษณะที ่มีความเกี ่ยวเนื ่อง        

สัมพันธกันไป คือ (1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที ่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน          

โดยไมเบียดเบียนตนเองและผู อื ่น (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของ     

ความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของตลอดจนคำนึงถึง

ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อยางรอบคอบ (3) การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง       
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การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี ่ยนแปลงดานตาง ๆ ที ่จะเกิดขึ ้นโดยคำนึงถึง      

ความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล และไกลการนำปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชจะนำชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ไปสู         

การพัฒนาท่ีสมดุล ม่ันคง และยั่งยืน 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550 ข) ไดอธิบายถึง คำนิยามเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงใหจำไดงายที่สุด คือ 3 หวง 2 เงื่อนไข ปจจัยสำคัญที่เปนแกนแทของ 3 หวง คือ 1) ความ

พอประมาณ  ไมสุดโตงจนเกินไป 2) การมีเหตุมีผลที่จะคิดวิเคราะหทุกอยางกอนลงมือปฏิบัติ 3) มี

ภูมิคุมกันท่ีดีเพ่ือไมใหกระแสโลกาภิวัตนเขามามีผลกระทบตอชีวิตของเรามากเกินไป สวน 2 เง่ือนไข 

คือ 1) ตอกย้ำ ความมีเหตุผล ใชความรูอยางรอบคอบและระมัดระวัง 2) คุณธรรม หากมีสิ่งเหลานี้  

ไมมีคำวาไปไมรอด ซ่ึงเปนเง่ือนไขสำคัญมากในการดำเนินชีวิต เบื้องตนคงตองใชวิธีคอยเปนคอยไป 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550 ค) ไดอธิบายถึง คนสวนใหญมีความเขาใจ คำวา

“เศรษฐกิจ พอเพียง” ในระดับหนึ ่งทวายังคงมองวา เปนเรื ่องของความประหยัดมัธยัสถใน           

การใชชีวิตประจำวันหรือ มองวา เปนการนำมาประยุกตใชในภาคเกษตรกรรมเทานั้น ซึ่งอันที่จริง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกตใชไดในทุกภาคสวน และนำมาประยุกตใชอยางเปน

รูปธรรมเพื ่อใหงายในการทำความเขาใจ ในขณะที่ตางชาติมักเขาใจผิดคิดวาพอเพียง แปลวา          

ไมกาวหนาซ่ึงไมเปนความจริงอยางท่ีสุดโลกาภิวัฒน มีท้ังดานดี และดานลบ สิ่งท่ีดีก็นำมาประยุกตใช

ใหประเทศกาวหนา แตความกาวหนาตองสมดุลกับประเทศดวย ที่สำคัญการนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกตใหไดผลตองพยายามลบคานิยมดานวัตถุนิยมที ่เนนความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย    

พรอมปลูกจิตสำนึกใหกับประชาชนในเรื ่องของการเอื ้อเฟ อ แบงปนเสริมเขาไปดวยมุ งหวังให

สังคมไทยรูจักคำวา พอเพียงมากขึ้น ไมหลงตามไปกับกระแสบริโภคนิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปรียบเสมือนเข็มทิศ เพ่ือนำไปสูหนทางการตัดสินใจท่ีถูกตอง และยั่งยืน 

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550 ก) ไดอธิบายถึง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กับการบริหารเศรษฐกิจ ไดแยกออกเปน 4 สวน คือ การพัฒนาคนของประเทศไทย คิดแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติ และเศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางขางหนา ในเนื้อหาสำคัญ

สวนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคปฏิบัติไดระบุไววา นักเศรษฐศาสตรแสดงใหเห็นเชนกันวา 

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปประยุกตใชกับการบริหารเศรษฐกิจการออกแบบ

นโยบายและการวางแผนการพัฒนาประเทศไดในชวงการฟนตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540             

หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื ่องการสรางภูมิคุ มกันจากผลกระทบทำใหเกิดมาตรการ         

และเครื ่องมือในการจัดการกับความเสี ่ยงและความผันผวนในระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคข้ึน    

หลายอยาง การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ก็ยึดแนวทางของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนแนวทางหลักที่ใหคนเปนเปาหมาย หลักของการพัฒนา และมีแนวคิดที่จะทบทวน
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วิธีการใชทรัพยากรและงบประมาณทั้งหมดของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่มีความสมดุล   

ความยั่งยืน และการเติบโตท่ีเสมอภาคยิ่งข้ึน ผลสำเร็จระยะยาวของการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่วา แนวคิดนี้จะสามารถซึมลึกเขาไปเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม

ประเทศไดมากนอยเพียงใด ขณะที่สวนทายสุด คือ เศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางขางหนาไดมี

ขอเสนอแนะ 6 ประการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1) เศรษฐกิจ

พอเพียงเปนปรัชญาที่มีความสำคัญยิ ่งสาหรับการขจัดความยากจน และการลดความเสี่ยงทาง

เศรษฐกิจของคนจน 2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพ้ืนฐานของการสรางพลังอำนาจของชุมชน และ

การพัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนฐานรากของการพัฒนาประเทศ 3) ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงชวยยกระดับความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท ดวยการสรางขอปฏิบัติในการทำธุรกิจ      

ที่เนนผลกำไรระยะยาวในบริบทที่มีการแขงขัน 4) หลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสำคัญยิ่ง     

ตอการปรับปรุงมาตรฐานของหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานภาครัฐ 5) ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถใชเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายของชาติเพื่อสรางภูมิคุมกันตอสถานการณท่ี

เขามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุงนโยบายตางๆ ใหเหมาะสม 6) ในการปลูกฝงจิตสำนึก

พอเพียง จำเปนตองมีการปรับเปลี่ยนคานิยมและความคิดของคนเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาคน ผลลัพธ

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะไมเห็นภาพชัดเจนในหวงเวลาอันใกลนี้ 

เพราะจะตองเริ ่มตั ้งแตการสรางและปรับเปลี ่ยนทัศนคติของคนใหเกิดความพอเพียงใหเกิด            

การสานตออยางสม่ำเสมอ และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความลึกซึ้งมากกวาแนวทาง    

การพัฒนาท่ัวไป เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเรื่องการพัฒนาท่ีเนนเรื่องคนเปนเปาหมาย 

วิสาขา ภูจินดา (2561 ข) ไดกลาวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกร     

ชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดเหตุการณทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถนำไปปฎิบัติได

ทุกระดับตั้งแตะระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที ่ต ั ้งอยู บนพื ้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท          

โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ มกันที ่ด ีในตัว ตลอดจนใชความรู          

ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการตัดสินใจและการกระทำ (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2548) ซึ่งการ

ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมไดหมายถึง การปราศจากการคาขาย              

ไมมีการสงออก ไมผลิตเพื่อคนอื่น ไมทำเศรษฐกิจมหภาค แตเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนเศรษฐกิจ    

แบบมัชฌิมาปฎิปทา เพราะมีการเชื่อมโยงทุกเรื ่องเขามาไวดวยกัน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เนื่องจากหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะหมายถึงความพอเพียง

อยางนอย 7 ประการดวยกัน คือ (ประเวศ วะสี, 2542 อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ข) 
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1) พอเพียงสำหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดท้ิงกัน 

2) จิตใจพอเพียง ทำใหรัก ทำใหเอ้ืออาทรตอคนอ่ืน 

3) สิ ่งแวดลอมพอเพียง มีการอนุร ักษสภาพแวดลอมเพื ่อทำใหสามารถยังชีพและทำมาหากินได          

เชน การทำเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงท้ังอาหาร สิ่งแวดลอม และเงิน 

4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันของชุมชนที ่เขมแข็งจะสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ได               

เชน ปญหาสังคม ปญหาความยากจน หรือปญหาสิ่งแวดลอม 

5) ปญญาพอเพียง มีการเรียนรู รวมกัน เพ่ือปฎิบัติ และปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 

6) อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เนื่องจากวัฒนธรรม หมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชนท่ี

สัมพันธกัน อยู กับสิ ่งแวดลอมที ่หลากหลาย ดังนั ้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและเติบโตขึ ้นจาก

วัฒนธรรม จึงจะม่ันคง 

7) มีความมั่นคงอยางพอเพียง ไมวูบวาบ เดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกระทันหัน เดี๋ยวมีงานทำ

เดี๋ยวตกงาน เนื่องจากมนุษยนั ้นไมสามารถทนทานตอความผันผวนเหลานี้ได และอาจกอใหเกิด

ปญหาทางดานสุขภาพเศรษฐกิจตามมา 

สมพร เทพสิทธา (2548) ไดอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานำทางการพัฒนาของ

ประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ไดยึดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเปนปรัชญานำทางการพัฒนาของประเทศ โดยมีแนวทางดังนี้                      

1) ทางสายกลาง ไมพัฒนาไปในทางทิศใดทิศหนึ่งจนเกินไป เชน ปดหรือเปดเสรีเต็มท่ี 2) ความสมดุล

และความยั่งยืน เนนการพัฒนาในลักษณะองครวม 3) ความพอประมาณอยางมีเหตุผล มีความพอดี

ทั้งในการผลิตและการบริโภค 4) ภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ            

ท่ีเกิดข้ึนอยาง รวดเร็ว 5) การเสริมสรางคุณภาพคน เนนใหมีความซ่ือสัตยสุจริต มิตรไมตรี เอ้ืออาทร     

มีความเพียร มีวินัย มีสติ ไมประมาท พัฒนาปญญาและความรูอยางตอเนื่อง สมพร เทพสิทธา 

(2548) ไดอธิบายถึง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สอดคลองกับเศรษฐศาสตรแนว

พุทธของ (Schumacher) นักเศรษฐศาสตรชาวเยอรมัน ไดกลาววา“สัมมาอาชีวะ” ซึ่งเปนธรรม      

ขอหนึ่งในมรรคแปดของพระพุทธเจาเปนเศรษฐศาสตรแนวพุทธ นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมสงเสริม  

ใหมนุษยมีมาตรฐานการครองชีพที่สูง โดยวัดจากจำนวนการบริโภค และถือวาผูที ่บริโภคมากจะ   

“อยูดีกินดี” กวาผูบริโภคนอย แตนักเศรษฐศาสตรแนวพุทธมีความเห็นวา การบริโภคเปนเพียงมรรค

ที ่จะนำมาซึ ่งความอยู ด ีกินดี ดังนั ้นจุดมุ งหมายนาจะอยู ที ่การทำใหการกินดีอยู ด ีมากที ่สุด              

โดยการบริโภคใหนอยที่สุด หัวใจของเศรษฐศาสตรแนวพุทธ คือ ความเรียบงาย อหิงสาธรรม และ

ทางสายกลาง  

สมพร เทพสิทธา (2548) ไดอธิบายถึง “เศรษฐศาสตรแนวพุทธ” ของพระธรรมปฎก      

(ประยุทธ ปยุตโต) วา เศรษฐศาสตรแนวพุทธนี้มีลักษณะเปนสายกลาง อาจจะเรียกวา เศรษฐศาสตร 
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สายกลางหรือเศรษฐศาสตรมัชฌิมาปฏิปทาที ่ว าเปนสายกลางเปนมัชฌิมา คือ มีความพอดี 

พอประมาณ ไดดุลยภาพ ความพอดี คือ จุดท่ีคุณภาพชีวิตกับความพึงพอใจมาบรรจบกัน หมายความ

วาเปนการไดร ับความพึงพอใจดวยการตอบสนองความตองการของคุณภาพชีว ิต ตัวกำหนด

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ คือ มัตตัญุตา ความรูจักพอประมาณ รูจักพอดีในการบริโภค หมายถึง     

ความพอดี ใหคุณภาพของชีวิตมาบรรจบกับความพึงพอใจ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2549) ไดอธิบายถึง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริอยู เหนือกวา

เศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เปนรูปธรรม เชน เงิน ทรัพยสิน กำไร          

ไมเกี ่ยวกับเรื ่องจิตใจซึ่งเปนนามธรรม แตเศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวางขวางกวาเศรษฐกิจ     

นายทุนหรือเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะครอบคลุมถึง 4 ดาน คือ 1) มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียง      

เปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินใหมีความขยันหมั่นเพียร ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อใหพึ่งตนเองได       

ใหพนจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดำริเปนตัวอยางของการปฏิบัติ    

ตามเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไดชวยใหเกษตรกรจำนวนมากมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น และมีชีวิตที่เปนสุข         

ตามสมควรแกอัตภาพพนจากการเปนหนี้และความยากจน สามารถพ่ึงตนเองได มีครอบครัว ท่ีอบอุน

และเปนสุข 2) มิติดานจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจที่รูจักพอ คือ พอดี พอประมาณและพอใจ

ในสิ่งที่มี ยินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มที่ตัวเองโดยสรางรากฐานทางจิตใจท่ี    

มั่งคง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอเปนการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา 3) มิติดานสังคม 

เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชนมีความเมตตาเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน ไมใชตางคนตางอยูมุงใหเกิดความสามัคคีรวมมือ เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันไดโดย ปราศจาก

การเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุงรายทำลายกัน 4) มิติดานวัฒนธรรม วัฒนธรรม 

หมายถึง วิถีชีวิต (Way of Life) ของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต     

ท่ีประหยัด อดออม มีชีวิตท่ีเรียบงาย ไมฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาส ของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

ซึ่งทำใหเกิดการเปนหนี้เปนสินเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น เปนปญหาสังคมที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่ง    

ท่ีบอนทำลายความม่ันคงของชาติ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550ก) ไดอธิบายถึง พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยู คำวา       

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบ

ภูมิคุมกันในตัวดีพอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

ทั้งนี้จะตอง อาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาตาง ๆ           

มาใชในการวางแผน และดำเนินการทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของ

คนในชาติ โดยเฉพาะ เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสานึกในคุณธรรม 

ความซื ่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรู ที ่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร             
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มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

และกวางขวางท้ังดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550 ก) ไดอธิบายถึง การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต ใชให

ประสบความสำเร็จไดนั้น สิ่งที่ตองคำนึงถึง คือ การมีสติพิจารณาตัวเองรูจักใชทรัพยากรใหเพียงพอ 

และเหมาะสมอยาใหมากเกินไปหรือนอยเกินไป ซึ ่งทุกจังหวัดตองสำรวจจำนวนขาราชการ             

พรอมศักยภาพขาราชการ และวางแผนการทำงานใหเกิดการพัฒนาในแตละจังหวัดไมจำเปนตอง

ดำเนินงาน ในลักษณะที่เหมือนกันก็ได รูจักใชเหตุและผล พรอมกับสติปญญา ดวยความระมัดระวัง

และรอบคอบ รูจักปรับปรุงพัฒนาตัวเองใหรอบรูอยูเสมอและที่สำคัญ คือ ตองมีความซื่อสัตยสุจริต 

เพราะหากขาราชการไมซ่ือสัตยสุจริตแลวจะเกิดความเดือดรอนตอประชาชนและประเทศชาติ 

สุเมธ ตันติเวชกุล (2550 ข) ไดอธิบายถึง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ    

จึงประกอบหลักการหลักวิชา และหลักธรรมหลายประการ อาทิ 1) เปนปรัชญาแนวทางการดำรงอยู

และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ 2)เปน

ปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง 3) จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจให

กาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

กวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลก ภายนอกไดอยางดี 4) ความ

พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน   

ในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน         

5) จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนำวิชาการตาง ๆ มา

ใชในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน 6) จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 

โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย

สุจริต และใหมีความรอบรู ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และ

ความรอบคอบ 

สุรยุทธ จุลานนท (2550) ไดอธิบายถึง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยูหัว มาปฏิบัติโดยนำมาใชเปนหลักการพื้นฐานของนโยบายการพัฒนาซึ่งหมายถึง วาจะให

ความสำคัญกับการเติบโตอยางมั่นคงความมีวินัยของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการแบงปน

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหมีความเปนธรรม ซึ่งการเติบโตอยางมีคุณภาพ หมายถึง การใหความ

หวงใยอยางยิ่งยวด ตอหลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง แตความหวงใยในเรื่องดังกลาวจะ

ไมสงผลตอกลไกตลาด หรือแมแตมีอิทธิพลตอการเปดของเศรษฐกิจไทยในความเปนจริง 

อำพล เสนาณรงค (2550) ไดกลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาหรือแนวปฏิบัติ                   

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปรารถนาจะใหรากแกวในสังคมไดยึดเปนแนวดำรงชีวิตเพ่ือความ   

อยูดีกินดี ซึ่งองคประกอบสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมีดวยกัน 7 ขอ คือ พึ่งพาตนเอง พอประมาณ 
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เดินสายกลาง มีภูมิคุมกัน มีเหตุผล เปนคนดี และรูรักสามัคคี โดยหลักสำคัญทั้ง 7 ขอนี้ คนทุกกลุม     

ทุกอาชีพสามารถนอมนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตใหไดมากที่สุดเทาที่จะทำไดจะเห็นวา      

หลักของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปฎิบัติไดในทุกภาคสวน และทุกมิติทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถนำไปสูการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ่งในอดีตประเทศไทยมีการพัฒนา       

โดยเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก ถึงแมในสมัยนั้นประเทศไทยมีความมั่งคั่งทาง  

ดานเศรษฐกิจจากแนวทางการพัฒนาประเทศโดยใชเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตอีกดานหนึ่ง คือชุมชน

ที่อยูชายขอบกลับไมไดรับการพัฒนา หรือยกระดับใหคุณภาพชีวิตดีขึ ้นแตอยางใด ประกอบกับ

เกษตรกรรายยอยท่ีเคยพ่ึงพาตนเองไดถูกการพัฒนาแบบทุนนิยมทำใหกลายเปนเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดิน

ทำกิน เนื่องจากขายใหกับนายทุน ซึ่งการพัฒนาประเทศโดยใชระบบทุนนิยมนั้น แมวาจะชวยใหเกิด

ประโยชนในแงของการทำใหมนุษยแขงขันกันผลิตสินคาและบริการตางๆ ซึ่งทำใหผูคนสวนใหญ      

ในสังคมไดบริโภคสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่มีคุณภาพดีและราคาถูกก็จริง แตอาจกอใหเกิดการ  

ใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางขาดประสิทธิผล จนทำใหเกิดการเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวงใยในความเปนอยู

ของประชาชนชาวไทย จึงไดมีพระราชดำรัสเกี ่ยวกับแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

เปนครั ้งแรก โดยพระราชทานความแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ ่งเนนความสำคัญใน        

การพัฒนาประเทศแบบสรางพื้นฐานคือ “ความพอมี พอกิน พอใช” และตอมาพระองคมีพระราช

ดำรัสอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวัง

ดุสิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงเนนคำวา “พอมีพอกิน” อีกครั้งพรอมท้ังมีความสำคัญตอน

หนึ่งวา “…คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา วาเมื่อไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ ่งท่ี

สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะใหเมืองไทยพออยูพอกิน มีความ

สงบ และทำงานตั้งจิตอธิฐาน ตั้งปณิธานใหทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพอมีพอกิน ไมใชวาจะ

รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษา

ความพออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได…” นับแตนั้นมากรอบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 

ไดรับการยกยองใหเปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยูและปฎิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี

พื้นฐานมากจากวิถีชีวิตตั้งเดิมของสังคมไทย โดยสามารถนำมาประยุกตใชไดในทุกระดับ ใชได

ตลอดเวลา เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศตอไป (ณรัชชอร ศรีทอง, 2556 

อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ข) 

แตถึงอยางไรก็ตาม สมัยกอนการใหความสำคัญในการนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยเฉพาะรัฐบาลและผูนำประเทศอยางไมปรากฏอยางเดนชัด และยังคงดำเนินการพัฒนา

ประเทศโดยมุงเปาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสำคัญ ทำใหประเทศไทยเริ่มหางเหินจากสภาวะ

การเพิ่งพาตนเอง จนกระทั่งเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจเพื่อป 2540 หรือที่เรียกวาวิกฤติการณ    
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ตมยำกุง ซ่ึงทำใหเศรษฐกิจของไทยตกลงถึงจุดต่ำสุด 5-6 ไตรมาส นับจากเริ่มเกิดวิกฤติมีการประกาศ

การลอยตัวของคาเงินบาท ทำใหเงินบาทออนคาลง ตามลำดับ จาก 25.60 บาท จนกระทั่งออนลง

ต่ำสุดอยูท่ี 56 บาทตอดอลลลารสหรัฐในไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2541 ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ

ลดลงรอยละ 10.5 เกิดการปดสถาบันการเง ินถึง 56 แหง ภาคธุรกิจและเอกชนหลายแหง                              

ท่ีกู ยืมเงินจากตางประเทศมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น จนบางแหงตองลมละลาย เนื่องจากการใชจาย 

ที่เกินตัวโดยไมประมาณตน หรือบริโภคเกินอัตภาพ การลงทุนที่เกินตัวมีความเสี่ยงไมรอบคอบ ไมมี

ภูมิคุมกัน และกระบวณการผลิตที่ไมไดคำนึงถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น หรือ

ในประเทศอยางเต็มศักยภาพ แตกลับสงเสริมกระบวนการผลิตที่ตองเพิ่งพาวัตถุดิบในการผลิต         

ท่ีตองขนสงมาจากท่ีไกลโดยไมจำเปน ซ่ึงทำใหตองเสียคาใชจายสูงข้ึน ท้ังในการขนสงและการจัดการ 

(ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร, 2554) จากสถานการณดังกลาว ทำใหเห็น

การที่ขาดประสิทธิภาพ ไมคำนึงถึงการดำเนินการอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 9 

ที่ไดพระราชทานไวเมื ่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ณ ศาลาดุสิตดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิตความตอนหนึ่งวา “…การจะเปนเสือนั้นมันไมสำคัญ สำคัญที่เราพออยูพอกินและ      

มีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน ถาเราทำแบบที่ไหนทำได แบบเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเอง    

เราก็อยู ได  ไมต องเดือดรอนอยางทุกว ันนี้…” จากระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ             

พระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 9 ดังกลาวนับเปนจุดเปลี่ยนสำคัญของกระบวนทัศนในการพัฒนาท่ีพระองค

ตองการระบบเศรษฐกิจใหเปนในลักษณะ “ถอยหลังเขาคลอง” หมายถึงการหันกลับไปสูการสราง

รากฐานที่มั ่นคงแข็งแรงกอน ดวยการกาวกระโดดถอยหลังครั้งยิ ่งใหญ อันเปนหลักประกันใน        

การปองกันการเกิดวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (กนกศักดิ์ แกวเทพ และคณะ, 2550 อางถึงใน 

วิสาขา ภูจินดา, 2561ข) ตอมาคณะนักวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ไดประมวลและกลั่นกรองความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากพระราช

ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งไดพระราชทานในวโรกาสตาง ๆ และไดรับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาติใหนำไปเผยแพร เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของทุกฝายและประชาชนโดยทั่วไป ดังปรากฏ 

ในรายละเอียดดังตอไปนี้ (สุวิทย เมษินทรีย, 2559 อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ข) 

การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น ตองสรางพื้นฐาน คือความพอมีพอกิน พอใช 

ของประชาชนเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชา เมื่อได

พ้ืนฐานความม่ันคงพรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จงคอยสรางคอยเสริมความเจริญและฐานะทาง

เศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลำดับตอไป หากมุงแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจข้ันได

รวดเร ็วแตประการเดียว โดยไมใหแผนการปฏิบัต ิการสัมพันธ ก ับสภาวะของประเทศ และ             
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ของประชาชนโดยสอดคลองดวย จะเกิดความไมสมดุลในเรื่องตาง ๆ ได ซ่ึงอาจกลายเปนความยุงยาก

ลมเหลวในท่ีสุด 

2.1.2 ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

คำวา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช    

ทรงมีพระราชดำรัสชี ้แนะแนวทางในการดำเนินชีว ิตใหแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป                  

เพื่อนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในยามที่ประเทศประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจใน  พ.ศ. 2540 

ภายหลังเมื่อไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไข เพื่อใหประชาชนรอดพนและสามารถอยูไดอยางมั่นคง 

และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช             

ในวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 วา การพัฒนาประเทศจำเปนตองทำตามลำดับขั้น ตองสราง

พ้ืนฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ี

ประหยัด แตถูกตองตามหลักวิชาการ เมื่อไดพื้นฐานจากมั่นคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว       

จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นที่สูงโดยลำดับตอไปใน พ.ศ. 2540      

เกิดปญหาวิกฤตการณเศรษฐกิจ พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ห ัวฯพระราชทานพระราชดำรัส         

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

เรื ่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง เพื่อแนวทางแกปญหาใหกับประเทศ “…การเปนเสือนั้นไมสำคัญ 

สำคัญอยู ที ่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั ้น หมายความวาอุ มชูตนเองได             

ใหมีพอเพียงกับตนเอง…” อันนี้ก็เคยบอกวาความพอเพียงไมไดหมายความวา ทุกครอบครัวจะตอง

ผลิตอาหารของตัวจะตองทอผาใสเองอยางนั้นมันเกินไป แตวาในหมูบานหรือในอำเภอจะตอง          

มีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการ ก็ขายได แตขายในท่ี      

ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมากนักคำวา “ พอเพียง ” จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยู ห ัวฯ เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ว ันที ่ 4 ธ ันวาคม พ.ศ. 2541 ณ ศาลาดุส ิตดาลัย                         

สวนจิตรลดา พระราชทานความหมายของคำวา “ พอเพียง ” ไววา คำวา พอเพียงมีความหมายอีก

อยางหนึ่ง มีความหมายกวางออกไปอีก ไมไดหมายถึงการมีพอสำหรับใชเองเทานั้น แตมีความหมาย

วา พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเองใหเพียงพอนี้หมายความวา มีกินมีอยู     

ไมฟุมเฟอยไมหรูหราก็ได แตวาขอแมบางอยางอาจจะดูฟุมเฟอยแตก็ทำใหมีความสุข ถาทำไดก็

สมควรจะทำสมควรที่จะปฏิบัติ Self-sufficiency นั้นหมายความวา ผลิตอะไรมีพอที่จะใช ไมตองไป

ขอยืมคนอ่ืนอยูไดดวยตนเอง 
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2.1.3 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องคประกอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แหลงท่ีมา: กรมท่ีดิน, 2559. 

