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กติตกิรรมประกาศ 

การค้นควา้แบบอิสระเล่มน้ี ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของรศ. ดร. อาวรณ์ โอภาสพฒันกิจ
ประธานกรรมการท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค  าปรึกษา ค าแนะน า และ
ตรวจทานแกไ้ขงานวจิยัเล่มน้ี ตั้งแต่เร่ิมด าเนินการศึกษาจนท าให้งานวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ. ร าไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัยท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ 
อาจารย ์ดร. จุฑาทิพย ์เฉลิมผล และ ผศ. ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการท่ีปรึกษา
การคน้ควา้แบบอิสระเล่มน้ี ท่ีไดก้รุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการวิจยั ตลอดจนแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ จนท าใหง้านวจิยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผูส้อนทุกท่านท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจ ัยตลอดการศึกษา และ
เจา้หนา้ท่ีภาควิชาส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ทุกท่าน ท่ีได้
ใหค้  าแนะน าปรึกษาอ านวยความสะดวก ตลอดจนการด าเนินการคน้ควา้แบบอิสระจนส าเร็จไดด้ว้ยดี 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ชาวบา้นผูใ้ห้
ขอ้มูลในการศึกษา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีสาธารณะสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีกรุณาให้ความเมตตา และให้ความอนุเคราะห์ความร่วมมือ และอ านวยความ
สะดวกในการวิจยัเป็นอยา่งดี และหวงัเป็นอย่างยิ่งวา่การวิจยัคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ นายพิชยั และนางบุญศรี ปัญโญ ซ่ึงเป็นบิดาและมารดาของผูว้จิยั ท่ี
ได้ให้ความรัก ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจให้เสมอ และขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบุคคลท่ีให้
การศึกษาทุกท่านท่ีไดใ้หว้ชิาความรู้จนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท และขอขอบคุณนายจกัรพนัธ์ 
ภูมิสุทธาผล และนายพิศิษฐ์ พิชัย ท่ีให้ความช่วยเหลือและคอยผลกัดนัผูว้ิจยัมาโดยตลอด รวมถึง
เพื่อนๆ และพี่นอ้งนกัศึกษาปริญญาโท รหสั 53สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรทุกท่านส าหรับมิตรภาพ
ดีๆท่ีมีใหแ้ก่กนัผูว้จิยัขอมอบคุณประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ีแด่ทุกท่าน ดว้ยความเคารพ 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
 อาจารย ์ดร. จุฑาทิพย ์ เฉลิมผล อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กาญจนา  เกียรติมณีรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม 

บทคดัย่อ 

ขยะเป็นปัญหาส าคญัของชุมชนเกษตรเช่นกนั โครงการวิจยัน้ีไดน้ าเสนอการจดัการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงประสบความส าเร็จในการจดัการขยะแบบมี
ส่วนร่วม โดยปรับใชว้ธีิวิจยัการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เพื่อวิเคราะห์
การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเพื่อวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  และเพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 18 ราย  