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ และเงื ่อนไข 2 ประการ หรือท่ี       

เรียกวา 3 หวง 2 เงื่อนไข คือความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีตอความจำเปน และเหมาะสม

กับฐานะของตนเองสังคม สิ่งแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป 

และตองไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่นความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการเรื่องตาง ๆ     

อยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที ่ด ีงาม               

โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ     

อยางรอบรูและรอบคอบระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับตอผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหสามารถปรับตัวและรับมือไดอยางทันทวงที เงื่อนไขสำคัญที่จะทำใหการตัดสินใจ และการ

กระทำเปนไปพอเพียง จะตองอาศัยท้ังคุณธรรมและความรู ดังนี้ 

เงื ่อนไขคุณธรรม ที ่จะตองสรางเสริมใหเปนพื ้นฐานจิตใจของคนในชาติ ประกอบดวย          

ดานจิตใจ คือการตระหนักในคุณธรรม รูผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตยสุจริต ใชสติปญญาอยางถูกตองและ

เหมาะสมในการดำเนินชีวิต และดานการกระทำ คือมีความขยันหมั่นเพียร อดทนไมโลภไมตระหนี่ 

รูจักแบงปน และรับผิดชอบในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  
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เงื่อนไขความรู ประกอบดวยการฝกตนใหมีความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ        

อยางรอบดาน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังที่จะนำความรูตาง ๆ เหลานั้นมาพิจารณาให

เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และในข้ันปฏิบัติ 

2.1.4 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการพัฒนาตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั ้น ยึดตามหลักทางสายกลางและ      

ความไมประมาท โดยตองมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัวมาพิจารณา

ประกอบรวมดวยเสมอ รวมทั้งการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำตาง ๆ ก็ตองมีความรู          

ความรอบคอบ และคุณธรรมเปนพื้นฐาน จุดเริ่มตนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผลจากการใชแนวทาง  

การพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสังคมไทยอยางมากในทุกดาน 

ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งกระบวนการของ          

ความเปล ี ่ยนแปลงม ีความสล ับซ ับซ อนจนยากที ่จะอธ ิบายใน เช ิงสาเหต ุและผลลัพธ ได   

เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเปนปจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน สำหรับผลของการพัฒนาใน 

ดานบวกนั้น ไดแก การเพิ่มขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และ   

สาธารณูปโภคตาง ๆ ระบบสื่อสารท่ีทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยางท่ัวถึง

มากขึ้น แตผลดานบวกเหลานี้ สวนใหญกระจายไปถึงคนในชนบท หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอย  

แตวากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบติดตามมาดวย เชน การขยายตัวของรัฐเขาไป

ในชนบท ไดสงผล  ใหชนบทเกิดความออนแอในหลายดาน ท้ังการตองพ่ึงพิงตลาดและพอคาคนกลาง

ในการสั่งสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ 

และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตกสลายลง ภูมิความรู 

ที ่เคยใชแกปญหาและสั ่งสมปรับเปลี ่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ ่มสูญหายไป สิ ่งสำคัญ ก็คือ  

ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนิน

ชีว ิตไปไดอยางมีศักดิ ์ศรีภายใตอำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีว ิตของตนเอง 

ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตองการตาง ๆ 

รวมท้ัง ความสามารถในการจัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้ถือวาเปนศักยภาพพ้ืนฐาน

ที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูแตเดิมตองถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปญหาฟองสบู

และปญหาความออนแอของชนบท รวมทั้งปญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแตเปนขอพิสูจนและยืนยัน

ปรากฎการณนี้ไดเปนอยางดี (สุภัทรา บุญปญญโรจน, 2550) 
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2.1.5 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักการที่มุ งเนนการดำเนินการโดยอาศัยหลัก           

ทางสายกลาง ซ ึ ่งสามารถนำมาประยุกต ใช  ได ก ับทุกสาขา แมกระทั ่งการบร ิหารจ ัดการ                              

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในการบริหารและการพัฒนา จะทำใหเสริม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองคกร ไมวาจะเปนองคกรทั้งในสวนของภาครัฐและเอกชน 

การบริหารเพ่ือการพัฒนา นั้นสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตดังนี้ (ณัฐพงศ 

ทองภักด,ี 2555) 

    1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนความรูร วมสมัย เนื ่องจากองคความรู

สมัยใหมจะมีความสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากกวาองคความรูดานการบริหาร

แบบดั ้งเดิม     โดยที ่องคความรู สมัยใหมนั ้นจะตองเผชิญกับการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

อยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี กระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรม  

หรือ แมกระทั่งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การบริหารจัดการสมัยใหมจึงตองมีการ

กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน เพื่อใหสามารถมองการพัฒนาไดในระยะยาวและมองเห็นถึงความ

เชื่อมโยงของแตละปจจัยท่ีเก่ียวของ เชน วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม เทคโนโลยี แตไมวาจะมี

การพัฒนาไปในทิศทางใดก็ตาม การพัฒนาเหลานี ้ต องตั ้งอยู บนพื ้นฐานขององคความรู ท ี ่ มี 

และการมีคุณธรรมประจำตน ซึ่งการพัฒนาตาง ๆ ลวนแลวแตมีเปาหมายในการพัฒนาที่คน เพื่อให

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน และคนก็เปนปจจัยท่ีสำคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะเปนผูใช

ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อการพัฒนา เพราะฉะนั้นการสรางองคความรูสมัยใหม ควรใหความสำคัญกับ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรู สรางสติปญญาและความซ่ือสัตยสุจริต 

สามารถรับมือกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒนอยางเทาทัน อันนำไปสูเปาหมาย

แหงการบริหารพัฒนาในระยะยาว 

    2) ปรัชญาชี ้นำการพัฒนาที ่ม ีความสมดุลยั ่งย ืน เนื ่องจากจุดหมายของ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาอยางสมดุลและยั ่งยืน ซึ ่งความพอเพียงนั้น 

เปนทั้งวิธีการ และจุดหมายปลายทางอันนำไปสูเปาหมายแหงการพัฒนาที่ไมเนนความโลดโผน 

หรือทาทายตอความเสี่ยงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน 

                         3) เปนหลักการที่เนนคนใหพอเพียง สรางวิสัยทัศนและการจัดการตามสามหวง

สองเง่ือนไข โดยสงเสริมใหเกิดกระบวนการในการพัฒนาดังตอไปนี้ 

           

         (1) การจัดการคนใหมีความพอเพียง เนนการพัฒนาคน ชี้นำพฤติกรรมของ 

คนใหมีความพอประมาณ มีรายรับสมดุลกับรายจาย มีการออม มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีจากการ 

มีเง ินออม ความเอื ้อเฟ อเผ ื ่อแผ มีความรอบรู ในชีว ิตและการทำงาน ประกอบอาชีพสุจริต 
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ดวยความขยันหมั ่นเพียร และใชสติปญญาในการตัดสินใจเพื ่อใหเทาทันตอสถานการณที ่ มี 

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเปนที่นาสังเกตวา การบริโภคนิยมจะเปนในลักษณะที่ขัดแยง 

กับพอเพียงสูงมาก เพราะแสดงถึงการขาดเหตุผลในการใชจาย บริโภคสุดโตง และมีแนวโนมท่ีจะเกิด

ความโลภรวมท้ังเพ่ิมความเสี่ยงตอพฤติกรรมท่ีขาดคุณธรรมเพ่ือใหไดใชจายตามท่ีตองการ 

     (2) การนำหลักปรัชญาเพ่ือการสรางวิสัยทัศน ในการบริหารผูท่ีมีสวนเก่ียวของ 

จะตองมองวิสัยทัศนและภาพรวมของการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยผูบริหารจะใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการกำหนดใหกรอบของหลักปรัชญาเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนการพัฒนา 

จะเปนการสื่อสารใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวนไดงายข้ึน เขาใจถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนขั้นตอน  

ไมกาวกระโดด ยึดทางสายกลาง โดยมีความเปนพลวัต คือ การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้งเห็นความสัมพันธของสวนตาง ๆ ของสังคม ไมวาจะเปนวัตถุ จิตใจ สังคมวัฒนธรรม ปรัชญา 

ก็จะเปนเหมือนเสาเข็มของการบริหาร 

      (3) การบริหารจัดการตามสามหวงสองเงื ่อนไข หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสามารถนำไปใชในการบริหารจัดการทุกกรณีโดยอาจมีจุดเนนที่แตกตางกัน เชน ในการ

บริหารธุรกิจนั้น ผูบริหารตองมีความมีเหตุผล คือ ควรมีการแบงปนทรัพยากรตาง ๆ เชน องคความรู 

ประสบการณในการดำเนินธุรกิจ หรือแมแตผลประโยชนไดอยางเปนธรรม นอกจากนี้ ผู บริหาร

จะตองดำเนินการตามหลักความพอประมาณ คือ ไมเบียดเบียนผู อื ่น ไมทำใหตนเองและผู อ่ืน

เดือดรอน รวมทั้งจะตองมีภูมิคุมกันที่ดี คือผูบริหารจำเปนตองลด ละ เลิก ในเรื่องของความโลภ 

ความอยากได ความหลงตนเอง ตองการชิงดีชิงเดน ไมอิจฉาผูที่ร่ำรวยกวา ซึ่งเปนความเสี่ยงที่จะ

กอใหเกิดโรคบริโภคนิยม ในขณะที่ทรัพยากรบนโลกนี้มีอยูอยางจำกัดเทานั้น นอกจากนี้การเรียนรู

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการศึกษาตลอดชีว ิตซึ ่งตองเรียนรู แบบหลักวิชาการ บูรณาการ          

หลายสาขา และเรยีนรูอยางเปนระบบในการนำมาบริหาร และพัฒนาประเทศ (อภิชัย พันธเสน และ

คณะ, 2549) ไดกลาวว า การเร ียนรู  เศรษฐกิจพอเพียงตองสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ที ่หลากหลายในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ การสรางขบวนการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

จำเปนตองมีฐานความรู กำกับ จึงตองเปนหลักการสรางความรูโดยชุมชนเพื่อชุมชน ซึ่งจะเปน 

การกระตุนใหชุมชนตื่นตัวและมีความเชื่อม่ันในพลังความสามารถของตนเอง 

2.2 การจัดการสิ่งแวดลอม 

2.2.1 ความหมายของการจัดการส่ิงแวดลอม 

ความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Managment) มีผูใหความหมายไว

ดังนี้ 
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การจัดการสิ ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการกระจายทรัพยากรที ่สำคัญทั ้งที ่เก ิดข้ึน 

โดยธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อสนองความพอใจในการนำสิ่งแวดลอมไปใชอยางเหมาะสม        

ในการเปนปจจัยหลักและปจจัยรองในอนาคต (Jolly, 1978 อางถึงใน เกษม จันทรแกว, 2525) 

การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการใชสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ และเปน

ระบบ โดยการวางแผนดำเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง แกไขพัฒนาใหดีขึ้น ทั้งนี้ตอง

คำนึงถึงการใชอยางประหยัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ใชใหไดยั่งยืงยาวนานตลอดไป และเอื้ออำนวย

ประโยชนตอมวลมนุษยและธรรมชาติใหมากท่ีสุด (วินัย วีระวัฒนานนท, 2540) 

การจัดการสิ ่งแวดลอม หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดีแลว

ตัดสินใจวาจะทำอะไรที่เราตองการ โดยมิใหเกิดอันตรายมากจนทำใหสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยู

ตองเสียไป (Winslow and Gubby, 1976 อางถึงใน เกษม จันทรแกว, 2525) 

2.2.2 ประเภทของส่ิงแวดลอม 

สิ่งแวดลอมแบงเปน 2 ประเภท คือ สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 

และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man-Mode Environment) 

2.2.2.1 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) 

แบงออกเปน 2 ประเภทยอย คือ สิ ่งแวดลอมทางกายภาพ (หรือสิ ่งแวดลอมที ่ไมมีชีวิต) และ

สิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิต 

1) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Environment) หรือสิ่งแวดลอมท่ี 

ไมมีชีวิต (Abiotic Environment) แบงไดดังนี้ 

(1) บรรยากาศ (Atmosphere) หมายถึงอากาศท่ีหอหุมโลก  

ประกอบดวยกาซชนิดตาง ๆ เชน โอโซน ไนโตรเจน ออกซิเจน อารกอน คารบอนไดออกไซด ฝุน

ละออง และไอน้ำ 

(2) อุทกภาค (Hydrosphere) หมายถึงสวนท่ีเปนน้ำท้ังหมดของ 

พ้ืนผิวโลก ไดแก มหาสมุทร ทะเล แมน้ำ ฯลฯ 

(3) ธรณีภาค หรือ เปลือกโลก (Lithosphere) หมายถึง สวนของโลกท่ี 

เปนของแข็งหอหุมอยูรอบนอกสุด ของโลกประกอบดวยหินและดิน 

2) สิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิต (Biotic Environment) ไดแก พืช สัตว และมนุษย 

 

2.2.2.2 สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน (Man-Mode Environment) แบงได 2 

ประเภท ดังนี้ 

1) สิ่งแวดลอมท่ีเปนรูปธรรม (Concrete Environment) ไดแก บานเรือน  
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ถนนสนามบิน เข่ือน โรงงาน 

2) สิ่งแวดลอมท่ีเปนนามธรรม (Abstract Environment) ไดแก 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา กฎหมายระบบเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง       

เปนตน มิติของสิ่งแวดลอม องคประกอบพ้ืนฐานทางของมิติสิ่งแวดลอมแบงไดเปน 4 มิติ ดังนี้ 

1) มิติทรัพยากร ทรัพยากร แบงได 2 ประเภท ดังนี้ 

   (1) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเอง หรือมีอยูเองตาม 

ธรรมชาติ และใหประโยชนตอมนุษยไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไดแก ปาไม น้ำ ดิน ทุงหญา แบงเปน 3 กลุม คือ  

1) ทรัพยากรที่ใชไมหมด เชน น้ำ อากาศ 2) ทรัพยากรที่ทดแทนได เปนทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป 

แตสามารถทดแทนไดโดยตองใชเวลาในการฟนตัว เชน น้ำ ใช ดิน ปาไม 3) ทรัพยากรที่ใชแลว 

หมดไป เปนทรัพยากรที่เมื ่อมีการใชแลวหมดไปไมสามารถทดแทนได เชน น้ำมัน กาซธรรมชาติ   

ถานหิน 

      (2) ทร ัพยากรที ่มน ุษย สร างข ึ ้น สามารถแบงได เป น 2 กล ุ ม คือ  

1) ทรัพยากรที่มีคุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย เปนทรัพยากรชีวภาพที่มนุษยสรางขึ้น ไดแก

การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง การสื่อสาร ประปา การใชที่ดิน 2) ทรัพยากร

คุณภาพชีว ิต หรือทรัพยากรสังคม เปนทรัพยากรที ่ทำใหคุณภาพชีว ิตของมนุษยดีขึ ้น ไดแก  

การสาธารณสุข การศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา/ศาสนาสถาน นันทนาการ ฯลฯ 

2) มิติเทคโนโลยี 

เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรูทางวิทยาศาสตร มาใชสรางเครื่องมือหรืออุปกรณใน 

การแปรรูป ปองกัน หรือปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดเทคโนโลยี

ส ิ ่งแวดล อม เป นการมุ ง เน นการให ความร ู และการสร างเทคโนโลยีในการนำไปสู การใช

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดของเสียและมลพิษสิ ่งแวดลอม 

เทคโนโลยีการนำกลับมาใชใหมเทคโนโลยีมี 3 รูปแบบคือ 

   (1) เครื่องจักรกล เปนเครื่องมือและอุปกรณท่ีสรางพลังงานและใหงาน 

เกิดขึ ้น ไดแก 1) เครื ่องจักรกลธรรมชาติ เชน การบำบัดนา เสียดวยพืชน้ำพืชริมตลิ ่งชวยลด 

การพังทลายของดิน 2) เครื่องจักรกลชาวบาน เชน ครก รถไถนา การผันน้ำ 3) เครื่องยนต เชน 

เทคโนโลยีการคมนาคม การถลุงแร 4) เครื่องอิเล็กทรอนิกส เชน อุปกรณเครื่องใชไฟฟาคอมพิวเตอร 

        (2) แบบผลิตภัณฑ เปนเทคโนโลยีที ่สามารถใชในการปรับปรุงและ

พัฒนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม สามารถซื้อขายได แบงเปน 4 กลุม ไดแก 1) แบบหลอ เชน หลอดไฟ

แบบขนมปง   2) แบบทาบ เชน รูปแบบเสื้อผา 3) แบบพิมพ เชน แบบพิมพหนังสือ แบบพิมพภาพ 

4) แบบโครงสรางเหมือน เชน แบบบาน แบบสนิคา 
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3) มิติของเสียและมลพิษของเสีย หมายถึง ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย  

อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งปลอยทิ้งหรือมีที่มาจากแหลงกำเนิดมลพิษ รวมท้ัง   

การตกตะกอน หรือสิ ่งตกคางจากสิ ่งเหลานั ้น ที ่อยู ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือกาซมลพิษ

สิ่งแวดลอม หมายถึง สภาวะแวดลอมที่มีมลสาร ที่เปนพิษจนมีผลตอสุขภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย

และสัตวของเสียและมลพิษ สามารถแบงได ดังนี้คือ 1) ของเสียและมลพิษที่เปนของแข็ง เกิดจาก  

เศษเหลือใช หรือกากของเสีย เชน ขยะมูลฝอย กากสารพิษ 2) ของเสียและมลพิษที่เปนของเหลว 

เปนสารพิษท่ีอยูในสถานะของเหลว เชนน้ำมันจะเคลือบผิวน้ำทำใหพืชน้ำไมสามารถสังเคราะหแสงได 

3) ของเสียและมลพิษที ่เปนกาซ มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งมีชีวิต เชน กาซคารบอนมอนอกไซด

ไฮโดรคารบอน ไอระเหย 4) ของเสียและมลพิษที่มีสมบัติทางฟสิกส สวนใหญจะสัมผัสไดโดยตรง   

เชน เสียง รบกวน กัมมันตรังสี UV 5) มลพิษทางสังคม เปนมลพิษที ่กอใหเกิดปญหาที ่รุนแรง 

โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ เชน ปญหาการเพ่ิมประชากร ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด 

4) มิติมนุษย 

มิติมนุษยเปนมิติที ่มีความสำคัญมากในการที ่จะกอใหเกิดการใชทรัพยากรซึ่งกอใหเกิด 

ของเสียและมลพิษสิ ่งแวดลอมตามมา มิติมนุษยประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี ้ 1) ประชากร                  

การเปลี่ยนแปลงประชากรสงผลตอการใชทรัพยากร 2) การศึกษา จะแสดงถึงคุณภาพประชากรใน

การที่จะชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม 3) การอนามัย/สาธารณสุข มนุษยถามีสุขภาพอนามัยดี ก็จะมี

ศักยภาพในการที ่จะทำหนาที ่ในสังคม จึงเปนตัวควบคุมทรัพยากรทั ้งทางตรงและทางออม              

4) เศรษฐกิจชีวิตความเปนอยู  อาชีพ เงินออม แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ เปนปจจัยที ่มีผลตอ          

การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดลอม 

2.2.3 ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม 

การจัดการ ตามพจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 หมายถึง การสั่งงาน        

การควบคุม การดำเนินงาน สวนสิ่งแวดลอม (Environmental) หมายถึงสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา           

ท้ังท่ีเปนสิ่งมีชีวิต และไมมีชีวิต ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนโดยการกระทำของมนุษยสำหรับ

ความหมายของการจ ัดการส ิ ่ งแวดล อม (Environmental Management) ม ีน ักว ิชาการหลาย ๆ ท  าน 

ไดใหความหมายของการจัดการสิ่งแวดลอมไว อาทิ เชน การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง กระบวนการ

สร างศ ักยภาพของส ิ ่ งแวดล อมให  เก ิดการคงสภาพด วยการใช อย างย ั ่ งย ืน การขจ ัดของเส ีย/มลพิษ  

และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอมนุษยตลอดไป (เกษม จันทรแกว , 2556) 

การจ ัดการส ิ ่ งแวดล อม หมายถ ึง กระบวณการดำเน ินการตามความสำค ัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึน มีสวนใชประโยชนตามความตองการของมนุษย

ข้ันต่ำ หรือมากกวาในอนาคต (Jolly 1987, อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ก) 
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การจัดการสิ ่งแวดลอม หมายถึง การพิจารณาตรวจสอบทรัพยากรในพื้นที่อยางดีแลว

ตัดสินใจวาจะอะไรที่เราตองการ โดยมิใหเกิดอันตรายมากจนทำใหสิ่งแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยูตอง

เสียไป (Winslow and Gubby, 1976 อางถึงใน เกษม จันทรแกว, 2558) 

การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การใชทรัพยากรในการนำออก การนาเขา และการเขา

สัมผัสโดยไมทำใหระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลง เชน กิจกรรมตางๆ ที่ทำใหเกิดของเสียและมลพิษ

ขึ้นตองสามารถกำจัดและบำบัด ฟนฟูใหอยูในสภาวะปกติ และตองควบคุมกิจกรรมที่จะสรางปญหา

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด สิ่งแวดลอมนั้นมีการเปลี่ยนแปลง (ดวยตนเอง) อยูตลอดเวลา และการใช

ทรัพยากร/สิ่งแวดลอมไมวาจะนำออก นำเขาหรือเขาสัมผัสลวนไปสรางการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

ของระบบสิ่งแวดลอม จึงทำใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปดวยและสงผล 

ทำใหอิทธิพลตอกระบวนการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอไป ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน การเกิดของเสียและ

มลพิษนอกจากจะเกิดการใชเทคโนโลยีใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว อาจมี 

การนำของเสียมาจากกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งของเสียและมลพิษจะเปนตัวสรางความเปลี่ยนแปลงหรือ

ทำลายสิ่งแวดลอมอื่นๆ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลวสงผลใหการทำงานของระบบ

สิ่งแวดลอมนั้นผิดปกติไป (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป. อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ก) 

จากนิยามขางตนสามารถสรุปไดวา การจัดการสิ่งแวดลอม หมายถึง การควบคุมและการดำเนินงาน

ในการนำเขา และการเขาสัมผัสทรัพยากรโดยไมทำใหระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปเพื่อการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนตามความตองการของมนุษยข้ันต่ำหรือมากกวาในอนาคต 

2.2.4 หลักการจัดการสิ่งแวดลอม 

การจัดการสิ ่งแวดลอมจะเปนการวางแผนการนำทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอม         

มาใชตอบสนองความตองการอยางประหยัด กอใหเกิดผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด และกอใหเกิด

ความคุมคามากที่สุด ทั้งนี้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่นำมาใชตองสามารถฟนฟูคืนสภาพ

ไดเหมือนเดิมหรือใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด ดังนั้นจำเปนตองอาศัยหลักการจัดการสิ่งแวดลอม            

มีข้ันตอนดังตอไปนี้ (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, ม.ป.ป. อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2561ก) 

          1) ตองมีการจัดองคประกอบหรือโครงสรางภายในระบบธรรมชาติ/ สิ่งแวดลอม/

ระบบนิเวศ โดยใหมีการกำหนดปริมาณและสัดสวนของทรัพยกรและสิ ่งแวดลอมแตละชนิด                

ซึ่งองคประกอบหรือโครงสรางของระบบสิ่งแวดลอม สามารถใชเปนตัวบองบอกสมบัติเฉพาะตัวของ

สิ ่งแวดลอมนั ้น ๆ ในทำนองเดียวกันบทบาทหนาที ่ก็สามารถบงบอกสมบัติของสิ ่งแวดลอมนั้น          

ไดเชนกัน ทั้งโครงสรางและบทบาทหนาที่ของสิ่งแวดลอมดวย เชนกัน จากเหตุผลดังกลาวไววา

สิ่งแวดลอมทุกชนิดมีเอกลักษณเฉพาะตัว อยูเปนระบบนิเวศ /ระบบสิ่งแวดลอม มีความเปราะบาง    
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หรือแข็งแกรงตามเวลาและสถานที่ ถากระทำการใดๆตอสิ่งแวดลอมหนึ่งยอมสงผลกระทบตอสิ่งอ่ืน

เปนลูกโซตามมาไมมากก็นอย สุดทายสิ่งแวดลอมทุกชนิดมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ดังนั้นจึงตองมี   

การจัดการดวยความระมัดระวังอยางสม่ำเสมอ มิฉะนั้นแลวเราอาจเกิดภาวะผิดปกติเกิดขึ้น ณ เวลา

ใดเวลาหนึ่งได จนทำใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยตามมา 

 2) มุงหวังใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกอบกันอยูในระบบธรรมชาติ 

มีศักยภาพที่สามารถใหผลิตผลไดอยางยั่งยืนถาวรและมั่นคง คือ เมื่อมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมา

ใชแลวทรัพยกรธรรมชาตินั้นตองสามารถเกิดความเพิ่มพูน/คืนสภาพ ภายในรูปแบบที่จะนำมาใชได

อีกในอนาคต และผลกระทบกระเทือนจากการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชนั้นตอง

นอยท่ีสุด 

3) ตองยึดหลักการอนุรักษวิทยาเปนพ้ืนฐาน โดยจะตองมีการรักษาสงวนปรับปรุง 

ซอมแซม และพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกสภาพ ทั้งในสภาพที่ดีตามธรรมชาติ    

ในสภาพท่ีใหกำลังมีการใชและในสภาพท่ีทรุดโทรม 

4) กำหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในการควบคุมและจำกัดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน       

มิใหมีการปลดปลอยออกสูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งกำหนดแนวทางในการนำของเสียนั้น ๆ 

มาใชใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง 

5) ตองกำหนดแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีข้ึน 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแตละสถานที่และแตละสถานการณการจัดการสิ่งแวดลอมที่มี

ประสิทธิภาพตองจัดใหโครงสรางหรือองคประกอบของระบบอยูในระดับของสถานภาพสิ่งแวดลอมท่ี

สมบูรณที่สุด เพื่อใหสิ่งแวดลอมแสดงศักยภาพไดอยางเต็มที่ แตในระบบสิ่งแวดลอมหนึ่ง ๆ มีความ

หลากหลายของสิ่งแวดลอม จึงจำเปนตองพิจารณาจำนวนชนิดขององคประกอบ ปริมาณ สัดสวน 

ระหวางชนิด และการกระจายของแตละชนิด เพื่อนำขอมูลมาใชวางแผนการใชทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพื่อใหระบบของทรัพยกรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมสามารถฟนคืนสภาพ และรักษา

ศักยภาพของสิ่งแวดลอม สามารถแบงได 3ลักษณะดังตอไปนี้ (เกษม จันทรแกว, 2556) 

  1) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน การใชทรัพยากร/สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนซ่ึงตางจาก 

การและวิธีการเฉพาะตัวเอง เชน หิน แร น้ำ อากาศ ดิน ปาไม สัตวปา เมือง เกาะ ฯลฯ ผูจัดการตอง              

ใชเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรทดแทนไดเฉพาะสวนที่เพิ่มพูน ทรัพยากรที่ใชแลว

หมดไป ตองเกิดของเสียและมลพิษนอยท่ีสุดและตองควบคุมมิใหทรัพยากรท่ีใชแลวไมหมดสิ้นสะอาด

ตลอดเวลา 

 2) การกำจัด การบำบัดและฟนฟู ของเสียและมลพิษ การจัดการสิ่งแวดลอมอีก   

ลักษณะหนึ่ง คือ การกำจัด การบำบัด และการฟนฟูของเสียและมลพิษ หมายถึง การกระทำใดๆ              

ก็ตามท่ีสามารถขจัดของเสียและมลพิษใหหมดไปหรือเสื่อมสภาพไปหรือหมดฤทธิ์ เชน การกำจัดขยะ 
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(ขยะชุมชน ขยะติดเชื ้อและกากสารพิษอันตราย) การบำบัดน้ำเสียและฟนฟูแหลงเสื ่อมโทรม 

ใหฟนคืนสภาพปกติ กลาวอีกนัยหนึ่งไดวาการจัดการของเสีย และมลพิษในระบบสิ่งแวดลอมตอง

หมดสิ้นไปโดยเขาสูสภาวะปกติ แลวสามารถสรางสภาวะปกติของโครงสราง และบทบาทหนาที่ของ

ระบบใหปกติและสุดทายสรางความสมดุลในระบบสิ่งแวดลอมใหปรากฎตอไป 

 3) การควบค ุมก ิจกรรมท ี ่ เก ิดข ึ ้ นในระบบส ิ ่ งแวดล อมท ั ้ งใน และนอกระบบ 

การจัดการ อาจทำลายโครงสรางหรือทรัพยากรในระบบ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทหนาท่ี

ของระบบสิ ่งแวดลอมในที ่สุด ขณะมีกิจกรรมใชทรัพยากรนั ้นยอมเกิดของเสีย และมลพิษจาก

เทคโนโลยีตามมาดวยเชนกัน ยอมมีฤทธิ์ทำลายทรัพยากร หรือสิ่งแวดลอมในระบบเปลี่ยนแปลงไป 

ทำใหบทบาทหนาที่ของระบบสิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้วัตถุประสงคหลัก 

ของการจัดการสิ่งแวดลอม คือ การตองทำใหกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติของสิ่งแวดลอม/ 

ของระบบสิ่งแวดลอม มีความตอเนื่องสม่ำเสมอและยั่งยืน เพื่อใหมนุษยและสิ่งแวดลอมอื่น ๆ หรือ

สิ่งแวดลอมรอบ ๆ มีความเปนอยู อยางผาสุก และยั่งยืนตลอดไป ถากระบวนการวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอมไมปกติ หมายถึง สิ่งแวดลอมไมปกติ ทั้งโครงสราง และบทบาทหนาที่ และยอมสงผลตอ

ความเปนอยูของมนุษยและสิ่งแวดลอมไมมากก็นอย เพ่ือใหกระบวนการวิทยาศาสตรธรรมชาติยั่งยืน 

จึงไดแบงการจัดการสิ่งแวดลอมออกเปน 3 ระดับ รายละเอียดดังนี้ (วิสาขา ภูจินดา อางถึงใน เกษม  

จันทรแกว, 2556 ) 

1) ระดับระบบสิ่งแวดลอม เนื่องดวยการจัดการสิ่งแวดลอม มุงใหระบบสิ่งแวดลอม 

ทำงานปกติกอใหเกิดสิ่งนำออกของระบบนั้นสามารถนำ สิ่งเขาสูระบบสิ่งแวดลอมตอๆไป ใหปกติ      

แตการท่ีจะทำใหระบบสิ่งแวดลอมมีบทบาทหนาท่ีปกติ จำเปนตองจัดการใหโครงสรางมีชนิด ปริมาณ 

สัดสวน การกระจายที ่ปกติอยางเครงครัด แนวทางการดำเนินงานดังกลาวตองทำการสำรวจ 

วิเคราะหหาปญหาและสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมใหลุมลึก แลวใชหลักการและวิธีจัดการแบบ

ผสมผสานดำเนินการ 

2) ระดับสิ่งแวดลอม สรรพสิ่งในระบบสิ่งแวดลอมท่ีมีปญหา เชน การถูกคุกคาม 

หรือถูกรบกวนหรือกำลังสูญพันธ จำเปนตองจัดการสิ่งแวดลอมนั้นอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช

หลักการและวิธีอนุรักษวิทยา ไดแก การใชอยางยั่งยืน การกักเก็บ การซอมแซม การรักษา การฟนฟู 

การพัฒนาการปองกัน การสงวน และการแบงเขต อันหนึ่งอันใดหรือทั้งหมดก็แลวแตสภาวะของ

ปญหา 

  3) ระดับโครงการ การจัดการสิ่งแวดลอมในระบบสิ่งแวดลอมใด ๆ ก็ตามจำเปนตอง

มีโครงการพัฒนาเพื่อการใชทรัพยากรโดยการนำออก นำเขา และเขาไปสัมผัส รวมไปถึงการกำจัด       

การบำบัด และการฟ นฟูของเสียและมลพิษใหเอื ้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหดียิ ่งข้ึน               

แตการนำโครงการพัฒนาเขาสูระบบนั้นยอมมีกิจกรรมบางกิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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ในหรือนอกระบบได จำเปนตองทำการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนา เพ่ือให

ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อพบแลวก็สรางมาตรการและแผนแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน

ดำเนินโครงการ และตองสรางแผนติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมมาตรการและแผนแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ 

2.2.5 แนวทางการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

หลักการและแนวคิดในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สามารถแสดงไดดังกรอบ 

แนวคิดในภาพท่ี 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

แหลงท่ีมา : จำลอง โพธิ์บุญ, 2560. 

 

จากภาพที่ 2.2 จะเห็นวาการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมนั้น อาจแบงไดเปน 2 แนวทาง

หลักคือ การแกไขโดยเนนที่ปญหา เปนแนวทางที ่ใชกันทั่วไปเปนสากล ไดแก การบำบัดฟ นฟู              

ทั้งในกรณีของปญหามลพิษ และปญหาความรอยหรอ เสื่อมโทรมของทรัพยกรธรรมชาติ การจัดการ

สิ่งแวดลอมโดยวิธีการและเครื่องมือตาง ๆ เชน มาตรการบังคับและควบคุมโดยใชกฎหมายระเบียบ  

ตาง ๆ การใชเครื ่องมือทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ การใชกระบวนการบริหารจัดการ 

รวมทั้งมาตรฐานตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม และการใชเครื ่องมือทางการประเมิน เพื่อประกอบการ
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ตัดสินใจในการพัฒนา และการประเมินผลการดำเนินงานและการแกไขปญหาท่ีตนเหตุมนุษย ซ่ึงเปน

ตนเหตุสำคัญที่สุดของการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมโดยการใหความรู การสรางความตระหนักการสราง

จิตสำนึก และการมีสวนรวมซึ่งแนวทางการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ 

สามารถแบงออกไดเปน 4 แนวทาง ดังนี้ 

1) การใชมาตรการบังคับและควบคุม (Command and Control) การจัดการสิ่งแวดลอม

โดยมาตรการบังคับและควบคุม ประกอบดวยมาตรการทางกฏหมายในประเทศ และกฏระเบียบ

ขอตกลงทางสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดสรุปกฏหมายที่เกี่ยวของกับ

การจัดการสิ ่งแวดลอมไวว า พ.ศ. 2535 ประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายเพื ่อควบคุมการ

ดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมดานสิ่งแวดลอมหลายฉบับ ไดแก 

(1) พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

(2) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 

(3) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

(4) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(5) พ.ร.บ. การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

(6) พ.ร.บ. น้ำบาดาล พ.ศ. 2535 

(7) พ.ร.บ. การเดินเรือในนานน้ำไทย พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม เชน 

(1) พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 

(2) พ.ร.บ. การสงเสริมทางบก พ.ศ. 2522 

(3) พ.ร.บ. แร พ.ศ. 2510 

(4) พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

(5) พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

(6) พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2503 

(7) พ.ร.บ. การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 

(8) พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 

(9) พ.ร.บ. การชลประทานราษฎร พ.ศ. 2482 

(10) พ.ร.บ. การทำเหมืองแร พ.ศ. 2461 

 

 

กฏระเบียบและขอตกลงทางดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศท่ีสำคัญ ไดแก 

(1) พิธีสารมอลทรีออล (Montreal Protocol on Substance that Deplete the  
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Ozone Layer, 1987) จัดทำขึ้นเพื่อลดและยกเลิกการใชสาร CFCs ฮาลอน และสารอื่น ๆ ที่มีผล   

ทำใหชั้นโอโซนเบาบางลง โดยใชมาตรการจำ กัดการนำเขา สงออก การบริโภค และการถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตสารเคมีเหลานี้ 

(2) อนุสัญญาบาเซล (Basel Convention on the Control of Transboundary  

Movements of Hazardous Waste and their Disposal, 1989) เพื ่อจำกัดการเคลื ่อนยายของ

สารเคมีที่เปนอันตรายในระหวางประเทศภาคี โดยจัดตั้งระบบขอมูลและปฏิบัติเพื่อควบคุมอันตราย

จากสารเคมี 

(3) อนุสัญญาไซเตส (Convention on International Trade of Endangered  

Species of Wild Fauna and Flora, 1973) เพื ่อจำกัดการคาพืชและสัตวที ่ใกลสูญพันธ โดยใช

มาตรการจำกัดการคาโดยการออกใบอนุญาตนาเขาและสงออกเปนเครื่องมือควบคุม 

  (4) อน ุส ัญญาว าด วยการเปล ี ่ยนแปลงของช ั ้นบรรยากาศ (Frame Work  

Convention on Climate Change) เพื่อปกปองบรรยากาศของโลก รัฐบาลที่เปนภาคีมีหนาที่ตอง

ดูแลกาซที ่ทำใหเกิดสภาวะเรือนกระจกอยู ในระดับที ่ไมกอใหเกิดอันตรายตอชั ้นบรรยากาศ  

กาซท่ีสำคัญท่ีสุดคือ กาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ 

(5) อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological  

Diversity: CBD) กำหนดมาตรการตางๆ ในการคุมครองสิ่งมีชีวิตและถิ่นอยูที่หลากหลาย รวมถึงวาง

มาตรการการควบคุมดูแลการใชประโยชนในอนุสัญญา ไดมีผลบังคับใชเปนระเบียบนานาชาติ

โดยเฉพาะประเทศที่เปนภาคีสมาชิก เมื ่อวันที ่ 29 ธันวาคม 1993 ถือวาเปนอนุสัญญานานาชาติฉบับแรก            

ที่ครอบคลุมการอนุรักษ มีเปาหมายหลัก 3 ประการ คือ 1) อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ                  

2) ใชประโยชนองคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 3) แบงบันผลประโยชนท่ีได

จากทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรม และเทาเทียมเนื้อหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีลักษณะเปนกรอบนโยบายที่กวางซึ่งในการดำเนินงาน แตละประเทศจะตองจัดทำ

นโยบายมาตรการและแผนดาเนินงานขึ้นเอง ดังนั้น อนุสัญญา จึงไดเตรียมกลไกการเงิน คือกองทุน

สิ่งแวดลอมโลกไวสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาวของประเทศกำลังพัฒนา 

(6) อนุสัญญาสตอกโฮลม วาดวยมลพิษตกคางยาวนาน (The Stockholm  

Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs) เม ื ่ อ เด ื อนพฤษภาคม ค .ศ .  2001  

ประเทศตาง ๆมากกวา 120 ประเทศ ไดลงนามในขอตกลงฉบับนี้ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะขจัดสารเคมี

อันตรายรายแรงท่ีสุดในโลกบางชนิดออกไป ถือเปนการบรรลุความพยายามท่ีจะหามใชผลิตภัณฑท่ีมี

รายชื่อ 12 ชนิด ซึ่งรวมไปถึงยาฆาแมลงอัลดริน เอ็ดดริน ทอกซาเฟน คลอแดน เฮ็พตาคลอร มิเร็กซ

และดีดีที นอกจากนี้ยังหามใชสารเคมีตาง ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรม เชน โพลีคลอริเนตไบฟนิลส 

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) และเฮกซาคลอโรเบนซ ีน Hexachlorobenzene (HCBs) 
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รวมท้ังสารท่ีเกิดจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมบางประเภท เชน ไดออกซิน และฟูราน ซ่ึงถือเปน

สารเคมีที่มีพิษมากที่สุดทางวิทยาศาสตร 32 อนุสัญญาสตอกโฮลมยังชี้ใหเห็นถึงแหลงกำเนิดของ

มลพิษตกคางยาวนาน และแนะนำใหกระบวนการและวัตถุอ่ืน ๆ เปนทางเลือกในการปองกันการเกิด

มลพิษตกคางยาวนานเปนอันดับแรก เชน สนธิสัญญาถือวาการเผาขยะที่เปนเวชภัณฑและขยะจาก

ชุมชนเปนแหลงกำเนิดสำคัญท่ีทำใหไดออกซินแพรกระจายออกไป 

(1) มาตรการและการเคลื่อนไหวในสหภาพยุโรป มีการหามใชสาร PCP  

(Pentachlorophenol) ในสินคาอุตสาหกรรม โดยกาหนดสารตกคางที่คงเหลือในตัวสินคาสูงสุด    

ไมเกิน 1,000 พีพีเอ็ม เนื ่องจากเปนสารอันตรายทั ้งตอมนุษยและสิ่งแวดลอม สวนสารอื ่นที่มีการหามใช          

เชน สารแอโซ (AZO) สารแอสเบสตอส (Asbestos) ซ่ึงเปนสารกอมะเร็ง เปนตน 

(2) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟก (Asia- Pacific Economic  

Cooperation: APEC) การประชุมมีการตกลงรวมกันในเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีทางสิ่งแวดลอม

ใหแกประเทศสมาชิก ประสานมาตรฐานทางสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเพื่อหาแนวทางรวมมือกัน

ระดับภูมิภาค รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน โครงการรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับ

สิ่งแวดลอม 

 (3) ความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement: 

NAFTA) เปนขอตกลงการคาท่ีรวมเรื่องสิ่งแวดลอมไวในขอตกลงดวย เชน มาตรฐานทางสิ่งแวดลอมท่ี

เก่ียวของกับการคา 

(4) องคกรการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ประเทศสมาชิกของ  

WTO มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎของความตกลงตาง ๆ ซึ่งอยูภายใต WTO ในปจจุบันมีกฏหมายท่ี

อาจเกี่ยวของกับเรื่อการคาและสิ่งแวดลอมของไทย คือ ความตกลงแกตต ความตกลงตางๆอันเปน   

ผลมาจากการเจรจารอบอุรุกวัยและประเด็นตาง ๆ ที่ WTO กำลังพิจารณาภายใตคณะกรรมการ

การคาและสิ่งแวดลอม (Committee on Trade and Environment: CTE) 

(5) การประชุมสุดยอดของโลกดานสิ่งแวดลอม (Earth Summit) ท่ีริโอ เดอจาเนโร 

ประเทศบราซิลในป ค.ศ. 1992 มีประเด็นท่ีนาเขาการประชุม คือ 

             (5.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยเรียกรองใหมี  

การลดปริมาณกาซเรือนกระจก 

     (5.2) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ซึ ่งกลาวถึงความ

เสียหายของพืชปาและสัตวปาที่มีแนวโนมเกิดปญหามากขึ้นทั่วโลก จึงจำ เปนตองมีการอนุรักษ

คุมครองและฟนฟู 

   (5.3) การตัดไมทำลายปา (Deforestation) พ้ืนฟูปาท่ีสมบูรณลดลงสงผลกระทบ 

ตอความสมดุลของระบบนิเวศ จึงมีการเรงใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปา 
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   (5.4) วาระปฏิบัติศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) เปนผลงานที่กำหนดใหประเทศ

กำลังพัฒนาตองพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไมสงผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะไดรับความ

ชวยเหลือดานการเงินจากประเทศท่ีพัฒนาแลว โดยจะเริ่มดำเนินการในศตวรรษท่ี 21 

   (5.5) ประกาศแถลงการณโลก (Earth Charter) เปนขอตกลงตางๆจากการ

ประชุมซ่ึงกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยคำนึงถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

   (5.6) ขอตกลงใน International Chamber of Commerce (ICC) Business  

Charter for Sustainable Development องคการธุรกิจการคาสากลไดประกาศหลักการพัฒนาท่ี

ยั ่งยืน โดยอาศัยพื ้นฐานความสัมพันธของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ         

การปกปองสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   (5.7) การประชุมสิ่งแวดลอมท่ีเกียวโต ประเทศญี่ปุน ในป ค.ศ. 1997 มีประเด็น 

สำคัญ ท่ี กลาวถึง คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจกในประเทศอุตสาหกรรมหลัก 38 ประเทศ 

   (5.8) ขอตกลงปารีส (Paris Agreement) มีตราสารกฎหมายท่ีรองรับภายใต 

กรอบอนุสัญญา UNFCCC ฉบับลาสุด ตอจากพิธีสารเกียวโตและขอแกไขโดฮา เพื่อกำหนดกฏกติกา

ระหวางประเทศที ่ม ีความมุ งมั ่นมากขึ ้นสำหร ับการมีส วนร วมของภาคีในการแกไขปญหา 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเสริมสรางการตอบสนองตอภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดับโลก ในบริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืนและความพยายามในการขจัดความยากจน 

2) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร (Economic Tools) 

ในปจจุบันนี้ นักเศรษฐศาสตรมีความตระหนักเพิ่มขึ้นถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอมวาเปน

ประเด็นของความสำเร็จในความพยายามของการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาถึงความสัมพันธ

ระหวางความยากจนและการทำลายสิ่งแวดลอม ที่อาจเปนผลมาจากการเพิกเฉยหรือความจำเปน

ทางดานเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้น ๆ ที่อาจจะทำลายหรือใชทรัพยากรเหลานั้นใหหมดโดยไมได

ตั้งใจ เพียงแคเพื่อเขาเหลานั้นจะอยูรอดไดตอไป การทำลายสิ่งแวดลอมจะสงผลเสียตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ จะกอใหเกิดตนทุนที่สูงในการพัฒนาประเทศ โดยผานทางผลิตภาพทางการผลิตและ

ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำลง การมีประสิทธิภาพทางทรัพยากรที่ลดลง คาใชจายเพื่อสุขภาพ

ตลอดจนปญหา การเขาไมถึงการสงเสริมอนามัย น้ำสะอาด จะมีผลกระทบตอคนยากจนในที่สุด     

จะเห็นไดวาปญหาสิ ่งแวดลอมนี ้จะเกี ่ยวของกับประสิทธิภาพทางการใชทรัพยากรเงื ่อนไขของ       

การพัฒนาความเปนอยูของคนในชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น ความสำเร็จของการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของ

สิ่งแวดลอม ก็คือ การพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเอง ในอดีตท่ีผานมา นักเศรษฐศาสตรไดละเลยการคำนึงถึง

สิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน ในการคำนวณมูลคาผลิตภัณฑรายไดประชาชาติ (GNP) ของแตละประเทศ

นั้น ไมไดคำนึงถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอม  แตอยางไรการทำลายชั ้นผิวดิน แหลงน้ำ และพื ้นปา                       

อันเนื่องมาจากผลของกระบวนการผลิตท่ีขาดการคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม ไดสงผลกระทบ
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อยางรุนแรงตอประสิทธิภาพการผลิตของประเทศในระยะยาว ขณะที่มันอาจจะสงผลดีตอมูลคา

ผลิตภัณฑรายไดประชาชาติ (GNP) เพียงแคในปจจุบัน ดังนั้น จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวิเคราะหเชิง

เศรษฐศาสตรในแงม ุมของคุณภาพสิ ่งแวดลอมในระยะยาวการนำเสนอรายงานของ WCED              

(World Commission on Environment and Development) ห ร ื อ  The Brundtland Report  

ไดเป นจุดเร ิ ่มตนใหมทางนโยบายสิ ่งแวดลอมระหวางประเทศ คณะกรรมการ Brundtland           

เปนคณะกรรมการระหวางประเทศชุดแรกที ่ไดใชคำวา การพัฒนาแบบยั ่งยืน (Sustainable 

Development) โดยถือวาเปนสิ่งจำเปนเบื้องตนที่จะทำใหการคงอยูของสังคมเปนไดอยางตอเนื่อง 

คณะกรรมการชุดนี้ไดเสนอเปาหมายท่ีสำคัญหลายประการสำหรับนโยบายสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ

ที ่สามารถไปดวยกันกับความยั ่งยืน ซึ ่งรวมไปถึงการทำใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ        

การเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการอนุรักษ และการรวมการ

ตัดส ินใจทางส ิ ่งแวดลอมและเศรษฐกิจเข าด วยกัน ในการบรรล ุเป าหมายดังกลาว OECD 

(Organization for Economic Cooperation and Development ) เสนอใหมีการเปลี ่ยนแปลง

ทางดานทัศนคติ เปาหมาย และการจัดสถาบันในทุกระดับ สำหรับการใชพลังงาน และวัตถุตาง ๆ 

WECD เสนอใหมีการคิดตนทุนเต็ม (รวมถึงตนทุนทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากร) เขาไปในนโยบาย

กำหนดราคา และทายสุดไดมีการเสนอใหมีการใชเครื ่องมือทางเศรษฐศาสตรเปนยุทธวิธีสำหรับ    

การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน การนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในประเทศไทยมี

แนวโนมเพิ่มขึ้น แตยังไมมากนักถึงแมจะมีการกำหนดไวตั้งแตในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

แหงชาติฉบับที่ 4 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรท่ีนำมาใชในประเทศไทยยังจำกัดอยูไมก่ีประเภท เชน คาธรรมเนียมการใช 

คาสัมปทาน คาภาคหลวง เงินชวยเหลือ (กองทุนสิ่งแวดลอม) เปนตน โดยเครื่องมือสวนใหญท่ีใชเปน

การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่กอใหเกิดรายไดใหรัฐมากกวาที่จะเนนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

ขณะที่ในตางประเทศไดมีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรอยางอื่น เชน ระบบการมัดจำ-คืนเงิน    

ในการจัดการขยะ เปนตน มาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งถึงแมวาจะ

ประสบความสำเร็จในบางกรณีและไมประสบความสำเร็จในบางกรณี แตนับเปนแนวโนมที่ดีใน 

การพยายามที่จะนำเครื่องมือที่สรางแรงจูงใจใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติดวยตนเองมากกวา

ที่จะใชเพียงมาตรการสั่งการและควบคุมตัวอยางของมาตรการทางเศรษฐศาสตร ไดแก ภาษีมลพิษ

เพ่ือจูงใจใหมีการปลอยมลพิษลดลง การใหเงินชวยเหลือในกิจกรรมบางประเภทเพ่ือสรางแรงจูงใจให

ประชาชน หันมาทำกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เปนตน สำหรับเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตรประเภทอื่นที่มีศักยภาพในการนำเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในประเทศไทย ไดแก สิทธิในการใชประโยชนตลาดการซื้อ-ขายสิทธิในการใชประโยชน 

ระบบมัดจำและคืนเงิน เปนตน ซ่ึงปจจุบันไดมีการศึกษาถึงความเปนไปไดของการนำเครื่องมือเหลานี้
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มาใชในประเทศไทยโดยหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซึ่งในแตละเครื่องมือจะมีความ

เหมาะสมกับทรัพยากรและมลพิษท่ีแตกตางกัน 

หลักทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการสิ่งแวดลอม 

หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle – PPP) ระบบตลาดไมสามารถจัดสรร       

การใชสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสิ่งแวดลอมเปนทรัพยากรการผลิตที่ไมมีราคา

ตลาด จึงจำเปนที่รัฐตองเขาแทรกแซงการทางานของตลาด เพื่อใหสิ่งแวดลอมปรากฏสัญญาณราคา 

โดยใชวิธีการกำหนดคาสิ่งแวดลอมจากสวนกลาง ซ่ึงทำ ได 2 วิธีคือ ใชการบังคับควบคุมโดยตรง หรือ

การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรโดยหลักการพื้นฐานที่อยูเบื้องหลังการกำหนดคาสิ่งแวดลอมจาก

สวนกลาง ไดแก หลักผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principle - PPP ) หลักการผูกอมลพิษ

เปนผู จ าย เปนหลักการทางเศรษฐศาสตรที ่ใช ในบริบทของการพัฒนาอยางยั ่งยืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หลักการ PPP เริ ่มใชครั้งแรกในกลุมประเทศ OECE เมื่อป ค.ศ. 1972 โดยระบุวา   

หลักผู กอมลพิษเปนผู จายควรนำมาใชเพื ่อแบงบันภาระคาใชจายในการปองกันมลพิษ และ           

การควบคุม ทั ้งนี ้ OECD ใหขอแนะนำวา ประเทศสมาชิกควรแบงเบาภาระคาใชจายในการใช

มาตรการปองกันและควบคุมมลพิษ ซึ่งตอมา WECD ก็ไดระบุวา หลัก PPP เปนสวนสำคัญของ     

การวางมาตรการทางเศรษฐศาสตรอยางมีประสิทธิภาพในการจูงใจโรงงานอุตสาหกรรมในการรับเอา

ภาระคาใชจายภายในและสะทอนกลับออกมาในรูปของราคาผลิตภัณฑ มีแนวคิดพื้นฐานมาจาก   

หลักในทางเศรษฐศาสตรที่วาราคาสินคาและบริการควรสะทอนใหเห็นถึงตนทุนการผลิตทั้งหมด

รวมทั้งตนทุนของทรัพยากรท้ังหมดที่ใชไปดวย ดังนั้นการใชอากาศ น้ำ ที่ดิน เพื่อปลอย ทิ้ง กักเก็บ

และกำจัดมลพิษ ควรที ่จะตองนำมาคิดบัญชีตนทุนทั ้งหมดดวย การที ่ส ิ ่งแวดลอมถูกใช ฟรี  

หรือมีการคิดราคาเพียงบางสวนทำใหสิ่งแวดลอมถูกทำลาย สภาพแบบนี้ในทางเศรษฐศาสตรเรียกวา

ความบกพรองของตลาด หลักการ PPP เปนหลักการที่ผลักดันใหผู กอมลภาวะหรือผูสรางความ

เสียหายใหกับสิ่งแวดลอม นำเอาตนทุนการใชสิ่งแวดลอมเขามาคิดในบัญชีเปนตนทุนดวยเปาหมาย

หลัก PPP คือนา เอาการใชสิ่งแวดลอมเขามาเปนการคิดแบบเศรษฐศาสตร โดยใหผูผลิตและผูบริโภค

มองเห็นสัญญาณราคา เชน การกำหนดอัตราภาษีสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามการกำหนดมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนการจัดการสิ่งแวดลอม โดยแนวทางการบังคับควบคุมโดยตรง ก็เปนการทำให

ผูผลิตตองคำนึงถึงสิ่งแวดลอม และตองลงทุนเพ่ือการปองกันการกอมลพิษ จึงถือวาสอดคลองกับหลัก 

PPP เชนกัน 

OECD ไดแบงหลักการ PPP ออกเปน 2 แนวทางดวยกัน คือ 

1) หลักการแบบมาตรฐาน (Standard Interpretation of PPP) 

ผูกอมลพิษจะตองจายคาใชจายเพ่ือควบคุมมลพิษใหลดปริมาณลงมาอยูในระดับท่ี 
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สังคมยอมรับได ถากอมลพิษต่ำกวาระดับที ่กำหนดอาจมีความเสียหายตอสิ ่งแวดลอมบาง  

แตผูกอมลพิษไมตองจาย หมายความวา หลักการแบบมาตรฐาน อนุญาตใหผูผลิตมีสิทธิที่จะปลอย

มลพิษสูงสูสิ่งแวดลอมไดเรื่อย ๆ ตราบใดที่ยังอยูในระดับที่สังคมยอมรับได เปนการใชสิ่งแวดลอม

อยางฟรี แตถาเกินระดับท่ีกำหนดเขาจะตองจายคาชดเชย หรือตองลงทุนเพ่ือปองกันมลพิษ 

2) หลักการแบบขยายมาตรฐาน (Extended Interpretation of PPP) 

ผูกอมลพิษจะตองจายทั้งหมด ซึ่งประกอบดวย คาเสียหายทางสิ่งแวดลอมและคาใชจายเพื่อควบคุม

มลภาวะ หมายความวา ผูกอมลพิษจะตองจายคาสิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มตนของการปลอยมลภาวะ 

แมว ามลภาวะจะยังไมมากและยังอยู ในระดับที ่ส ังคมยอมรับได หลักการแบบนี ้ผลักดันให 

ผูกอมลภาวะตองลงทุนระยะยาวเพื่อนำเทคโนโลยีที่ใชมลพิษมาใช ปจจุบันหลักการ PPP มีสวน

สำคัญอยางมากในการทำใหโรงงานอุตสาหกรรมรับเอาภาระคาใชจายดานสิ ่งแวดลอมมาเปน 

สวนหนึ่งของตนทุนการผลิต และเปนเครื่องจูงใจใหผูประกอบการปรับปรุงเทคโนโลยีใหปลอดภัยกับ

สิ่งแวดลอม หลักการ PPP จึงเปนหลักการทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการรักษาสิ่งแวดลอมตามหลักการ

พัฒนาอยางยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพ แนวความคิดในการนำหลักการทางเศรษฐศาสตรมาใชใน

การจัดการสิ่งแวดลอม แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสำคัญของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย คือ “มนุษยทุกคนมี

สิทธิอยางสมบูรณท่ีจะไดอาศัยอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี” ซ่ึงผูประกอบการโดยท่ัวไปจะคิดเพียงตนทุนใน

การผลิตโดยตรง (Private Cost ) ของโรงงานเทานั้น โดยไมคำนึงถึงตนทุนทางสังคมอยางแทจริง 

(Social Cost) มาใชในการตัดสินใจในการผลิตสินคานั่นคือมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ถือวาเปนผลกระทบจากภายนอก (Externalities) ปญหาในการจัดการคือ ทำอยางไรจึงจะให

ผู ประกอบการซึ ่งใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนแหลงรองรับของเสีย รับผิดชอบตอสิ ่งแวดลอม  

ดวยเหตุนี้ แมวาคนสวนใหญ จะเห็นดวยกับหลักการผูกอมลพิษเปนผูรับผิดชอบแตในทางปฏิบัติ

กลาวไดวายังไมเกิดผล  สวนแนวคิดในการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองการใหผู คนเปลี่ยนวิธีคิด วิถี 

การดำรงชีวิต และวิธีการผลิตในการท่ีจะไมนำไปสูการทำลายสิ่งแวดลอมหรือทำลายสิ่งแวดลอมนอย

ที่สุด หลักการทางเศรษฐศาสตรจึงไดถูกนำมาใชในการจัดการสิ่งแวดลอม ดวยเห็นวากลไกของราคา

เทานั้นท่ีจะเปนปจจัยผลักดันให ผูกอมลพิษเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ และขอกำหนด

ของกฏหมายได เพื่อสรางแรงจูงใจในทางการตลาด (Market-Based Incentive) ในลักษณะของ 

การไดรับสิทธิประโยชนใหเกิดข้ึน โดยเครื่องมือท่ีใชมีดังนี้ 

(1) คาธรรมเนียมการใช (Charge) 

เปนคาธรรมเนียมท่ีจัดเก็บจากผูใชบริการเพ่ือการบำบัดมลพิษ หลักในการคิดอัตรา 

การจัดเก็บมลพิษก็คือ คาธรรมเนียมดังกลาวจะตองไมสูงมากจนเปนอุปสรรคตอการลงทุนหรือ

สูญเสีย ความสามารถในการแขงขัน ในขณะเดียวกันตองไมต่ำจนทำใหผูประกอบการยินดีที่จะจาย

คาธรรมเนียมมากกวาหาวิธีการลดมลพิษ 
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(2) มาตรการอุดหนุน (Subsidy) 

โดยผูกอมลพิษจะไมไดรับเงินชวยเหลือสนับสนุนใดๆท้ังสิ้น แตในบางกรณีรัฐอาจ 

จำเปนตองยอมใหการชวยเหลือดานการเงิน เชน เพื่อสนับสนุนใหโรงงานที่เกามากๆ ปรับเปลี่ยน

เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อลดปญหามลพิษ หรือเพื่อตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคใหไปใช

สินคาท่ีไมทำลายสิ่งแวดลอม 

(3) ระบบมัดจำ – คืนเงิน (Deposit – Refund System) 

อาศัยหลักผูกอมลพิษรับผิดชอบดวยการรับภาระในการชำระคาธรรมเนียม (Fee)  

และคาใชจายในการใชบริการ (Charge) เขากองทุน สำหรับคาธรรมเนียมและคาใชบริการท่ี            

ผู ก อมลพิษตองจายนั ้น จะมีการประเมินไวล วงหนา และตองชำระตามระยะเวลาที ่กำหนด            

โดยผูกอมลพิษ จะตองวางมัดจำหรือทำหลักประกันไวกับกองทุน เมื่อครบกำหนดจะมีการตรวจสอบ

ปริมาณกากสารพิษหรือมลพิษที่ปลอยออกมานอยกวาที่ประเมินไว (หรือในลักษณะตรงกันขาม)     

เงินมัดจำดังกลาวจะถูกผลักหรือหักจายคืนใหกับโรงงานอุตสาหกรรม 

(4) คาภาษีการปลอยมลพิษ (Taxation) 

การจัดเก็บภาษีมลพิษ เนื่องจากผูกอมลพิษใชทรัพยากรธรรมชาติเปนแหลงรองรับ 

มลพิษ การจัดเก็บมลพิษจะเปนการชวยปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของผู บริโภคใหเลือกใชส ินคา 

ท่ีไมทำลายสิ่งแวดลอม หรือทำลายสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

(5) การซ้ือขายหรือโอนใบอนุญาตการปลอยมลพิษ (Market Creation) 

เปนการสรางตลาดการซ้ือขายสิทธิใบอนุญาตท่ีผูกอมลพิษสามารถปลอยมลพิษ          

(ที่บำบัดไดมาตรฐานแลว) ออกสูสาธารณะไดโดยถูกตองตามกฏหมาย หลักสำคัญคือผูที ่มีสิทธิ       

ขอใบอนุญาตในระยะแรก ๆ ยอมซื้อใบอนุญาตไดกอน สวนผูมาทีหลังอาจจะไมไดใบอนุญาตหรือ    

ไดแตปริมาณมลพิษที่ไดรับอนุญาตใหระบายออกไดนอยกวาปริมาณมลพิษจริงที่โรงงานตองระบาย

ออกไป วิธีนี้จึงเปนการผลักดันใหผูที่ไดรับใบอนุญาตไดนอยกวาที่ตองการหันมาลดหรือปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตใหมเพ่ือใหมลพิษท่ีจะระบายออกมีปริมาณเทากับท่ีไดรับอนุญาต หรืออาจใชวิธีการ

ขอซื้อสิทธิใบอนุญาตจากผูประกอบการอื่น ๆ ที่มีใบอนุญาต แตมีปริมาณมลพิษจริงของโรงงาน      

นอยกวาท่ีไดรับอนุญาต ดวยวิธีการซ้ือขายสิทธินี้ในท่ีสุดใบอนุญาตนั้นจะมีราคาแพงมาก และจะเปน

ปจจัยผลักดันใหโรงงานตองไปหาวิธีลดมลพิษของโรงงานเองระบบการซื้อขายสิทธินี้ พบวามีการใช

เฉพาะท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีมลพิษทางอากาศ(Emission Trading) เทานั้น 
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2.2.6 การใชกระบวนการบริหารจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม (Management 

Tools) 

การใชกระบวนการดานการบริหารจัดการในการจัดการและแกไขปญหาสิ ่งแวดลอม

จำเปนตองมีการกำหนดนโยบายและแผนงานดานสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับชาติ 

โดยใหมีจุดมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ ่งแวดลอมควบคู ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนาประเทศเปน         

การพัฒนาที ่ยั ่งยืนและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการกำหนดแนวทางใน        

การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนใน     

การแกปญหา โดยเริ่มจากโครงการระดับชุมชน ใหองคการบริหารสวนทองถิ่นทุกระดับมีสวนใน     

การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสงเสริมรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม ตลอดจนการเฝาระวัง            

และการสรางจิตสำนึกของชุมชน 

หลักการบริหารสิ่งแวดลอม หมายถึง การควบคุม แนะนำบังคับ และสงเสริมใหมีการทำงาน

สำเร็จ โดยจะตองมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอมเปนอันดับแรก ผูบริหารอาจใหคำแนะนำบังคับและ

สงเสริมอยางไรก็ได ที่ทำใหแผนการจัดการที่ไดวางไวบรรลุเปาหมายและตองอาศัยปจจัยอื่น ๆ     

รวมดวย เชน องคกรรับผิดชอบ งบประมาณ คน/บุคคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ การประสานงาน        

การรายงาน และการควบคุม ดังแสดงในภาพท่ี 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 รูปแบบการทำงานของโครงสรางบริหาร 

แหลงท่ีมา: จำลอง โพธิ์บุญ, 2560. 
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ข้ันตอนของการบริหารสิ่งแวดลอม 

1) การสรางแผนงาน เปนอันดับแรกท่ีตองดำเนินการ นอกจากจะตองสรางแผนงาน 

ใหมีชีวิต พรอมจะลื ่นไหลตามกลไก ยังตองทำใหแผนแตละแผนมีความเชื ่อมโยงตอกันอยาง          

เปนกระบวนการ/ขั้นตอน นอกจากนี้การสรางแผนนอกจากจะใสกลไกใหลื่นไหลแลว ยังตองคิดถึง

ยุทธศาสตร (Strategy) และกลยุทธ (Tactics) ของแผนอีกดวย 

2) การสรางความพรอมของปจจัยการบริหาร ไดแก การเตรียมความพรอมตาม 

แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอมในระบบหนึ่งทางดานเครื่องมือ/อุปกรณ บุคลากร องคกรรับรอง 

งบประมาณ ฯลฯ 

3) การสรางมาตรการควบคุม เปนการสรางมาตรการควบคุมท้ังแผนงานและปจจัย 

บริหารโดยใหทุกสิ่งสามารถทำงานไดปกติตลอดเวลา นอกจากนี ้จะตองสรางมาตรการควบคุม        

ท้ังระบบใหทำงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเชนกัน 

4) การใหอำนาจการอำนวยการ การอำนวยการเปนปจจัยสำคัญในการบริหาร 

เพราะเปนการผสม/ประกอบทรัพยากรบริหารใหทางานรวมกัน ผานกระบวนการ/เทคโนโลยี/โรงงาน 

กอใหเกิดผลผลิตตามความตองการ นอกจากจะอำนวยการใหทรัพยากรทุกชนิดทำงานแลวจะตอง

แนใจวาทรัพยากรนั้น ๆ ทำงานในพื้นที่และเวลาที่กำหนดไวหรือไมดวย ถาไมเปนไปตามระบบ        

ที ่กำหนด การทำงานของทรัพยกรเหลานั ้นอาจไมมีความพอดีตอการเกิดกระบวนการผลิตสิ่ง            

ที่ตองการได อยางไรก็ดีความชำนาญและประสบการณของผูอำนวยการ สามารถที่จะทำใหผลผลิต

เกิดข้ึนตามท่ีตองการไดไมยากนัก  

นอกจากการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ และในระดับชุมชนที่ กลาวมาการ

บริหารจัดการสิ ่งแวดลอมในองคกรก็เปนประเด็นสำคัญในการปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในองคกรภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเปนแหลงสำคัญ ในการใชทรัพยากรใน

การผลิตและบริการ และกอใหเกิดมลพิษจากกระบวนการดังกลาว ซ่ึงเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

ท่ีสำคัญท่ีนามาใชในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม คือ มาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental Management Standards) ประกอบดวยมาตรฐานที่สำคัญไดแกมาตรฐานระบบ

การจัดการสิ ่งแวดลอม (ISO14001) มาตรฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Life Cycle 

Management: LCA) มาตรฐานการตรวจประเมินสิ่งแวดลอม การใชมาตรการดานสังคม (Social 

Measures) ปจจุบันแนวคิดท่ีวาสิ่งแวดลอมเปนของทุกคนในประเทศ เพราะฉะนั้นทุกคนตองมีหนาท่ี

ปกปองดูแลไมใหสิ่งแวดลอมถูกทำลาย มิใชปลอยใหเปนหนาท่ีของภาครัฐเพียงฝายเดียว มาตรการ

ทางสังคมจึงถูกนำมาใชเพื่อพิทักษสิ ่งแวดลอมมาตรการทางสังคมที่นำมาใชนั ้นเริ่มจากการสราง

จิตสำนึกใหประชาชนตระหนักในคุณคาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่ตองหวงแหนไวสำหรับ

ตนเองและลูกหลานในอนาคต สิ่งสำคัญในการสรางจิตสำนึก คือ การใหความรู เมื ่อประชาชน          
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มีความรูความเขาใจ ความสำคัญของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอชีวิตของตนแลวก็จะไมทำลายสิ่งแวดลอม และ

ภาครัฐควรเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพิทักษสิ่งแวดลอม เพราะการใชมาตรการ