ผลการวิจยัพบวา่ การจดัการขยะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (1) สถานการณ์ก่อนเร่ิมโครงการจดัการ
ขยะโดยชุมชน คนในชุมชนขาดความรู้ความเขา้ใจและจดัการขยะไม่ถูกวิธี เช่น การเผา การทิ้งขยะ
เร่ียราดตามถนน และแหล่งน ้ า ท าใหชุ้มชนเกิดทศันียภาพไม่ชวนมอง แหล่งน ้าในชุมชนเร่ิมเน่าเหม็น  
และมีขยะลอยบริเวณผิวน ้ า นอกจากน้ี ขยะเปียกถูกน าไปเป็นอาหารสัตวเ์ล้ียง ส่วนขยะอนัตรายใส่ถุง 
แลว้น าไปทิ้งในพื้นท่ีอ่ืน  (2) ช่วงการจดัการขยะโดยชุมชนภายใตโ้ครงการชุมชนถงัขยะทองค า ในปี 
พ.ศ. 2546-2547 โดยชาวบา้นในชุมชนน าขยะในครัวเรือน ท่ีสามารถรีไซเคิลไดม้าใส่ในกรงท่ีทาง อบต. 
ดอนแกว้ไดจ้ดัเตรียมไว ้คณะกรรมการจะท าหนา้ท่ีคดัแยกแลว้ขาย ส่วนขยะท่ีเหลือ ทาง อบต. ดอนแกว้
จะเป็นผูจ้ดัเก็บ การด าเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยดี จนกระทัง่ปี 2547 คนในชุมชนตระหนกัรู้ถึงคุณค่าและ
มูลค่าของขยะ จึงน าขยะรีไซเคิลไปขายด้วยตนเอง แล้วน าขยะท่ีไม่มีมูลค่ามาทิ้งไวใ้นกรง ท าให้
โครงการน้ีลม้เลิก (3) การจดัการขยะโดยชุมชน ในรูปแบบธนาคารวสัดุรีไซเคิล เร่ิมปี 2550 โดยเร่ิมจาก
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ส่งตวัแทนเขา้ร่วมอบรมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล แลว้กลบัมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน และท า
การประชาคมเพื่อก่อตั้งธนาคารมีคณะกรรมการ 6 คน ปี พ.ศ. 2551 เปิดด าเนินการธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล มีการระดมทุนโดยการทอดผา้ป่าวสัดุรีไซเคิล เปิดรับสมาชิกโดยการขายหุ้นละ 10 บาท 
ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 94 ครัวเรือน เปิดรับซ้ือฝากเฉพาะสมาชิกทุกวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน  
ก าไรท่ีไดรั้บคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล มอบแก่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน และตอบ
แทนคณะกรรมในการท างาน ปัจจุบนัธนาคารวสัดุรีไซเคิลน้ีกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลดอนแกว้  

ผลผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ดา้นการจดัการขยะโดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้น
สบสา-หนองฟาน ผลลัพธ์ ได้แก่ ธนาคารขยะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจดัการขยะ สามารถ
จดัการขยะไดอ้ยา่งถูกวิธี เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริง มีรายไดเ้สริมจากการขายขยะ เกิด
ความย ัง่ยืนของการจดัการขยะ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน คือ คณะกรรมการกลายเป็นวิทยากรสอน
ประจ าห้องเรียนการจดัการขยะ โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิล และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีดงัน้ี (1) รูปแบบการท างานของคณะกรรมการ 
(2) การมีส่วนร่วมของสมาชิกธนาคาร (3) การเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดในอดีต (4) การไดรั้บการสนบัสนุน
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
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Abstract 

Waste becomes serious problem in most agricultural community. This research illustrates how 
villagers in Ban Sopsa-Nongfan Community, Don Kaeo Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai 
Province, could successfully participatory manage waste. The objectives of this research were to analyze 
participatory waste management and identify the factors contribute to the success of this waste 
management.  Qualitative research was applied as research methodology. 

It was found that there are three periods of waste management in Ban Sopsa-Nongfan 
Community, including1) the situation prior to the project was full of improper management such as 
burning, throwing garbage on the road and in cannel which causes unpleasant scenario and putrid water, 
wet garbage was used for animal feeding, while hazardous waste was brought out to other community. 2) 
Waste management under the Golden Bin Community Project supported by Donkaeo Administrative 
Organization (DAO) was undertaken during 2003-2004 by which household garbage was sorting out and 
selling while the rest was collected by DAO. And 3) the Recycling Waste Bank started in 2007 by six 
committee members, who had attended the training, then encouraged the villagers and organized public 
hearing to form this Bank. The opening day was in 2008 with fund raising through TodPhaPa and selling 
10 baht share. Now, there are 94 household members. Bank opens every 4th Sunday. Benefit was return   
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in terms of dividend, community fund, and committee payment. This Recycling Waste Bank becomes 
learning center of recycling waste management. 