ทางสังคมจะเกิดประสิทธิผลได ภาครัฐตองมีความพรอมใหสิทธิแกประชาชนท่ีจะไดรับขอมูลขาวสาร

ของทางราชการ เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น การมีสวนรวม การตรวจตราเฝาระวังดูแลรักษาการ

รองเรียนหากมีการละเมิดสิทธิหรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การสรางความรูความตระหนัก 

(Knowledge and Awareness Raising) เปนแนวทางดานสังคมที ่สำคัญในการจัดการป ญหา

สิ่งแวดลอม ซ่ึงการจัดการกับปญหามลภาวะเปนพิษและปญหาสิ่งแวดลอมนั้น ไมเพียงแตใชมาตรการ

ทางกฏหมาย มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและวิทยาศาสตรเพียงอยางใดอยางหนึ่ง  

ซ่ึงเปนการแกไขท่ีปลายเหตุเปนสวนใหญแตยังสามารถใชมาตรการในการจัดการสิ่งแวดลอม โดยการ

ใชหลักการอนุรักษ โดยการรณรงคสรางจิตสำนึกและความตระหนักใหเกิดการมีสวนรวมในการดูแล

รักษาสิ่งแวดลอม แมไมสามารถกระทำไดโดยตรง แตปลูกฝงใหเปนกิจนิสัยในชีวิตประจำวันโดยอาศัย

หลัก 5Rs ดังนี้ 

1) รูจักนำกลับมาใชใหม (Reuse) 

2) รูจักการหมุนเวียนนา กลับมาใชอีก (Recycle) 

3) รูจักซอมบำรุง (Repair) 

4) รูจักลดการใช เม่ือรูวาไมจำเปน (Reduce) 

5) รูจักปฏิเสธ เม่ือรูวาไมมีประโยชน (Reject) 

การจัดการสิ ่งแวดลอมโดยการใชหลักความเชื ่อทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ซึ ่งคน        

ยึดเหนี่ยวเปนหัวใจสำคัญสามารถนำมาปฏิบัติใหเห็นผลชัดได ยกตัวอยางกรณี การบวชตนไม       

การสรางศาลเพียงตาเพ่ือเปนการบูชาผีปาหรือผีไร ผีนา เหลานี้เปนตน การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม

ท่ีเริ่มจากตัวมนุษย ซ่ึงเปนการจัดการท่ีตนเหตุ โดยการสรางความตระหนัก สรางจิตสำนึก การมีสวน

รวมและการบูรณาการความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย โดยหลักการและแนวคิดการจัดการ พิจารณา

ในคุณลักษณะทางประชากร 2 ประการ คือ จำนวน และคุณภาพของประชากร จำนวนหรือปริมาณท่ี

มากเกินไปหรือนอยเกินไปอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตางกัน การมีประชากรมากยอมทำใหเกิด

ความตองการใชทรัพยากรมากตามไปดวยทำใหสิ่งแวดลอมไดรับผลกระทบมากดวยเชนกัน ในทาง

ตรงกันขาม หากประชากรนอย ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแงของ   

การใชประโยชนยอมนอยตามไปดวย อยางไรก็ตามการมีประชากรมากอาจไมสงผลกระทบมากอยาง

ที่คิดหากประชากรมีคุณภาพ กรณีของสิ่งแวดลอม คุณภาพของประชากรคือความตระหนัก และ

จิตสำนึกในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม เปนดัชนี

อยางหนึ่งที่บงบอกถึงคุณภาพของประชากรดานสิ่งแวดลอม ความตระหนัก หมายถึง ความรูความ

เขาใจอยางซาบซึ ้งในเรื ่องหรือประเด็นที ่สนใจ กรณีนี ้คือ ความรู ความเขาใจอยางซาบซึ ้งใน          
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เรื่องสิ่งแวดลอม ธรรมชาติของการเรียนรู และจิตวิทยาของมนุษยคือ การจะกระทำ กิจกรรมใดๆ         

ใหประสบผลสำเร็จไดดี ผลกระทำตองมีความรู ความเขาใจในเรื ่องที่จะกระทำอยางถองแทกอน 

ทำนองเดียวกัน การที่จะจัดการกับมนุษย เพื่อใหมนุษยจัดการกับสิ่งแวดลอม มนุษยเองจึงตองมี

ความรู ความเขาใจอยางถองแทในเร ื ่องสิ ่งแวดลอมเปนพื ้นฐาน การสรางความตระหนักจึง

เปรียบเสมือนการสรางใหคนมีปญญาการสรางจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอม ความตระหนัก และจิตสำนึก

เปนสิ ่งคู กัน แยกกันไมออก หากตองการการกระทำการอยางใดอยางหนึ ่งใหประสบผลสำเร็จ        

การจัดการมนุษยเพื ่อใหไปจัดการคุณภาพสิ ่งแวดลอมอีกตอหนึ่ง ไมอาจทำใหสำเร็จไดดวย           

การสรางปญญาใหกับคนเพียงอยางเดียว จิตสำนึกซึ่ง หมายถึง ความรูสึกรับผิดชอบ หรือความมีสติ 

เปนสิ่งที่ตองมีประกอบควบคูไปดวยในตัวมนุษย มีปรากฏการณใหเห็นอยูเสมอๆ วาคนที่มีความรู

ทวมหัวแตเอาตัวไมรอดกลาวคือ มีปญญาแตขาดสติ พยายามใชความรูความเขาใจของตัวเองที่มีใน

การเสาะแสวงหาผลประโยชน โดยไมคำนึงถึงผลกระทบตอสวนรวมและตอสิ่งแวดลอมจะเปนเชนไร 

ดวยเหตุนี้การจัดการมนุษยใหมีคุณภาพตองสรางทั้งปญญาและสติ นอกจากมาตรการสำคัญทั้ง 4 

ดานดังกลาวแลว เครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงจะชวยใหการปองกัน

แกไขปญหาสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได     

คือ เครื่องมือการประเมินดานสิ่งแวดลอม ไดแก การประเมินกอนการตัดสินใจ (EIA และ SEA)           

การประเมินระหวางดำเนินการ (Environmental Auditing) การประเมินผลแผน/โครงการ รวมท้ัง

การประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA) 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษานี้ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของแลว พบเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

กาญจนา บุญยัง, เทียนแกว เลี ่ยมสุวรรณ, และอุษณากร ทาวะรมย (2552) ศึกษาเรื ่อง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคการบริหารสวนตำบล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล ศึกษานโยบายการสงเสริมให

ประชาชนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการปฏิบัติ เสนอแนวทางการนำเอาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล และเสนอแนวทาง 

การสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพรใหแกภาคประชาชน โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ

ควบคูกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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ฆริกา คันธา และ ณพงศ นพเกตุ (2561) พบวา ปจจัยความสำเร็จในระยะแรกนั้นคือ ความ

เขมแข็งของผูนำชุมขน การสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก การมีสวนรวมของชุมชน และการ

ประชาสัมพันธ/สื่อสารกับชุมชน ตอมา ปจจัยที่สงผลใหการดำเนินการจัดการขยะใหยั่งยืน ไดแก 

ความตอเนื่องในการดำเนินการของผูนำาชุมชนและ คณะกรรมการชุมชน การมีสวนรวมของชุมชน 

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แหลงความรูและเทคโนโลยีตามความตองการเฉพาะของชุมชน 

และการสนับสนุนจากภาคีเครือขาย โดยการจัดการขยะดังกลาวสอดคลองตามหลัก ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่ครัวเรือนเปนศูนยกลาง ชุมชนมีความยืดหยุน และสามารถพึ่งพาตัวเองไดในการ

จัดการ ขยะ ซ่ึงเปนสวนสำคัญใหการจัดการขยะในพ้ืนท่ี อบต. ในคลองบางปลากด เกิดความยั่งยืนได

โดยเริ่มท่ีชุมชนขนาดเล็ก ในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีมีความพรอมเปนลำดับแรก 

ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2563) พบวา ชุมชนปฐมอโศกมีการรับรูเก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการปลูกฝงคานิยม การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบุคคลที่อาศัยอยูใน

ชุมชนปฐมอโศก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพในชุมชนระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน และ

ประสบการณเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตางกันมีการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงแตกตางกันสวนความสัมพันธมีความสัมพันธทางบวกระหวางการรับรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและคุณภาพชีวิตกับการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนมีการประยุกตใช

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปฐมอโศกโดยการตั้งใจฝกฝนตนเองเรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูอยาง

เรียบงาย พอเพียง มีศีลมีธรรมเปนหลักเปนที่พึ่งฝกตนใหพึ่งตนเองขวนขวาย เอาภาระรับผิดชอบใน

กิจการตางๆ ของชุมชน และมีชีวิตอยูอยางผูใหผูเสียสละ 

ธนวุฒิ พิมกิ และจันทนา ฤทธิ์สมบูรณ (2553) ไดศึกษาวิจัยเรื ่อง การประยุกตใชแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี พบวา การนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจของรานชัยเจริญเมล็ดพันธุ ขาวในดานของ 

ความพอประมาณไดนำประยุกตใชกับการลงทุนและการสรรหาบุคลากรใหเหมาะสมกับฐานะของ

กิจการโดยนำหลักการมีเหตุมีผลมาพิจารณาควบคูกันไป กิจการไดสรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจโดยมี

การพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคา 

บุษยา มั่นฤกษ (2556) ศึกษาเรื่อง การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน       

การบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล จังหวัดนครปฐม ศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือ         

เปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน 

การบริหารจัดการของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลใหประสบความสำเร็จมากข้ึน ดังนี้ 1) ควรมี

การอบรมดานความรูและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกผูบริหารและบุคลากร

ใหมขององคกร เพื ่อความเขาในใจการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง  

2) ควรพิจารณาคัดเลือกหรือแตงตั้ง ผูบริหารอบต.ที่มีประสบการณการทา งานและมีการศึกษาสูง
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เพื่อสามารถเขาใจและนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการบริหารจัดการไดอยาง

เหมาะสม และ 3) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการติดตาม

และประเมินผลใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือประหยัดงบประมาณและใชทรัพยากรอยางคุมคายิ่งข้ึน 

ภูสิทธ ขันติกุล (2555) ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล 

และครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจความรูความเขาใจ 

คนหากิจกรรมที่ปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และวิเคราะหการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยคำนวณเพ่ือหากลุม

ตัวอยางตามเทคนิคของ ทาโร ยามาเน และใชเทคนิคการเลือกกลุ มตัวอยางแบบไมอาศัย           

ความนาจะเปนดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง สำหรับแบบสอบถามโดยพิจารณากำหนดตามอายุของ   

กลุมตัวอยางตั้งแต อายุ 18 ป ขึ้นไป จำนวน 398 ตัวอยาง และการสัมภาษณกลุมประธานชุมชน/

ผูนำชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนที่ประชาชนเคารพนับถือจำนวน 30 คน พบผลการศึกษาวา 

ประชาชนสวนใหญมีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับมากที่สุด 

โดยเฉพาะเรื่องการใชจายใด ๆ ก็ตองคำนึงถึงความจาเปนตอการดารงชีพและไมสุรุยสุราย การลงทุน

ก็ตองคนหาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนรูจักวางแผน และตองไมทำเกินตัวเกินความสามารถของตน 

สวนการปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ประชาชนโดยภาพรวมอย ู  ในระด ับมาก โดยเฉพาะอย างย ิ ่ งด านการใช และการอน ุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ที ่เกี ่ยวกับการประหยัด เชนการปดเครื ่องใชไฟฟาเสมอ          

เมื่อออกจากบานหรือไมไดใชประโยชน สวนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล

และครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยูในระดับเห็นดวยกับคำวา “พอ” ท่ีเปนการพัฒนา

ตนเอง ไมเบียดเบียนและพึงพอใจในชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะประยุกตใชกับตนและสมาชิกในครอบครัว

ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักธรรมทางศาสนาอยูเสมอ ทั้งนี้ผูนำชุมชน

และประชาชนจะเนนย้ำเกี่ยวกับเศรษฐกิจในคำวา “ประหยัด” เปนคำหลัก และสวนใหญจะพอใจ 

ในสิ่งท่ีมีอยู ณ ปจจุบัน เพียงดำรงตนอยางไมฟุมเฟอย ใชสิ่งของใหคุมคา และใชชีวิตอยางมีสติ สมาธิ 

ปญญา เดินทาง  สายกลางเทานี้ก็เพียงพอ 

วิทยา เมฆขำ (2554) ศึกษาเรื ่อง รูปแบบศูนยการเรียนรูดานกระบวนการผลิตของกลุม

OTOP ท่ีนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูคุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

ประเมินปจจัยแหงความสำเร็จ กระบวนการผลิตที่เหมาะสมของกลุ ม OTOP และสรางรูปแบบ 

ศูนยการเรียนรูดานกระบวนการผลิตของกลุม OTOP ที่นอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืน 

วิสาขา ภูจินดา (2555) ศึกษาเรื่อง ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมโดยใช 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ความสำเร็จของการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ซ่ึงไดจากการสัมภาษณเชิงลึก 9 บริษัทหรือโรงงานข้ึนอยูกับปจจัยตอไปนี้ ไดแก การทำประโยชนเพ่ือ

สังคม การมีวิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหาร ความศรัทธาในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความรู 

ความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารที่ดีในองคกร การสืบทอดวัฒนธรรมจาก 

รุนสูรุน การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของพนักงาน 

การมีตัวแบบ และการเปนตัวชี้วัดระดับบุคคล ตามลำดับ และพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ 

การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดลอมสำหรับภาคอุตสาหกรรมท่ีไดจาก

การสอบถามกลุมตัวอยางโรงงานอุตสาหกรรม 400 โรงงาน ไดแก ขนาดของอุตสาหกรรม นโยบาย

ดานการจัดการสิ่งแวดลอม การไดรับขอมูลขาวสาร ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ ่งหลักการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเนนการศึกษาโดย            

การสัมภาษณและการสังเกตุผลของผูเกี ่ยวของ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและแนวทางในการนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกลยุทธการจัดการองคกร ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเปนเพียงแนวกรอบแนวคิดในการเปนภูมิคุมกันใหองคกรสามารถอยูรอดไดใน

สภาวะวิกฤติเทานั้น หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังสามารถนำมาเปนแนวทางในการพัฒนา

องคกรใหสามารถแข็งขันไดและมีการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ปจจัยแหงความสำเร็จ

ข้ึนอยูกับความเชื่อม่ันและมุงม่ันของผูบริหารและผูเก่ียวของเปนสำคัญ 

สนุก สิงหมาตร (2551) พบขอเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะของชุมชน พอสรุปได คือ   

1) ความพอประมาณ ประกอบดวย การใชสิ ่งของที่จำเปน เพียงพอตอความเปนอยู มีอาหารท่ี

พอประมาณ ใชสอยสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคเพียงพอสำหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ไมใหเหลือ

ใชจนกลายเปนขยะ และลนไปกอความลำบากใหกับบุคคลอื ่น เปนตน 2) ความมีเหตุผล คือ         

การคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อยางรอบคอบ การบริหารจัดการขยะของ

ชุมชนก็เชนเดียวกัน หากรูถึงเหตุและผลวา บานเรือนใดมีขยะที่เกินจากการควบคุมก็จะสงผลตอไป

เปนขยะของชุมชน การแกไขปญหาก็จะยุงยากมากขึ้น 3) การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัว

ใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานการตางๆ เชน การสรางทัศนคติ การสรางเจตคติถึง

ปญหาขยะมูลฝอยและชวยกันหาทางปองกันปญหาใหกับคนในชุมชนก็เปนภูมิคุมกันที่ดีอยางหนึ่งใน

การแกไขปญหาขยะของชุมชนเชนเดียวกัน 4) เงื่อนไขความรู คือการมีความรอบรูเกี่ยวกับ วิชาการ

ตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดาน เชน คนในชุมชน ผูนำ องคกรที่เกี่ยวของตองสรางการรับรูที่จะทำให

สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รูจักคันควา เทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีหรือแนวทางใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีในชุมชนนั้นอยางชาญฉลาด และ 5) การมีคุณธรรม คือ มีความ

ตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนิน

ชีวิต การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตองตั้งบนพื้นฐานของความซื่อสัตย ตั้งใจ มีความอดทนตอ

การแกปญหา การไมสรางภาระขยะใหกับครัวเรือนอ่ืนๆ เปนตน 
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สุเทพ ศรีบุญเพ็ง (2557) การประยุกตหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินธุรกิจของ

รานชัยเจริญ เมล็ดพันธุขาว ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจของรานชัยเจริญเมล็ดพันธุขาว ในดาน

ของความพอประมาณไดนำมาประยุกตใชกับการลงทุนและการสรรหาบุคลากรใหเหมาะสมกับฐานะ

ของกิจการโดยนำหลักการมีเหตุมีผลมาพิจารณาควบคูกันไป กิจการไดสรางภูมิคุมกันใหกับธุรกิจ 

โดยมีการพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของลูกคา 

อรทัย มัทนภูติรัต (2557) ศึกษาเรื ่อง การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน        

การบริหารจัดการองคกรและการจัดการสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา NPC-SE มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ความเปนไปไดในการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองคกร และ       

การจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร ศึกษาความคิดเห็นตอการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

เหมาะสมกับการบริหารจัดการองคกรและการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เปน

การศึกษากิจกรรมหลักๆในองคกร และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารและปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของถึงความเปนไปไดในการประยุกตและแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

 



 
 

บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 
ในการศึกษาการคนควาอิสระนี้ ผูศึกษาทำการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและ

รายงานที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณเชิงลึก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพ่ือศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะ กรณีศึกษา 

ชุมชนปากน้ำ 1 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 3.1 กรอบแนวการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการ

ขยะ กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำ 1  เปนการศึกษาและเสนอแนวทางการประยุกตหลักของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการขยะของชุมชน โดยผูศึกษาไดทำการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานศึกษา 

ท่ีเก่ียวของ โดยสามารถสรางกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวการศึกษา
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3.2 วิธกีารศึกษา 

ในการศึกษาครั ้งนี ้เปนการศึกษาถึงการประยุกตหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน      

การจัดการขยะ กรณีศึกษาชุมชนปากน้ำ 1 ซึ่งเปนการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการประยุกตหลักของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดลอมโดยผูศึกษาไดทบทวนเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี ่ยวของ เพื่อจัดทำแบบสัมภาษณสำหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในชุมชนปากน้ำ 1 จากนั้น

วิเคราะหขอมูลที่รวบรวมได โดยการวิเคราะหถึงความสอดคลองของการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ      

ของชุมชนปากน้ำ 1 กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันไดแก หลักปรัชญา 3 หวง คือ              

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันท่ีดี และภายใตเง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรม 

และใชเทคนิค SWOT Analysis เพื ่อนำมาเปนแนวทางในการเสนอแนะแนวทางการประยุกต       

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู ศึกษาไดทำการเก็บขอมูล โดยแบงขอมูลออกเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ                     

และขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 

 

3.3.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ(Primary Data) 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที ่ผ ู ศ ึกษาไดมาจากผู  ให ข อมูลหลัก (Key 

Informants) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับการประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะกรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1 

 

3.3.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) 

ขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษาไดมาจากการรวบรวมขอมูลเอกสาร

ทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ สื่ออิเลกทรอนิกส รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ รายงาน

การประชุม คูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเก่ียวของกับการนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการขยะ 
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3.4 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) 

 กลุมเปาหมายผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากบุคคลดังนี้ 

1) ผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  จำนวน   8   ทาน 

(1) รองนายกเทศมนตรี    จำนวน 1 ทาน 

(2) สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4   จำนวน 1 ทาน 

(3) หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  จำนวน 1 ทาน 

(4) หัวหนาฝายงานสนับสนุนสาธารณสุข    จำนวน 1 ทาน 

 (5) นักวิชาการสิ่งแวดลอม    จำนวน 1 ทาน 

 (6) นักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน 2 ทาน 

 (7) ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล    จำนวน 1 ทาน 

2) ประธานชุมชนปากน้ำ 1      จำนวน 1 ทาน 

3) ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด   จำนวน 1 ทาน 

 รวมท้ังสิ้น 10 ทาน ซ่ึงแตละทานมีหนาท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

บริบทของชุมชน และทราบขอมูลเปนอยางดี 

3.5 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 เคร ื ่องม ือหล ักที ่ ใช ในการศึกษาคร ั ้ งน ี ้  ค ือ ผ ู ศ ึกษาเป นผ ู  เก ็บรวบรวมข อมูลโดย 

การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับแนวทางการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการจัดการขยะ โดยมีประเด็นสัมภาษณ ดังตอไปนี้ 

คำถามการสัมภาษณผูบริหารและผูเก่ียวของ 

1) สถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 เปนอยางไร 

 2) ทานเคยทราบเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม โปรดอธิบาย 

3) ทานคิดวา ชุมชนปากน้ำ 1  มีกิจกรรมใดบาง (ดานสิ ่งแวดลอม) ที ่ทานคิดวาไดนำ 

หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันความรู

และคุณธรรมมาประยกุตใช ในการจัดการขยะในชุมชน  

4) ทานคิดวาปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหชุมชนปากน้ำ 1  จะสามารถประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ มีอะไรบาง เชน วิสัยทัศนของผูบริหาร ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารภายใน การมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ 



47 
 

 
 

5) โครงการและกิจกรรมที่ทานสนใจจะทำ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน 

การจัดการขยะ และทานสามารถขับเคลื่อนไดออยางไรบาง 

3.6 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

 การวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดนำขอมูลท่ีรวบรวมมาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-

depth Interview) 

(1) รองนายกเทศมนตรี    จำนวน 1 ทาน 

(2) สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4   จำนวน 1 ทาน 

(3) หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม  จำนวน 1 ทาน 

(4) หัวหนาฝายงานสนับสนุนสาธารณสุข    จำนวน 1 ทาน 

 (5) นักวิชาการสิ่งแวดลอม    จำนวน 1 ทาน 

 (6) นักวิชาการสุขาภิบาล     จำนวน 2 ทาน 

 (7) ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล    จำนวน 1 ทาน 

2) ประธานชุมชนปากน้ำ 1      จำนวน 1 ทาน 

3) ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด   จำนวน 1 ทาน 

รวมท้ังสิ้น 10 ทาน และเก็บขอมูลจากเอกสารหลักฐานท่ีไดจากฐานขอมูลการจัดการขยะใน

ชุมชนกรณีศึกษา มาทำการวิเคราะหหาความสอดคลองกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ซ่ึงเปนการนำเสนอโดยการบรรยายพรอมท้ังใชการวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ของ อัลเบิรต 

ฮัมฟรี (Albert Humphrey) มาประเมินใหรูถึงจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน มองเห็น

โอกาสและอุปสรรคจากสสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนผลกระทบตอการจัดการดานขยะในชุมชน 

ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths): จุดเดนหรือจุดแข็ง (ขอไดเปรียบ) เปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดี

ท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในชุมชน เชน นโยบาย ผูบริหาร ผูนำชุมชน เจาหนาที่นักวิชาการ      

การอบรมใหความรู การสงเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ  

จุดออน (Weaknesses): จุดดอยหรือจุดออน (ขอเสียเปรียบ) เปนผลมาจากปจจัยภายใน 

เปนปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายในชุมชน เชน สภาพแวดลอม งบประมาณ  

โอกาส (Opportunities): เกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอมภายนอก

ของชุมชน เอื้อประโยชน หรือสงเสริมการจัดการขยะของชุมชน โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงท่ี

โอกาสเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  

Peerapon Jaderojananont
ข้อย่อยทั้ง 7 ขัอนี้ คือ แตกประเด็นออกมาจาก Key Statement ที่เป็นคำถามวิจัยหลักของเราที่ว่า��“การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 สามารถประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่”เพราะฉะนั้น ข้อย่อยเหล่านี้ตัดออกได้ครับ แล้วเอาไปหาคำตอบในเนื้อหาของงานในบทถัดไปแทน 
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โดยการวิเคราะหสิ ่งแวดลอมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอยู เสมอตลอดเวลา เชน เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เทคโนโลยีและการสนับสนุนจากคนรุนใหม และใชประโยชนจากโอกาสนั้น   

อุปสรรค (Threats): เกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก

ที่สงผลเสียตอชุมชน เชน ประชากรแฝง แรงงานตางดาว ดานภูมิศาสตรของชุมชนที่ตั้งอยูปลายทาง

ของแมน้ำระยอง จึงมีขยะไหลมากองกลายเปนขยะของชุมชนปากน้ำ 1 จึงจำเปนตองปรับแนวทางให

สอดคลอง และพยายามขจัดอุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหได   

การประเมินสภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะหและพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในชุมชน เพื่อที่จะระบุจุดแข็ง

และจุดออน แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ นโยบายดาน 

การจัดการขยะและสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองทองถิ่น การรณรงคสงเสริมดานการจัดการขยะ

ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  การมีสวนรวมของชาวบาน ผูประกอบการ ในชุมชนฯ วิถีการดำรงชีพของ

ชาวบาน ทรัพยากรในชุมชน (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงาน 

ท่ีผานมาของชุมชน เพ่ือท่ีจะเขาใจสถานการณกอนหนานี้ดวย  

การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก 

ภายใตการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกของชุมชน ทำใหสามารถคนหาโอกาสและ

อุปสรรค ในการดำเนินการจัดการขยะของชุมชน ท่ีไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอกชุมชน 

เชน ประชากรแฝง แรงงานตางดาว นักทองเที่ยว สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษา   

การตั ้งถิ ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม      

ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน บทบัญญัติกฎหมายตางๆ มติคณะรัฐมนตรี 

และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม ๆ และพัฒนาการทางดานเครื่องมืออุปกรณ

ท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขยะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ กรณีศึกษา 

ชุมชนปากน้ำ 1 โดยนำขอมูลจากการการวิเคราะหความสอดคลองและจากการดำเนินกิจกรรมกับ      

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และท่ีไดมาพรรณนาความสอดคลองกับความคิดเห็นของผูบริหาร

และผู ท่ีเกี ่ยวของในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการขยะ       

จากการวิเคราะหการดำเนินกิจกรรมขององคกรปกครองทองถ่ินและภายในชุมชนกับความสอดคลอง

กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวาไดตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง          

คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใต เง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรม 

ดังนี้ 

4.1 ความสอดคลองของกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ชุมชนปากน้ำ 1 ไดดำเนินกิจกรรมดานการจัดการขยะ โดยแบงเปนกลุม 4 กลุม (4M) ดังนี้ 

1) ดานบุคลากร 

2) ดานงบประมาณ 

3) ดานวัสดุ 

4) ดานการจัดการ 

ผูศึกษาไดวิเคราะหความสอดคลองของแตละกิจกรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในการจัดการขยะ โดยแบง 5 หลักของปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง รายละเอียด ดังตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 การวิเคราะหความสอดคลองของกิจกรรมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

กลุม/กิจกรรม 

 

 

รายละเอียดของกิจกรรม 

ความสอดคลองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

คว
าม

พ
อป

ระ
มา

ณ
 

คว
าม

มีเ
หต

ุผล
 

มีภ
ูมิค

ุมกั
นที่

ดี 

มีค
วา

มรู
 

มีค
ุณ

ธร
รม

 

1.ดาน 

บุคลากร 

 

 

 

 

 

 

2. ดาน

งบประมาณ 

 

3.ดานวัสดุ 

 

 

 

 

 

4.ดาน 

การจัดการ 

1.1 ผูบริหารองคกรทองถิ่น ใหความสำคัญกับปญหาขยะ

แมน้ำและทะเล  

1.2 อปท.มีการขับเคลื ่อนนโยบายดานการจัดการขยะท่ี

ตอเนื่อง 

1.3 มีนักวิชาการที่มีองคความรู ทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช

ในการลดปรมิาณขยะ 

1.4 ผูนำชุมชนเขมแข็ง และมีกลุมวิสาหกิจที่เขมแข็งชวย

ปลูกฝงจิตสำนึกใหคนในชุมชน 

2.1 เปนชุมชนท่ีเปนท่ีรูจักและหนวยงานตางๆ ใหความสนใจ 

ทำกิจกรรมนำรองใชงบประมาณมาทำกิจกรรมในการจัดการ

ขยะท้ังในแมน้ำและทะเล 

3.1 นำขยะที่ผานการคัดแยก มารีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช

ประโยชนอีกครั้ง 

3.2 มีการนำวัสดุที่ชาวบานมีอยูแลว เชน อวน ตาขาย มา

ประยุกตใชในการกำจัดขยะในชุมชน 

3.3 ภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณตาขายกักขยะในแมน้ำ เปน

การนำรองใชงาน 

4.1 มีการเดินรณรงคสงเสริมการคัดแยกการจัดการขยะใน

ชุมชนและโรงเรียน  

4.2 ดำเนินการตามหลัก 3Rs โครงการ 3Rs เดลิเวอรี่  

4.3 การวางจุดท้ิงขยะวางตามความเหมาะสม 

4.4 สายตรวจของเทศบาล (คนงาน) ผูนำชุมชน แจงปญหา

มาทางเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 √ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 
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4.1.1 สถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 

ชุมชนปากน้ำ 1 เปนชุมชนที่มีสภาพภูมิศาสตรคือทิศเหนือติดแมน้ำระยอง ทิศใตติดทะเล       

(ถ.เลียบชายฝง) เปนชุมชนดั้งเดิม มีการประกอบอาชีพทั้งกลุมประมงเรือเล็กเกายอด โรงน้ำปลา 

โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย รานอาหาร คาขายบริเวณชายหาด และทำหมึกตากแหง ปลาเค็ม      

รานขายอาหาร จึงมีการนำเศษไสปลาหมึก ไสปลา  เศษอาหาร มาทิ้งในถังขยะทั่วไป ทำใหเกิดกลิ่น

เหม็น โดยปจจุบัน 

พบวาสภาพปญหาของขยะ คือจะมีขยะในแมน้ำคอนขางมากเนื่องจากเปนชุมชนท่ีปลายของ

แมน้ำระยอง ทำใหริมฝงของชุมชนที่อยูติดแมน้ำจะมีขยะมูลฝอย อยูตามใตถุนบานพัก และบริเวณ

โขด(เกาะ) กลางแมน้ำปริมาณมาก โดยในแตละชวงเวลา ฤดูกาล น้ำขึ้น น้ำลง จะสงผลตอปริมาณ

และการกระจายตัวของขยะในแมน้ำ ทำใหการจัดการขยะในแมน้ำตองอาศัยความรูของหลักวิชาการ 

และประสบการณของคนในพื้นที่ในการจัดเก็บตามปจจัยทางธรรมชาติ ทั้งอาจเปนไปไดที่จะมาจาก

เรือประมงที่จอดอยูตามทาเรือ แพปลาในพื้นที่(ลูกเรือประมงตางดาว) รวมทั้งบานเรือนที่อยูริมฝง

แมน้ำ และในชุมชนจะมีบานพักหนาแนน ประชากรมีทั้งคนไทย และคนตางดาวอาศัยอยู ลักษณะ

ชุมชนคอนขางหนาแนน มีถนน/ซอยเชื่อมตอภายในชุมชนคอนขางแคบ รถเก็บขนขยะจะวิ่งไดเฉพาะ

เสนทางหลักคือถนนอารีราษฎรและถนนเลียบชายฝงที่อยูรอบนอกของชุมชน สำหรับซอยเชื่อมตอ

ตางๆรถขนาดใหญไมสามารถเขาไปถึงได ทำใหประชาชนไมสะดวกสบาย จึงอาจเปนตนเหตุใหมี 

การท้ิงขยะลงในแมน้ำ และไมท้ิงขยะในถังขยะบริเวณท่ีจัดเตรียมไวให 

4.1.2 หลักการ แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกนำมาใชในบริบทการจัดการขยะใน

ชุมชนปากน้ำ 1 

- ความพอประมาณ  คนในชุมชนฯ รูจักการอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันอยางพอดี          

ไมเหลือทิ้งกอใหเกิดขยะ  มีการเลือกใชบรรจุภัณฑอยางคุมคา เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถสงตอ

ไปสูกระบวนการรีไซเคิลได กอนนำไปกำจัด ตามหลัก 3Rs มีการใชวัสดุที่มีอยูแลวนำมาเปนอุปกรณ

ดักขยะ ซ่ึงเปนวิธีท่ีทำไดงายและประหยัด 

- ความมีเหตุมีผล คนในชุมชนฯ มีการใหความรวมมือในการคัดแยกขยะประเภทตางๆ 

เปนอยางดี  ไดแก  ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล  ขยะถุงพลาสติก และขยะอันตรายมีการคัดแยกขยะ

กอนท้ิง แยกขยะตามประเภทถังคัดแยกขยะของเทศบาล ตามหลัก 3Rs เพ่ือใหเทศบาลฯ นำไปกำจัด

และใชประโยชนอยางถูกวิธีตอไป หรือนำขยะที่แยกไดมารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเทศบาลฯ 

เชน นำมาฝากธนาคารขยะสัญจร เพื่อในการชวยลดปญหาขยะที่จะนำลงบอฝงกลบ เปนการลดปริมาณขยะ 

ที่ตนเหตุและแกปญหาอยางแทจริง ผูนำชุมชนและคนในชุมชนไดเขาใจถึงปญหาดังกลาว รวมมือกัน

ดำเนินการเพ่ือแกปญหาไดอยางถูกตอง 
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-    มีภูมิคุ มกันที ่ดี  คนในชุมชนฯ มีภูมิคุ มกัน ชวยเหลือ เกื ้อกูล มีความเขมแข็งใน             

การชวยเหลือกันบริหารจัดการ หรือชวยกันแกไขปญหาขยะ ปญหาเหลานี้ก็จะไมสงผลกระทบใน   

ดานลบแกชุมชน ครอบครัวเรา หรือตัวเรา เชน การสรางทัศนคติ การสรางเจตคติถึงปญหาขยะ และ

ชวยกันหาทางปองกันปญหาใหกับคนในชุมชน ก็เปนภูมิคุมกันที่ดีอยางหนึ่งในการแกไขปญหาขยะ

ของชุมชนเชนเดียวกัน การมีกฎระเบียบ กฎหมาย ขอตกลง มติสังคมที ่เกี ่ยวกับการจัดการขยะ เปนตน         

ดังนั้น ในการสรางภูมิคุมกัน จำเปนตองมีการรวมมือกันของทุกฝาย ตั้งแตคนในชุมชน หนวยงานรัฐ 

เอกชน หรือภาคีเครือขาย 

- เง่ือนไขความรู องคกรปกครองทองถ่ิน มีเจาหนาท่ี/นักวิชาการท่ีมีความรู ความสามารถ 

ทางวิชาการและเทคโนโลยี เผยแพรองคความรูดานการจัดการขยะ ผลกระทบของปญหาขยะตอ     

การดำรงชีวิต ตอการประกอบอาชีพ ถายทอดความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของแกคนในชุมชน

มาคัดแยกประเภทของมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยแตละประเภทอยางถูกตองและเหมาะสม 

มีการวางแผน และระมัดระวังในข้ันตอนการปฏิบัติ 

- เง่ือนไขคุณธรรม องคกรปกครองทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก 

เพ่ือสงเสริมการเรียนรู สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ทั้งทางทะเล ปาชายเลน       

การจัดการขยะ เพื ่อปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกตอสวนรวมในการจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม ทางดานชุมชนเองก็มีกิจกรรรมใหเด็กและเยาวชนที่สนใจเขารวมโครงการฯ ทำการเก็บ

ขยะทำความดีเพื่อมาแลกเปนทุนการศึกษา ถือวาเปนการปลูกฝงใหเด็กๆมีความอดทน ความเพียร 

ซ่ือสัตย และสุจริต 

4.2 การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน เชน ชุมชนปากน้ำ 1 นั้น สามารถ

นำมาประยุกตใชไดในดานของการจัดการสิ่งแวดลอม เนนที่ขยะและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งตองการ

ความรวมมือของประชาชนในชุมชนจึงจะสามารถดำเนินการไดอยางเปนรูปธรรมและมีการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน จากการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ พบวา การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงนั้น ทั้งหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ มกัน มีความรูและคุณธรรม  

จะตองนำมาประยุกตใชไปในเวลาเดียวกัน จึงจะทำใหการดำเนินงานเกิดความพอเพียงมากที ่สุด 

นอกจากนั้นแลวการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตองใชเวลาในการพัฒนาปรับปรุงให

เหมาะสมกับสภาพแวดลอมวิถีดั้งเดิมของชาวบานใหมากที่สุด โดยมีปจจัยในการขับเคลื่อนเปน

วิสัยทัศนของผู บริหารแกไขปญหาใหตรงจุด สื ่อสารใหความรู  ความเขาใจ และผลกระทบท่ี            

จะเกิดขึ ้นกับชาวบานและผูประกอบการ หากมีปญหาเรื ่องสิ่งแวดลอมเกิดขึ ้น เพื ่อสรางความ
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ตระหนกและตระหนักในการชวยกันอนุรักษสิ ่งแวดลอมในชุมชน กิจกรรมดานการจัดการขยะ 

ที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปากน้ำ 1 ในปจจุบันไดแก 1) การเก็บขยะ

แมน้ำและชายทะเล ทุกวันศุกร โดยเชิญชวนบริษัทเอกชนมารวมทำกิจกรรม CSR 2) การคัดแยกขยะ

แตละประเภท นำขยะมารีไซเคิลใชอยางคุมคา เพื่อลดปริมาณขยะ 3)การใชอวนประมงที่ไมใชแลว 

มาทำเปนทุนดักขยะใตถุนบานที่ยื่นออกมาในแมน้ำ และดักขยะปลายทอที่ไหลมากับแมน้ำ 4) กลุม

ผูประกอบการรุนใหมสรางคอนโดปู ดวยเศษกองไมที่ยังเปนอาหารสัตวน้ำวัยออน และสามารถยอย

สลายไดงาย ไมทำใหเกิดมลพิษทางน้ำ 5)การนำผักตบชวา จากขยะที่เก็บไดจากแมน้ำ มาแปรรูปทำ

เปนผลิตภัณฑปุยหมักผักตบชวา แลวนำมาแจกจายสูชาวบานในแตละชุมชน 6)การปลูกฝงเยาวชนใน

การอนุรักษดานสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ โดยเริ่มจากการเก็บขยะในชุมชนของตนเอง  

 

ตารางท่ี 4.2  การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) ของ อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. ดานบุคลากร  

-หนวยงานทองถิ่นที ่รับผิดชอบมีผู บริหารที ่มี

วิสัยทัศนกาวไกล ที่เห็นความสำคัญของขยะใน

แมน้ำและขยะทะเล ซึ ่งวางนโยบายดานการ

จัดการขยะแมน้ำใหหมดไปภายในป 2565 นี้ มี

การขับเคล ื ่อนโครงการปร ับบานแตงเมือง  

ปรับพื้นที่บริเวณชายหาดสะอาดใหนามองอยู

ตลอดเวลา  

-มีน ักว ิชาการส ิ ่งแวดล อมและน ักว ิชาการ

สุขาภิบาล ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในดาน

การจดัการและแปรรูปขยะ 

-ผู นำชุมชนเขมแข็ง และมีกลุ มว ิสาหกิจท่ี

เขมแข็งท่ีมีเครือขายกับบริษัทเอกชน 

 2. ดานงบประมาณ 

ชุมชนปากน้ำ 1 เปนที ่ร ู จ ักอยางกวางขวาง 

เพราะเปนที ่ต ั ้งศูนยเร ียนรู ปาชายเลนและมี

แหลงทองเที่ยว ตลาดขายอาหารทะเลพื้นบาน

1. ดานบุคลากร 

-บุคลากรที ่มีวิชาความรู ดานการจัดการขยะ    

ยังมีไมเพียงพอ ที่จะกอตั้งโครงการใหญๆ ใน

การจัดการขยะในชุมชน 

-ชาวบานในพ้ืนท่ีสวนใหญทำประมง ท่ีตองออก

เรือกลางทะเลเปนเวลาหลายวัน ทำใหการ

ประชาสัมพันธ ใหความรูไมท่ัวถึง 

-เปนชุมชนท่ีมีผูสูงอายุและเด็กเล็กคอนขางมาก      

ทำใหขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมที ่ตองใช

แรงงาน 

-ขาดการอบรมใหความรูอยางตอเนื่องดานการ        

หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ดานงบประมาณ  

- งบประมาณที่ไดรับมีการกระจายไมทั่วถึงท้ัง

ชุมชน ผู ที ่เขามาทำโครงการมักจะทำติดตอ

เฉพาะกลุมที่เขมแข็งอยูแลว เพราะชาวบานให
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ดวย จึงไดร ับงบประมาณมาจากหนวยงาน

ราชการและหนวยงานเอกชนที่มาทำกิจกรรม

รับผิดชอบตอสังคมอยูบอยๆ 

3.ดานวัสดุ 

- มีการนำวัสดุที่ชาวบานมีอยูแลว เชน อวน ตา

ขาย มาประยุกตใชในการกำจัดขยะในชุมชน 

- ภาคเอกชนสนับสนุนอุปกรณตาขายกักขยะใน

แมน้ำ เปนการนำรองใชงาน 

4.ดานการจัดการ 

-สงเสริมการคัดแยกเดินรณรงคการจัดการยะใน

ชุมชนและโรงเรียน  

-ดำเนินการตามหลัก 3Rs โครงการ 3Rs เดลิ

เวอรี่  

-สรางจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ   

-การวางจุดท้ิงขยะวางตามความเหมาะสม 

-สายตรวจของเทศบาล (คนงาน) ประธานชุมชน 

แจงปญหามาเทศบาล 

ความสนใจและใหความรวมมือกับหนวยงาน

เปนอยางดี 

-ขาดงบประมาณในการติดตั้งทุนดักขยะให

ครอบคลุมทุกครัวเรือน ปริมาณขยะท่ีลอยมา 

ตามกระแสน้ำไมสามารถควบคุมปริมาณได 

3. ดานวัสดุ 

- ตาขายกักขยะ ไมสามารถกักขยะตามเวลาน้ำ

ขึ้น-น้ำลง ได ทำใหขยะที่ถูกดักภายในตาขาย

หลุดออกมา 

4.ดานการจัดการ 

- นโยบายไรถังทำใหเกิดปญหาการท้ิงไมเลือกท่ี  

- ปลายทางของขยะอินทรียไมมี(โรงงานหยุดแต

ก็ควรแยกจากขยะท่ัวไป)  

- ลักลอบท้ิงขยะชิ้นใหญเอามาท้ิงไวขางทาง 

- ปญหาขยะนอกเขตเอามาท้ิง  

- จุดวางถังไมอยากใหวางถังหนาบาน  

- ขาดเทคโนโลยีมาใชในการเก็บรวบรวม  

- เทศบาลยังไมมีมาตรการจัดการกับการ

ลักลอบท้ิงขยะในพ้ืนท่ี 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ดานผูบริหาร ผูนำชุมชน ใหความรวมมือ

ประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชนท่ี

สนใจเขามาพัฒนาดานการจัดการขยะในชุมชน

เปนอยางดี  

2. ดานผูประกอบการโรงแรม มีการจัดการขยะ

อยางถูกวิธีเปนตัวอยางท่ีดีแกผูประกอบการ

อ่ืนๆ 

3. ดานกลุมวิสาหกิจในชุมชนฯ มีชองทาง

ประชาสัมพันธ ผานสื่อFacebook เสียงตาม

สาย ในการเชิญชวนคนภายนอกเขามาทำ

1. ดานพ้ืนท่ี ชุมชนตั้งอยูในชุมชนเมือง เปน

ซอยเล็กๆ แออัดและคับแคบ ทำใหรถขนเก็บ

ขยะเขาไมถึง มีการสรางบานเรือนยื่นออกไปใน

แมน้ำและท้ิงขยะลงแมน้ำ 

2. ดานประชาชน มีประชาชนแฝงจำนวนมาก 

มีแรงงานตางดาวท่ีทำงานตามทาเรือและแพ

ปลา ท่ีไมใหความรวมมือในการคัดแยกและท้ิง

ขยะใหถูกวิธี  
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สรุปผลของการการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ 

กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1  โดยการใชการวิเคราะห SWOT ทำใหรูจุดแข็งและจุดออน โอกาสและ

อุปสรรคตอการจัดการจัดการขยะในชุมชนโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำผล

การศึกษานี้ไปใชในการแกไขปญหาในดานการจัดการขยะ โดยมีเปาหมายใหชุมชนมีการจัดการขยะ

ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได รวมถึงเกิดความยั่งยืน

ในชุมชน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมในชุมชน มีบริษัทเอกชนท่ี

เปนภาคีเครือขาย สนับสนุนศูนยการเรียนรูดาน

การอนุรักษสัตวทะเล  

4. ดานกลุมคนรุนใหม มีการรวมกลุมกันเขามา

พัฒนาดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมากข้ึน 

 

3. ดานนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวสัญจรเขามา

ในพ้ืนท่ีเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะในชวง

เทศกาล ทำใหขยะลนถังเกลื่อนชายหาด 

4. ดานภูมิศาสตร ชุมชนตั้งอยูปลายทางของ

แมน้ำระยอง จึงเปนท่ีรองรับของขยะท่ีไหลมา

กับแมน้ำ กอนออกสูทะเล 

  



 
 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา เรื่อง การศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเสนอแนว

ทางการประยุกตหลักของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะของชุมชน ความคิดเห็นของบุคลากร

และผูเกี ่ยวของในองคกรถึงความเปนไปได และแนวการศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะที่เหมาะสมจากการศึกษากิจกรรมตาง ๆ กรณีศึกษาชุมชน

ปากน้ำ 1 ที ่มีการดำเนินการสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเก็บขอมูล 

โดยการสัมภาษณสัมภาษณเชิงลึก กับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของถึงการนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการขยะ กรณีศึกษา 

ชุมชนปากน้ำ 1 ตามหลักปรัชญา 3 หวง อันไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน 

ภายใตเงื่อนไขความรูและเงื่อนไขคุณธรรม เพื่อให การนำ เสนอขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1.1 กิจกรรมทางสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน

ปากน้ำ 1 จากการสัมภาษณเชิงลึก ผูบริหารและผูเกี ่ยวของของชุมชนปากน้ำ 1 พบกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถแยกออกไดเปน 4 กลุม (4M) ดังนี้ 

1) ดานบุคลากร 

2) ดานงบประมาณ 

3) ดานวัสดุ 

4) ดานการจัดการ 

 

   1) ดานบุคลากร 

   องคกรปกครองทองถิ่นสำนักงานเทศบาลนครระยอง มีผู บริหารที่วิสัยทัศนกวางไกล  

ดวยประสบการณที่ไดบริหารหนวยงานนี้มาเปนเวลานาน ทำใหทานไดรูถึงปญหาที่สะสมมาเปน

เวลานานโดยเฉพาะปญหาดานการจัดการขยะ จึงเกิดเปนนโยบายดานการจัดการขยะ ขับเคลื่อน 
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โครงการปรับบานเปลี ่ยนเมืองมาอยางตอเนื ่อง ทำใหจุดที ่เปนแหลงทองเที ่ยว เชน ชายหาดแหลมเจริญ  

ไดรับการดูแลรักษาเปนอยางดี ดูสะอาดสะอานตา เพื่อรองรับนักทองเที่ยว โดยมีผูปฏิบัติงานเปน

เจาหนาที่นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ที่มีความรู ความสามารถ สงเสริมและถายทอด

ความรูแกชาวบานในชุมชนได สวนผูนำของชุมชนปากน้ำ 1 และประธานกลุมวิสาหกิจประมงเรือเล็ก

เกายอด ซึ่งเปนกลุมในชุมชนปากน้ำที่เขมแข็ง มีการรวมกลุมกันเพื่ออนุรักษทรัพยากรสัตวน้ำ  

มีกองทุนเงินออมภายในกลุม มีการทำกิจกรรมรักษาความสะอาด เก็บขยะชายหาดทุกวันศุกร ซึ่งก็

เปนการปลูกฝงจิตสำนึกใหเด็กๆและชาวบานในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมดวย 

    2) ดานงบประมาณ 

     ชุมชนปากน้ำ 1 เปนชุมชนที่มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ทั้งทางแมน้ำ และทะเล  

จึงเปนที่รูจักในหนวยงานระดับประเทศ พื้นที่ปาชายเลน ถูกจัดใหเปนพื้นที่นำรองในการจัดสรร

งบประมาณของ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0  

ดวยการพัฒนาเชิงพื้นท่ีศูนยการเรียนรูระบบเชิงนิเวศนปาชายเลน ในภาคเอกชนมีการเขามาทำ

กิจกรรมเพื ่อส ังคม (CSR) เช น กิจกรรมเก็บขยะชายหาด กิจกรรมเก็บขยะแมน ้ำในพื ้น ท่ี  

การสนับสนุนงบประมาณแกกลุมวิสาหกิจประมงเรือเล็กเกายอด  

    3) ดานวัสด ุ

 นักวิชาการดานสุขาภิบาล รณรงคเรื่องการคัดแยกขยะ ภายใตหลักการ 3Rs เพื่อนำขยะ

ที่สามารถรีไซเคิลได นำกลับไปใชประโยชนไดใหม ในกิจกรรมจัดการขยะก็ไดมีการนำเอาวัสดุ อวน    

ตาขาย ที่ชาวประมงไมใชแลว นำมาดัดแปลงเปนอุปกรณดักขยะปลายทอในแมน้ำ ซึ่งเปนวิธีที่งาย 

และประหยัด เปนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพอีกดวย สวนขยะที่ไดจากแมน้ำ เชน ผักตบชวา     

ก็นำมาแปรรูปเปนผล ิตภัณฑปุ ยหมักผักตบชวา แจกจายคืนส ู ชาวบาน นำไปใชกันต อไป  

เปนการหมุนเวียนขยะใหกลับสูผลิตภัณฑอีกครั้ง เศษใบไม เชน ใบสัก กาบมะพราว ใบตองตึง  

ทางกองชางสุขาภิบาล เทศบาลนครระยอง ไดมีการนำเศษใบไมเหลานั้นมาอัดใหเปนภาชนะจากวัสดุ

ธรรมชาติท่ียอยสลายได 

    4) ดานการจัดการ 

    ดานเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของรวมมือกับเยาวชนในชุมชน มีกิจกรรมเดินรณรงคสงเสริม 

การคัดแยกขยะจากตนทาง ถือเปนการปลูกฝงเด็กใหมีจิตสำนึกในการจัดการขยะทั้งครัวเรือน และ 

ท่ีโรงเรียน เทศบาลนครระยอง มีบริการรับขนสิ่งของท่ีไมใชแลวตองการบริจาค ภายใตโครงการ 3Rs 

เดลิเวอรี่ และกิจกรรมนำรอง บริการขนขยะชิ ้นใหญ ทุกวันเสาร เปนการเชิญชวนและอำนวย 

ความสะดวกใหประชาชนคัดแยกขยะท่ีบาน และท้ิงขยะใหถูกท่ี ปองกันการท้ิงลงสูแมน้ำหรือในทะเล
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5.1.2 ความคิดเห็นและความเปนไปไดในการศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1 จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ

เชิงลึกผูบริหาร และผูเกี่ยวของ จำนวน 10 ทาน ลวนมีความเห็นตรงกันวา ชุมชนปากน้ำ 1 อาจจะ

ไมไดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชโดยตรงแตก็มีความสอดคลองในหลายๆกิจกรรม การประยุกต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการขยะ ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก การทำ

ประโยชนเพื่อสังคม การมีวิสัยทัศนและนโยบายของผูบริหาร นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอมความรู

ความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารที่ดีในองคกร การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

และคำนึงถึงสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของพนักงาน การดำ เนินการใดๆ ถาชุมชนไดมีสวนรวมใน

การจัดทำ และเกิดจากความตั้งใจที่จะทำหรือทำการดวยจิตอาสานั้น จะกอใหเกิดความยั่งยืนและ

ควรมีการสนับสนุนจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เชน การสนับสนุนดานงบประมาณในการสราง

นวัตกรรมใหม ๆ ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมเทคโนโลยีของ

ประเทศและโลก การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอการบริหารดูแลชุมชน สวนความเปนไปไดในการประยุกตใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดลอมนั้น ชุมชนปากน้ำ 1  นอกจากจะมีแนวทางการปฏิบัติตาม

วิธีชีวิตดังเดิมแลว หากจะสงเสริมกิจกรรมการประยุกตหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูบริหารจะตองเปนผูนำ ในการดำเนินการและใหการสนับสนุนอยางจริงจัง สรางความยอมรับใหกับ

ประชาชนเพื่อใหเกิดความรวมมือและความเขาใจถึงประโยชนของการประยุกตใชหลักของปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

มีดังนี้ 

1) ความรู ความเขาใจของประชาชนในชุมชน ท้ังความรูในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงและความรูความสามารถในการดำเนินงานแตละดานของชุมชน 

1) คุณธรรมของบุคลากรในองคกรและในชุมชน ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม  

สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

2) ภาวะผูนำของผูบริหารท่ีมีความมุงม่ันในการดำเนินการตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

4) การมีระบบบริหารจัดการท่ีเปนระบบและมีความชัดเจน 

5) การมีสวนรวมของบุคลากรและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

6) การกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย ท่ีชัดเจน รวมท้ังการสนับสนุน 

ทรัพยากรท่ีจำเปนอยางเพียงพอและเหมาะสม 
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5.1.3 แนวทางการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาการจัดการขยะ 

กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1  

จากการศึกษาเพื่อใหการประยุกตเกิดประโยชนในการจัดการสิ ่งแวดลอม ชุมชนตองมี 

การสนับสนุนเรื่องตาง ๆ จากเทศบาลนครระยองและผูท่ีเก่ียวของในองคกร โดยจะตองมีแนวทางการ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตดังนี้ 

1) การเสริมสราง “ความรู” ของบุคลากรใหเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ในการจัดการขยะ 

2) การเสริมสราง “คุณธรรม” เพ่ือเสริมสรางทัศนคติท่ีดีของชุมชนใหสามารถดูแล  

ประชาชน ดวยความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน ดวยความซ่ือสัตย มีจริยธรรมท่ีดี 

3) เครื่องมือ อุปกรณ งบประมาณ และเทคโนโลยีที่ความเหมาะสมตอการสรางความสมดุล

ในทุก ๆ ดานใหแกผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอทุกคน

อยางเทาเทียมกัน 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเรื ่อง การศึกษาและประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

พัฒนาการจัดการขยะ กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ 1 สามารถอภิปรายผลการศึกษา ไดดังนี้ 

 

5.2.1 ประโยชนจากการดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 

    1) สิ่งแวดลอมดีข้ึน 

    2) คุณภาพชีวิตประชนชนและผูมีสวนไดสวนเสียดีข้ึน 

    3) มีระบบการจัดการท่ีเปนระบบและมีความชัดเจน 

    4) ผูนำชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมมากข้ึน 

    5) มีระบบการแกไขปรับปรุงและปองกันปญหาหรือความเสี ่ยงตางๆอยางเพียงพอ 

และเหมาะสม 

5.2.2 อุปสรรคและปญหาในการดำเนินกิจกรรม 

1) การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกตใชในชุมชนนั้น ตอง คำนึงถึง  

อัตลักษณชุมชน หมายถึง รากเหงาหรือวัฒนธรรมทางสังคม ท่ีถูกหลอมใหเกิดข้ึนมาและใชในการยึด

เปนภูมิปญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติในสังคมนั้น ๆ  

2) นโยบายดานการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังไมมีความชัดเจน 
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3) การขาดความรู ความเขาใจ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางแทจริง 

4) จิตสำนึกของชุมชนดาน Environment Awareness ยังไมเพียงพอ 

5) การขาดความตระหนัก เนื่องจากประชาชนบางสวนยังขาดความตระหนักถึง 

ความสำคัญของปญหาการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงไมเตรียมพรอมที่จะทำความเขาใจ

และเรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

6) ยังมีความเชื่อวาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมสามารถนำมาใชไดในชุมชนได 

5.2.3 การดำเนินการตอไปในอนาคต 

สำหรับการสงเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตเพ่ือการดำเนินการตอไป

ในอนาคต ควรมีการดำเนินการดังนี้ 

1) ควรมีการประชาสัมพันธผลการดำเนินโครงการท่ีมีการประยุกตหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ เพ่ือใหเห็นถึงประโยชนของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกตในดานตางๆ ของชุมชน และสามารถใชเปนตัวอย าง กรณีศึกษาและแนวทาง 

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช 

2) ควรมีการศึกษาถึงปญหาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใน 

ชุมชน เพื่อใหเขาใจถึงความสำคัญและเห็นถึงจุดออนของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกตใช ใหเกิดความเปนไปไดและประสบความสำเร็จในการดำเนินการในกิจกรรมนั้น ๆ 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

1) ชุมชนปากน้ำ 1 ตองมีนโยบายท่ีชัดเจนท่ีจะเปนแกนกลาง ในการประสานความ 

รวมมือกับทุกหนวยงาน เพื ่อใหเกิดความรวมมือในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ประยุกตใช  

 2) ชุมชนปากน้ำ 1 ควรประกาศเปาหมายการบริหารจัดการขยะใหทราบทั่วท้ัง

ชุมชน รวมท้ังการสนับสนุนทรัพยากรท่ีจำเปนอยางเพียงพอและเหมาะสม  

  3) ชุมชนตองมีความมุงม่ันและเปนผูกำกับชุมชนในการดำเนินการตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  4) สงเสริมการกระบวนการ 4 M เพ่ือทำใหเกิดประโยชนสูงสุดเชิงปฏิบัติการ 

 5) ควรสงเสริมใหมีการดำเนินการอยางจริงจังในการจัดการขยะเพื ่อเปนการ

ประเมินอยางละเอียด และศึกษาความเปนไปไดกอนลงมือปฏิบัติ ติดตามผล 



61 
 

 
 

 6) ควรสงเสริมใหความรูหลักการบริหารจัดการขยะเพื่อใหประชาชนเขาใจไปใน 

ทิศทางเดียวกัน 

7) ผูนำชุมชนและผูเก่ียวของควรมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและดำเนินการใน 

ชุมชน 

8) ควรมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ 

ผูเก่ียวของเพ่ือใหเห็นถึงความสำคัญและเขาใจมากข้ึน 

9) ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

เพ่ือปองกันความเสี่ยงตอชุมชน 

10) ควรมีการประชาสัมพันธการประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ 

จัดการขยะ เพื ่อใหเห ็นถึงประโยชนของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตในดานตาง  ๆ                 

ของชุมชน และสามารถใชเปนตัวอยางกรณีศึกษาและแนวทางของการวิจัยตอไป 

 5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับชุมชนลักษณะเดียวกัน 

 ควรศึกษาถึงหลักการ การดำเนินกิจกรรม วามีกิจกรรมอะไรบางที่สามารถนำไปปรับใชได         

ซึ่งแนวทางปฏิบัติหรือการนำไปใช อาจจะมีลักษณะที่คลายกันหรือแตกตางกันขึ้นอยูกับชุมชนนั้น ๆ

ตลอดจนดูในเรื่องอัตลักษณชุมชน  รากเหงาหรือวัฒนธรรมทางสังคม ท่ีถูกหลอมใหเกิดข้ึนมา และใช

ในการยึดเปนภูมิปญญา ถาสอดคลองก็สามารถนำหลักท่ีศึกษามาไปใชได 

 5.3.3 ขอเสนอแนะการศึกษาตอไป 

   1) การศึกษาในอนาคตควรมีการมุงศึกษาเชิงลึกมากกวานี้ เชน ทัศนคติ ความรูดาน

การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 

  2) โดยการเพิ ่มขอบเขตในการศึกษาเพิ ่มประเด็นที ่เกี ่ยวกับการจัดการดาน

สิ่งแวดลอมในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึน เชน การจัดการน้ำเสีย และการจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการ

ดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  เปนตน  
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คำถามการสัมภาษณผูบริหารและผูเกี่ยวของ 

 1) สถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 เปนอยางไร 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

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

 2) ทานเคยทราบเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม โปรดอธิบาย 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

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

 3) ทานคิดวา ชุมชนปากน้ำ 1  มีกิจกรรมใดบาง (ดานสิ่งแวดลอม) ที่ทานคิดวาไดนำหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันความรูและ

คุณธรรมมาประยุกตใช ในการจัดการขยะในชุมชน  

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

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

 4) ทานคิดวาปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหชุมชนปากน้ำ 1  จะสามารถประยุกตหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ มีอะไรบาง เชน วิสัยทัศนของผูบริหาร ความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารภายใน การมีสวนรวมของประชาชน ฯลฯ 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

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

5) โครงการและกิจกรรมที่ทานสนใจจะทำ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน  

การจัดการขยะ และทานสามารถขับเคลื่อนไดออยางไรบาง 

ตอบ ....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
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ผลการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 

จากการเก็บขอมูลปฐมภูมิใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยการสัมภาษณ 

ผูบริหารทองถิ่น นักวิชาการและผูนำชุมชน ซึ่งแตละทานมีหนาที่เกี่ยวของและทราบขอมูลเกี่ยวกับ 

สภาพปญหาและการจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1 เปนอยางดี โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ 

ดังนี้  

ประเด็นท่ี 1 สถานการณ สภาพปญหา อุปสรรค การจัดการขยะในชุมชนปากน้ำ 1เปนอยางไร 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ประเด็นหลักๆ 

ชุมชนปากน้ำ 1 เปนชุมชนที่อยูติดน้ำเลย เชน หมูบานเกายอด บริเวณชุมชนหัวบาน ชาวบานก็จะ 

ทิ้งขยะลงแมน้ำ บางคนมีอาชีพเก็บของเกาขาย หลังบานเปนที่พักขยะ ขยะก็อาจตกลงไปในแมน้ำ

ดวยความหนาแนนของคนอยูอาศัยเยอะ…”  

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

เปนชุมชนที่มีศักยภาพและความรวมมือจากชาวบานในชุมชนที่ใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ 

ไดแก ขยะอินทรีย รีไซเคิล(แยกขายเอง ฝากธนาคารขยะบางสวน) ถุงพลาสติก ขยะอันตราย รวมท้ัง

การจัดเก็บขยะจากทะเลและแมน้ำ แตปจจุบันยังคงพบวา ขยะจากทะเลและแมน้ำยังคงมีปริมาณ

มาก ทั้งอาจเปนไปไดที ่จะมาจากเรือประมงที่จอดอยูตามทาเรือ แพปลาในพื้นที่(ลูกเรือประมง      

ตางดาว) รวมท้ังบานเรือนท่ีอยูริมฝงแมน้ำ...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

เปนชุมชนดั้งเดิม สวนใหญในพ้ืนท่ีมีอาชีพประมง ผูท่ีอาศัยในชุมชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี  สำหรับ

การจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนปากน้ำ 1 นั้น  เทศบาลนครระยองไดมีการสงเสริม การคัดแยกขยะ    

มาตั ้งแต ป 2545 จนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะขยะอินทรีย เนื ่องจากที ่นี ่มีเศษอาหารจำนวนมาก  

เชน เศษจากการทำอาหารทะเลของชาวบาน และขยะอินทรียจากรานอาหารหลายแหงเนื่องจาก

ชุมชนมีพื้นที่ติดชายทะเล จึงเปนแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ โดยขอมูลปริมาณขยะอินทรีย ป 2564 

เฉลี่ย 0.42 ตัน/วัน เรื่องปญหาอุปสรรคการจัดการขยะชุมชน ปากน้ำ 1 ลักษณะชุมชนคอนขาง

หนาแนน มีถนน/ซอยเชื่อมตอภายในชุมชนคอนขางแคบ รถเก็บขนขยะจะวิ่งไดเฉพาะเสนทางหลัก

คือถนนอารีราษฎรและถนนเลียบชายฝงท่ีอยูรอบนอกของชุมชน  สำหรับซอยเชื่อมตอตางๆรถขนาด

ใหญไมสามารถเขาไป ในการจัดเก็บขยะท่ีผานมา  สำหรับขยะท่ัวไปจะขอความรวมมือพ่ีนองประชาชน

นำออกมาท้ิงท่ีจุดรวมขยะบริเวณหนาถนนหลัก  และขยะอินทรียจะใชรถซาเลงเขาจัดเก็บ...” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...มีขยะตกคางอยู

เปนจำนวนมากบริเวณชายหาด จึงตองใชคนจำนวนมากในการเก็บ และยังมีขยะเหลือตกคางใน

บริเวณตัวกันคลื่น...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

เปนชุมชนที่มีสภาพภูมิศาสตรคือทิศเหนือติดแมน้ำระยอง ทิศใตติดทะเล(ถ.เลียบชายฝง) มีการ

ประกอบอาชีพท้ังกลุมประมงเรือเล็กเกายอด โรงน้ำปลา โรงแรม อาคารชุดพักอาศัย รานอาหาร และ

อาชีพคาขายบริเวณชายหาด โดยปจจุบ ันพบวาสภาพปญหาของขยะคือจะมีขยะในแมน้ำ

คอนขางมากเนื่องจากเปนชุมชนที่ปลายของแมน้ำระยอง ทำใหริมฝงของชุมชนที่อยูติดแมน้ำจะมี 

ขยะมูลฝอย อยูตามใตถุนบานพัก และบริเวณโขด(เกาะ) กลางแมน้ำปริมาณมาก โดยในแตละ

ชวงเวลา ฤดูกาล น้ำขึ้น น้ำลง จะสงผลตอปริมาณและการกระจายตัวของขยะในแมน้ำ ทำใหการ

จัดการขยะในแมน้ำตองอาศัยความรูของหลักวิชาการ และประสบการณของคนในพ้ืนท่ีในการจัดเก็บ

ตามปจจัยทางธรรมชาติ และในชุมชนจะมีบานพักหนาแนน ประชากรมีทั้งคนไทย และคนตางดาว

อาศัยอยู ถนนแคบ การจัดเก็บของรถเก็บขนจะเจอปญหาคือขนาดของรถท่ีใชเก็บขน ตองมีขนาดเล็ก 

ท่ีสามารถเขาตรอก ซอยเล็กๆ ได รวมท้ังอาชีพประมง จะมีขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหาร ซ่ึงถาการ

จัดเก็บชา ไมตอเนื่องจะเกิดปญหาเรื่องการเนาเสียของขยะดังกลาว ในสวนของรานอาหาร โรงแรม

การจัดการขยะมูลฝอยยังถือวามีการคัดแยกขยะแตละประเภทไดเปนอยางดี สามารถนำไปใช

ประโยชน และบริหารจัดการไดดี...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...1.ดวยสภาพพ้ืนท่ี

ของชุมชนปากน้ำ 1 มีบานเรือนที่อยูติดริมแมน้ำระยองทำใหเกิดปญหาประชาชนทิ้งขยะลงในแมน้ำ 

ประกอบกับถนนในชุมชนสวนใหญเปนซอยแคบ ไมสามารถตั้งถังขยะหนาบานไดตองตั้งที่ปากซอย 

ทำใหประชาชนไมสะดวกสบาย จึงอาจเปนตนเหตุใหมีการท้ิงขยะลงในแมน้ำ หรือไมท้ิงขยะในถังขยะ

บริเวณที่จัดเตรียมไวให 2. มีการทิ้งขยะชิ้นใหญตามขางถังขยะ ทำใหดูแลวไมเปนระเบียบเรียบรอย 

3. ในพื้นที่มีการประกอบอาชีพทำหมึกตากแหง ปลาเค็ม รานขายอาหาร จึงมีการนำเศษไสปลาหมึก 

ไสปลา  เศษอาหาร มาท้ิงในถังขยะท่ัวไป ทำใหเกิดกลิ่นเหม็น...” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสขุาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...สถานการณ

ตอนนี้ ชุมชนปากน้ำ1 เปนชุมชนท่ีอยูติดกับชายทะเลและแมน้ำระยอง จึงมีบานจำนวนหลายหลังคา

เรือนที่เปนบานริมแมน้ำระยองและอยูใกลกับชายหาด ประชาชนในพื้นที่สวนใหญประกอบอาชีพ 

ทำการประมงและคาขายเกี่ยวกับอาหารทะเลสภาพปญหาก็คือ 1.ชุมชนปากน้ำ1 มีบานเรือนที่อยู 

ริมแมน้ำระยอง มักจะพบเจอกับปญหาขยะจำนวนมากที่ไหลมาจากแมน้ำระยองหรืออาจจะเกิดจาก

การครัวเรือนมีการท้ิงขยะลงสูแมน้ำ จนทำใหขยะเหลานั้นไปติดสะสมอยูใตถุนบาน เพราะบานเรือน

ริมน้ำสวนใหญขาดการติดตั้งทุนดักขยะ 2.ชุมชนปากน้ำ1 มีบานเรือนอยูใกลกับชายหาดมักจะพบเจอ

กับปญหาขยะที่พัดเขามาฝงเปนจำนวนมาก เกิดทัศนียภาพไมสวยงาม และสงผลการกระทบตอ 

การทองเที่ยววอีกดวย 3.ครัวเรือนในชุมชนปากน้ำ1 ยังมีบางสวนไมเขารวมการคัดแยกขยะอินทรีย

ออกจากขยะทั ่วไป  มีอุปสรรคเปนเรื ่อง ขาดงบประมาณในการติดตั ้งทุ นดักขยะใหครอบคลุม 

ทุกครัวเรือน ปริมาณขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำไมสามารถควบคุมปริมาณได และขาดความรวมมือ

จากชาวบาน...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

ตั ้งอยู ในพื ้นที ่ตำบลปากน้ำ ที ่ด านทิศเหนือจะติดแมน้ำระยอง และทิศใตเปนทะเลอาวไทย  

(หาดแหลมเจริญ) ขยะท่ีพัดมากับแมน้ำระยองท้ังสาย ก็จะมาสะสมกันท่ีปากแมน้ำระยอง กอนออกสู

ทะเล ชุมชนปากน้ำเปนปลายทางของขยะที่มากับแมน้ำนั่นเอง อุปสรรคในการจัดการขยะก็คือ  

ตองแกปญหาท่ีตนเหตุ ไมใชปลายเหตุ หากเราเก็บขยะท่ีปลายทาง แตตนทางยังท้ิงขยะกันอยู ขยะก็

ไมมีทางหมดไป...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 27 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...สภาพบานเรือน

ในชุมชนปากน้ำ 1 คอนขางแออัด มีบางสวนท่ียื่นลงไปในแมน้ำ ก็จะท้ิงขยะลงแมน้ำ มีตางดาวท่ีเปน

แรงงานในแพปลาไมเขาใจเรื่องการรักษาความสะอาด...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...สภาพปญหา

ตอนนี้ครัวเรือนที่อยูฝงแมน้ำก็จะมีปญหาเรื่องขยะในแมน้ำลอยมาติดบานเรือน และขยะทะเลจะมี

เปนชวงฤดูมรสุม อุปสรรคปญหาขยะในแมน้ำในชวงท่ีน้ำข้ึนไมมีทุนท่ีก้ันขยะ…” 
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ประเด็นท่ี 2 ทานเคยทราบเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม โปรดอธิบาย 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ความพอเพียง 

การประยุกตใช ในการทำอะไรใหพอดีตัว ไมวาจะเรื ่องงานก็ดี เรื ่องของสภาพเศรษฐกิจสวนตัว        

ใชงบประมาณ ศักยภาพของทรัพยสิน-วัตถุดิบท่ีเรามีอยูใหทำงานและไมคอยเครียด   … ”  

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “... ทราบ คือการ

ดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง พอดี พออยู พอกิน พอเก็บ สามารถพ่ึงพาตนเองได...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...“เศรษฐกิจ

พอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวพระราชทานพระราชดำริชี ้แนะแนวทาง 

การดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั ้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดำรงอยูได

อยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ เปลี่ยนแปลงตางๆ 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไม

เบียดเบียน ตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจาก           

การกระทำนั้นอยางรอบคอบ 

          3. ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ท่ี

จะเกิดข้ึน โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 

1. เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน  

ความรอบคอบท่ีจะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติ 

           2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต…” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทราบ เศรษฐกิจ

พอเพียง เปน ปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดำเนินไปในทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื ่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร 

ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 

ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ ่งในการนำวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ 

การดำเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และ

ใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดำเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ 

เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทราบ โดยเปน

แนวทางในการดำเนินการตามหลักที่รัชกาลที่ 9 ทรงคิดและถายทอดใหประชาชน องคกร โดยเปน

หลักการที่ตองเดินทางสายกลาง โดยประกอบดวย 3 หวง 2 เงื ่อนไข คือ พอประมาณ มีเหตุผล        

มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี และเง่ือนไข ความรูและคุณธรรม…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...เปนกรอบแนวคิด 

ซ ึ ่งม ุ งให ท ุกคนสามารถพึ ่ งพาต ัวเองได  รวมถึงการพัฒนาใหด ีย ิ ่ งข ึ ้น จนเก ิดความยั่งยืน                    

คำวา พอเพียง คือ การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง โดยตั้งอยูบนหลักสำคัญสามประการ คือ  

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสขุาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทราบ  เศรษฐกิจ

พอเพียง เปนปรัชญาที่สามารถปฏิบัติตามไดในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

ระดับรัฐ ใหดำเนินไปในทางสายกลาง มี 3หวง 2 เง่ือนไข ดังนี้ 

1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอ่ืน  
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2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยาง 

มีเหตุผล  

3.ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ  

ท่ีจะเกิดข้ึน โดยมี เง่ือนไข ดังนี้  

1.เงื ่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี ่ยวกับวิชาการตางๆ มีความรอบคอบที่จะ 

นำความรูเหลานั้นมาวางแผนและความระมัดระวังมากข้ึน  

2.เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญา…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทราบ เปน

ปรัชญาที่ใหคนไทยรูจักการพึ่งพาตนเอง ใชชีวิตในทางสายกลาง ไมฟุมเฟอย ใชจายเกินตัว รูวิธี

ปองกันไมใหเกิดปญหาข้ึนในอนาคต...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 27 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...เคยไดยินคะ  

เปนการท่ีสอนใหคนทำมาหากินพ่ึงพาตนเองได ไมเปนหนี้เปนสิน พออยูพอกิน ...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทราบ ความ

พอประมาณ การท่ีเราดำรงชีวิตดวยความพออยูพอกิน เหลือก็เอาไปขาย มีภูมิคุมกัน ไมใหเกิดปญหา

ท่ีทำใหไมสามารถดำรงอาชีพของตนไดและมีการออมเงินเพ่ือใชจายฉุกเฉินในอนาคต ควบคูไปกับการ

มีจิตสำนึกท่ีดีดวย...” 

 

ประเด็นท่ี 3 ทานคิดวา ชุมชนปากน้ำ 1  มีกิจกรรมใดบาง (ดานสิ่งแวดลอม) ท่ีทานคิดวาไดนำหลัก

ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันความรูและ

คุณธรรมมาประยุกตใช ในการจัดการขยะในชุมชน 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชาวบานในชุมชน

ปากน้ำ 1 สวนใหญทำประมง เมื่อไดสัตวน้ำมาก็นำมาบริโภคภายในครอบครัว เมื่อเหลือก็นำไป

จำหนายหนาบานตัวเองหรือตามตลาดนัดเล็กๆ แถวบาน มีกลุ มอนุรักษสัตวน้ำเวลาฤดูวางไข          

ไมออกไปจับสัตวน้ำ เพ่ือปองกันปญหาการสูญพันธุ… ”  

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 
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(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 

 มีการทำประมงเรือเล็ก ซึ่งเปนการประกอบอาชีพในลักษณะของความพอเพียง จับสัตวน้ำเทาท่ี

จำเปน เลือกจับสัตวน้ำตามฤดูกาล ไมจับสัตวน้ำตัวเล็ก และยังมีการเพาะเลี้ยง/อนุบาลปู เพ่ือปลอยสู

ทะเล เพื่อใหสามารถมีสัตวน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นในธรรมชาติ และยังมีการรวมกลุมกันของชาวบานใน

การจัดการขยะในชุมชน ทั้งการคัดแยกขยะกอนทิ้ง มีการนำขยะกลับมาใชประโยชน แยกขยะตาม

ประเภทถังคัดแยกขยะของเทศบาล เพ่ือใหเทศบาลนำไปกำจัดและใชประโยชนอยางถูกวิธีตอไป...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

มีการใหความรวมมือในการคัดแยกขยะประเภทตางๆเปนอยางดี  ไดแก  ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล  

ขยะถุงพลาสติก  และขยะอันตราย  โดยไดมีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก 

   - ความพอประมาณ  โดยการเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีไมกอขยะ   และนำวัสดุรีไซเคิลมาใชซ้ำ 

อยางคุมคากอนนำไปกำจัด  

   - ความมีเหตุมีผล  การอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจาวันท่ีไมกอใหเกิดขยะ  มีจิตสำนึกท่ีดี

ในการจัดการขยะ โดยมีนิสัยปลอดขยะ/นิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   - มีภูมิคุมกันท่ีดี โดยมีการเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีไมกอขยะ   สามารถคัดแยกขยะแตละ

ประเภท ไดอยางถูกตอง และไมท้ิงขยะในท่ีหรือทางสาธารณะ…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...การจัดการขยะ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนปากน้ำ1 คือการสรางผลกำไร โดยกำหนดกิจกรรม 

การคัดแยกขยะ เพ่ือลดขยะ ลดขยะเปนเงินเพ่ิมรายไดหลอเลี้ยงชุมชน…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...การคัดแยกขยะ

ของคนในชุมชน สถานประกอบการ โรงแรม อาคารชุดพักอาศรัย กลุมประมงเกายอด ที่คัดแยกขยะ

ท้ัง ขยะอินทรีย เศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน และขยะท่ัวไป โดยเฉพาะประธานชุมชน

รัชนี ท่ีไดเริ่มคัดแยกขยะรวมกับเทศบาลนครระยอง โดยอาจจะไมครอบคลุมท้ังชุมชน แตก็ถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการจัดการขยะดวยตัวเอง และถายทอดใหคนในชุมชนไดดำเนินการตามดวย ทำให

เทศบาลสามารถบริหารจัดการไดเปนอยางดี รวมถึงการมีสวนรวมของสถานประกอบการในชุมชนท่ีมี

ส วนร วมในก ิจกรรมค ัดแยกขยะ และการเก ็บขยะในแม น ้ำ ชายหาด ท ี ่ถ ือเป นแหล ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสถานประกอบการสามารถประกอบอาชีพของตัวเองได…” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...กิจกรรมธนาคาร

สัญจร กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสขุาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...กิจกรรมธนาคาร

ขยะสัญจรเทศบาลนครระยอง รวมกับชุมชนปากน้ำ1 และกลุมประมงเรือเล็กเกายอด เปนกิจกรรม

ดานสิ ่งแวดลอมที ่ประชาชน/กลุ มประมง/สถานประกอบการในพื ้นที ่ช ุมชนปากน้ำ1 เขามา 

มีสวนรวมกับทางเทศบาลนครระยองในการฝากขยะ รีไซเคิล กิจกรรมนี้สามารถนำหลักของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชเกี ่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลของชุมชนได ความพอประมาณ  

รูจักใชเวลาที่มีอยูอยางคุมคาโดยรวมกันคัดแยกขยะรีไซเคิล เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถสงตอไป 

สู กระบวนการรีไซเคิลได ความมีเหตุมีผล มีเหตุผลในการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกมาจากขยะ 

ประเภทอื่น แลวนำมาฝากธนาคารขยะสัญจร เพื่อในการชวยลดปญหาขยะที่จะนำลงบอฝงกลบ 

การมีภูมิคุมกัน ในดานการเก็บสะสมเงินท่ีไดจากการฝากขยะรีไซเคิล เตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ

และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรูและคุณธรรมมาประยุกตใชโดยการ นำความรู

เกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน การจัดการขยะมูลฝอย

แตละประเภทอยางถูกตองและเหมาะสม และมีความตระหนักถึงสวนรวม…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ทางกลุมอนุรักษ

ปาชายเลนรวมกับหอการคา สรางคอนโดปูอนุรักษปูทะเล เพื่อสรางหวงโซอาหารตามธรรมชาติ 

โดยใชเศษไมมากองเรียงกันเปนกำแพงเวลาน้ำข้ึน เปนวัสดุท่ีสามารถยอยสลายได เปนอาหารใหสัตว

อนุบาลไดดวย โดยไมกอใหเกิดขยะและมลภาวะตามมา เมื่อเรามีความรูภูมิคุ มกันเรื ่องอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ เราก็จะมีทรัพยากรไวใชตลอดไป...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 27 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...กิจกรรมเก็บขยะ

แมน้ำระยอง เก็บขยะชายทะเลรวมกับพอคาแมคาท่ีขายของบนชายหาด...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...กิจกรรมแยกขยะ

ถังขยะทั่วไป ขยะเศษอาหารจากเทศบาล ถังขยะเพียงพอ และประชาชนเขาถึงได กิจกรรมเก็บขยะ

ชายทะเลในชุมชนทุกวันศุกร  ความพอประมาณ เวลาชาวบานประมงไดปลาก็ เอามาทำกับขาวกินใน

ครัวเรือน เหลือก็เอามาจำหนาย เคยประสบปญหาสัตวน้ำไมมี จับอยางเดียวไมอนุรักษ โดยจับปูมา

เปนหลัก ตั้งธนาคารปู แมปูท่ีมีไขนอกกระดอง เอามาสลัดไขออก อนุรักษสิ่งท่ีมันขาด มีการประกาศ
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เขตอนุรักษ รวมมือ ขอรับบริจาค สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ มีการตั้งกลุมออมทรัพย ออมเงิน 

ทุกวันท่ี 5 ของเดือน ตั้งกฎข้ึนมาจากความเห็นรวมกันของสมาชิก มีดอกเบี้ยปนผลใหสมาชิก สวนนึง

ทำกิจกรรมใหผูสูงอายุและเด็ก ผูกอตั้งธนาคารปู เอกชนบริษัทSCG สนับสนุนตัวโรงเรือน อุปกรณ 

ทุนการศึกษาเด็ก จากการขายแมพันธปู และจากเงินสนับสนุนจาก บริษัทเอกชน อวนปู ที่ชำรุด  

เอาเนื้ออวนทิ้งแลวขาย เชือกอวนซื้อมาเปลี่ยนได ขวดน้ำเปลา 1.5 ลิตร เอามาใสทราย เพื่อผูกกับ 

ธงถวงน้ำหนักอวนใหธงไมลอย ธนาคารขยะ ขายเพ่ือเอาไปรีไซเคิล …” 

 

ประเด็นท่ี 4 ทานคิดวาปจจัยท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีจะทำใหชุมชนปากน้ำ 1  จะสามารถประยุกตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ มีอะไรบาง  

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...วิสัยทัศนผูบริหาร 

สื่อสารใหชาวบานมีความเชื่อมั่นในองคกรทองถิ่น ใหความรูเรื่องผลกระทบของการปนเปอนขยะใน

พื้นที่ ใหชาวบานเชื่อมั่น ขอความรวมมือในการจัดเก็บขยะจากชาวบาน ใหชาวบานเห็นถึงผลดีตอ

ชาวบานและผูประกอบการในชุมชนนายกฯมอบนโยบาย ใหความรูความเขาใจแกชาวบาน และเนน

การมีสวนรวมในการเก็บขยะรายสัปดาห… ”  

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...การกำหนด

นโยบายจากเทศบาลและผูนำชุมชน มีความสำคัญมากในการกำหนดแนวทางการจัดการขยะในพืน้ท่ี 

เพราะชาวบานจะใหความสำคัญกับผูนำที่เขมแข็ง และมีการดำเนินการอยางเขมแข็งและพอเพียง 

รวมทั้งการสรางความเขาใจในพื้นที่ เชน การประชาสัมพันธใหความรู การบริการสาธารณะ (เก็บขน

ขยะ) ถังขยะแยกประเภท รวมทั้งประโยชนที่ชาวบานจะไดรับจากการจัดการขยะ จะทำใหชาวบาน

ใหความรวมมือมากข้ึน...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ปจจัยที่สำคัญ

ท่ีสุดท่ีจะทำใหชุมชนปากน้ำ 1  จะสามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ  

ไดแก วิสัยทัศนของผูบริหาร ความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสาร

ภายใน การมีสวนรวมของประชาชน  และความรวมมือของบริษัทเอกชนท่ีรับจางเก็บขนขยะ…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...วิสัยทัศนของ

ผูบริหารและการมีสวนรวมของประชาชนจึงทำใหการจัดการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดำเนินตอไปได…” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...เริ่มตั้งแตนโยบาย

ของผูบริหารทองถิ่น การตอบสนองนโยบายของขาราชการ และหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทสจ. 

ทช. การมีสวนรวมของภาคเอกชน สถานประกอบการในพื้นที่ การมีสวนรวมของชุมชนทั้งคนไทย 

และตางดาว ทั้ง 4 ปจจัยตองไปในทิศทางเดียวกัน และสงเสริมซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถประยุกต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการขยะ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...การสื่อสารให

ประชาชนเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง การสงเสริมสนับสนุนจากเทศบาลใหประชาชนมีการ 

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการจัดการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน และการสรางผูนำในชุมชนใหสามารถนำประชาชนในชุมชนใหมีความรวมมือรวมใจกันนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...คิดวาปจจัยท่ี

สำคัญที่สุดที่จะทำใหชุมชนปากน้ำ 1  จะสามารถประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ

จัดการขยะ คือ การมีสวนรวมของประชาชน…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...วิสัยทัศนของ

ผูบริหารระดับสูง ที่สงลงมาที่ผูปฏิบัติงาน มีการสื่อสาร ทำความเขาใจกับประชาชนไดเกิดความ

ตระหนัก มีจิตสำนึกตอสิ่งแวดลอมในสวนรวม...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณส วนบุคคล, 27 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นว า “...ความมี 

สวนรวมมือกันของชาวบานในชุมชน ใหมีความรู มีจิตสำนึกในการชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน 

ในชุมชน...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ปจจัยวิสัยทัศน

ของผูบริหาร ตั้งใหชาวบานคนในชุมชนมีสวนรวม ถานำปญหาที่แจงไปมาแกไขใหตรงจุดก็จะไดผลดี 

ไมมีปญหาขยะ…” 
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ประเด็นที่ 5 โครงการและกิจกรรมที่ทานสนใจจะทำ เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การจัดการขยะ และทานสามารถขับเคลื่อนไดอยางไรบาง 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “... ทุนดักขยะใตถุน

บานท่ีติดน้ำ ทำZonning โดยใชวัสดุท่ีเรามีอยู ตีกรอบในบริเวณหัวบาน ไมใหขยะลอยเขามาบริเวณ

ปาชายเลนท่ีเปนศูนยการเรียนรูและสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ … ”  

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...ชุมชนปากน้ำ 1 

มีทั ้งทะเล ชุมชน และแมน้ำ ดังนั้นการทำกิจกรรมจึงตองสงเสริมและใหความรู รวมทั้งขอความ

รวมมือทั ้ง 3 ดาน เพื ่อใหการจัดการขยะมีความครอบคลุมทั ้งพื ้นที ่และเพื ่อสรางความยั ่งยืน 

ดานสิ่งแวดลอมรอบๆ ชุมชนปากน้ำ 1 ใหอยูคู สืบไป ถาสิ่งแวดลอมไมปนเปอนขยะก็จะทำให

สิ่งแวดลอมอยูในสภาวะที่เหมาะสมตอการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ ซึ่งจะสงผลตออาชีพของ 

ชาวชุมชนใหยั่งยืนตามไปดวย เพราะดูแลรักษาสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนอยูก็จะ

ทำใหอยูอยางพอเพียงในสิ่งท่ีตนเองมีอยูอยางยั่งยืนไดไมยาก...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...จะดำเนินการโดย

นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการขยะ มาใชควบคูกับหลัก  3Rs ไดแก  

1) การใชซ้ำ (Reuse) อยางพอประมาณ เชน การนำยางรถยนตเกามาใชเปนภาชนะปลูก

พืชผักสวนครัวหรือตนไม การนำเสื้อผาเกามาเย็บเปนถุงผา การนำขวดน้ำดื่มใชแลวมาบรรจุน้ำยา 

ลางจานและน้ำยาเอนกประสงค และการนำพาเลตไมมาทำปายรณรงคหามท้ิงขยะ  

2) การลดการใช (Reduce) ใชนอยอยางมีเหตุผล มีกิจกรรมการลดการเกิดขยะอยาง

ตอเนื่อง โดยการใชถุงผาแทนการใชถุงพลาสติกในการซ้ือของตามรานขายของชำ  

3) การแปรรูปใหม (Recycle) ใชอยางมีภูมิคุมกัน มีกิจกรรมท่ีนำสิ่งของท่ีไมสามารถนำมาใช

ประโยชนในลักษณะเดิมไดอีก มาแปรรูปดวยกระบวนการตางๆ และนำกลับมาใชใหม เชน  

การคัดแยกขวด กระดาษ แลวนำสงหนวยงานที ่รับแปรรูปผลิตภัณฑใหม นอกจากการไดผลิตภัณฑใหม  

ยังเปนการสรางรายไดอีกชองทางหนึ่งอีกดวย  การทำปุยอินทรียจากเศษอาหารใชเองที่บานหรือ 

คัดแยกขยะอินทรียสงใหเทศบาลฯเก็บรวบรวมนำไปใชประโยชน…” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...กิจกรรมเก็บขยะ

ชายหาดเพ่ือลดขยะโดยเชิญชวนชุมชนปากน้ำ 1 ในการเขารวมกิจกรรม…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...- การคัดแยกขยะ

มูลฝอยแตละประเภทใหไดมากท่ีสุด โดยสุดทายขยะท่ีจะนำไปกำจัดจะมีปริมาณท่ีนอยท่ีสุด  

- การจัดเก็บขยะในแมน้ำ ชายหาด ทะเล และนำขยะมูลฝอยเหลานั้นไปกำจัดใหถูกหลัก

วิชาการ รวมทั้งการทำใหประชาชนรับทราบถึงขยะที่เกิดจากตนทาง สงผลมาถึงปลายทางคือแมน้ำ 

ทะเล รวมถึงสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อาจจะไดรับผลกระทบ และสงผลเสียตอความสมดุลของระบบนิเวศใน

ทายท่ีสุด…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...การขยาย

เครือขายธนาคารขยะ โดยประชาสัมพันธสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีการคัดแยกขยะและ 

มีการออมเงินโดยนำขยะที่สามารถรีไซเคิลไดฝากเขากิจกรรมธนาคารขยะ โดยมีการใหบริการสัญจร

เขาไปรับขยะรีไซเคิลถึงบานเพ่ือลดความยุงยากในเก็บขนของประชาชน...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...สามารถ

ขับเคลื ่อนกิจกรรมธนาคารขยะสัญจรเทศบาลนครระยอง ใหกับประชาชน/กลุมประมง/สถาน

ประกอบการในพื้นที่ชุมชนปากน้ำ1 เขามามีสวนรวมกับทางเทศบาลนครระยองในการฝากขยะ 

รีไซเคิล โดยการรณรงคประชาพันธผานสื่อออนไลนใหประชาชนทุกคนในชุมชนปากน้ำ1 ไดรับทราบ

ขอมูล…” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...เทศบาลเรากำลัง

มีโครงการใชอวนตาขายของเกาที่ชาวบานไมใชแลว มาทำเปนที่ดักขยะแมน้ำที่ปลายทอ เพื่อไมให

ขยะไหลลงสูทะเล มีการแยกเอาผักตบชวาที่ดักไดมาทำเปนผลิตภัณฑปุยหมักจากผักตบชวา แลว

นำมาแจกประชาชนในเขตเทศบาล...” 

ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 27 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...อยากใหมี

กิจกรรมรวมกันของคนในชุมชน ปลูกฝงจิตสำนึกของเด็กๆและผูใหญ ใหชวยรักษาสิ่งแวดลอมใน 

บานตัวเอง...” 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565) ไดแสดงความคิดเห็นวา “...โครงการที่สนใจ  

อยากใหเด็กๆที่ไดรับทุนการศึกษา มีสวนรวม ในการเก็บขยะครบ 4 สัปดาห จะเปดสมุดเงินฝากให 

โครงการนำขยะมาแลกของท่ีรีไซเคิลจากขยะจากบ.เอกชนท่ีเอาขยะไปรีไซเคิล กำลังปรึกษาหารือกับ

บริษัทเอกชนใหวิจัยเพื่อนำเศษเปลือกหอยเปลือกปู ที่ไมไดใชประโยชนแลวใหสามารถเปลี่ยนไปทำ

เปนปุยได...” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 
ภาพการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ 
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ภาพการดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 1 นายเสรี สุวรรณวิจิตร ตำแหนง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง 

(การสัมภาษณสวน บุคคล, 24 มกราคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 2 คือ น.ส.ณัฐริกา ซ่ือมาก หัวหนาฝายสงเสริมสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 16 มกราคม 2565) 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 3 น.ส.วิลาวรรณ นาถาบำรุง หัวหนาฝายบริการสิ่งแวดลอม 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 26 มกราคม 2565) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 4 น.ส.ณัฐทิชา กาญจนาวาณิช  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 17 มกราคม 2565) 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 5 นายเทพเทพา เจริญดี  นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 25 มกราคม 2565) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 6 น.ส.พรรณา บำรุง นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 23 มกราคม 2565) 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 7 น.ส.อารียา สอนเสนา ผูชวยนักวิชาการสขุาภิบาล 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 21 มกราคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 8 นายนราวุฒิ สุขวารี  สมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง เขต 4 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 24 มกราคม 2565) 
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ผูใหขอมูลคนท่ี 9 นางรัชนี หาความสุข  ประธานชุมชนปากน้ำ 1 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 27 มกราคม 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูใหขอมูลคนท่ี 10 น.ส.ดวงกมล รมรื่น ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเกายอด 

(การสัมภาษณสวนบุคคล, 31 มกราคม 2565)  
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล นางสาวดวงพร เจริญชัยรุงเรือง 

 

ประวัติการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ปท่ีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 

 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

 มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปท่ีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 

 

ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน Lab Analysis 

 Carabao Tawandang Company Limited  

 ป พ.ศ. 2556 – 2557 

 

 นักวิชาการปฏิรูปท่ีดิน 

 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดระยอง 

 ป พ.ศ. 2558 – 2561 

 

 ผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข 

 สำนักงานเทศบาลนครระยอง 

 ป พ.ศ. 2561 - ปจจุบัน 
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