The output of this research found to be body of knowledge on waste management through 
Recycling Waste Bank. The outcome was that this Ban Sopsa-Nongfan Recycling Waste Bank has 
become learning center. The members can manage waste properly and participatory, leading to 
more income and more sustainable manner. The interesting impact was that the Bank committee has 
become the expert of the learning center. The factors contributed to the success of this management 
were 1) the working process of the committee, 2) participation of the Bank members, 3) the learning 
from mistakes of prior management, and 4) the support from Donkaeo Administrative Organization. 
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บทที ่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในอดีต ชุมชนทอ้งถ่ินทุกหนแห่งลว้นบริหารจดัการตนเอง เป็นชุมชนเขม้แขง็พึ่งตนเอง ในทุก
ด้าน จนกระทัง่มีการปฏิรูประบบราชการ มีการรวมศูนยอ์  านาจในการบริหารจดัการประเทศ ซ่ึง
เร่ิมต้นมาประมาณ 120 ปี รัฐส่วนกลางจึงค่อยๆรวมอ านาจการบริหารจัดการประเทศไปไว้ท่ี
ส่วนกลางมากข้ึนเร่ือยๆในทุกเร่ือง รัฐส่วนกลางมีอ านาจตามกฎหมายและมีเงินท่ีเก็บภาษีจากทอ้งถ่ิน
ทัว่ประเทศ เป็นเคร่ืองมือในการผลกัดนัประเทศ การรวมอ านาจเกิดข้ึนเบด็เสร็จเม่ือมีการวางแผนการ
พฒันาประเทศเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผ่านมา (อมัพร, 2554) แผนพฒันาฉบบัต่างๆ ลว้นสนบัสนุนการ
พฒันาอุตสาหกรรม การพฒันาเมือง การพฒันาการเกษตรสมยัใหม่ท่ีพึ่งพิงปัจจยัการผลิตและตลาด
ภายนอก คนในทอ้งถ่ินไม่มีอ านาจเครือข่ายองคก์รชุมชนทัว่ประเทศซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
พฒันาและโครงสร้างการปกครองประเทศในทุกด้าน วิเคราะห์ว่าการพฒันาและการบริหารการ
ปกครองประเทศท่ีผา่นมาส่งผลกระทบดา้นลบกบัชุมชน 

แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในแง่อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่ในการพัฒนาบางช่วงได้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจ สังคม 
วฒันธรรมและการเมือง ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะ
ประชาชนในชนบท ชาวบ้านมีความสามารถจัดการชุมชนของตนเองน้อยลง (พรนิดา, 2548) 
เน่ืองจากมีการกระจายตวัของหน่วยราชการ ทั้งงบประมาณและเจา้หนา้ท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันา
ชุมชนแทนชาวบ้าน การพฒันาในลักษณะดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสภาพวิกฤตการณ์ทางสังคม ใน
ลกัษณะท าลายฐานของประชาชนในชนบทให้ล้มละลาย โดยไม่ใช้ประโยชน์ส่วนท่ีเป็นพลงัและ
ศกัยภาพท่ีเคยมีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ การมองข้ามพลังเหล่าน้ีของหน่วยราชการและนักพฒันาจาก
ภายนอก บ่อยคร้ังท าให้ความพยายามแกปั้ญหากลบัเป็นการสร้างปัญหาใหม่ให้ชุมชน อนัเน่ืองมาจาก
แนวทางแก้ปัญหาอาจจะไม่สอดคล้องกับฐานพลังของชุมชน ห รือก่อให้ เกิดผลกระทบ
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ทางลบต่อฐาน พลงัเดิมของชุมชนหรือไปเปล่ียนแปลงฐานแห่งน้ีจนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
ตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมดว้ยชุมชนเองไดอี้ก 

การท่ีชุมชนใดประสบความส าเร็จในการแกปั้ญหาของตนเองย่อมแสดงถึงความสามารถใน
การบริหารจดัการท่ีดี โดยอาจเป็นการริเร่ิมโดยสมาชิกบางคนหรือทั้งหมดในชุมชนร่วมมือกนั ในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา และลงมือแก้ปัญหาอนัน าไปสู่
ความส าเร็จได้ในท่ีสุด และจะสามารถน าพาไปสู่การแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
ตวัอย่างเช่น การจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงเป็นชุมชนเกษตร เป็นชุมชนขนาดเล็ก 
การจดัการขยะเกิดจากผูน้ าชุมชนและประชาชนร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างย ัง่ยืน โดยเน้นหลักการคัดแยกขยะตั้ งแต่แหล่งก าเนิด เร่ิมจาก
กระบวนการสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์ และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม สร้างกลไกในการ
ขบัเคล่ือนในระดบัชุมชน โดยมีการคน้หาศกัยภาพของชุมชนในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ลงตวั จึงไดมี้การจดัท าโครงการการจดัการขยะโดยชุมชนข้ึน ให้มีการคดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท
ยอ่ย ไดแ้ก่ ขยะเปียก ขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย และขยะรีไซเคิล หรือขยะขายได ้ซ่ึงขยะเปียกน าไปสู่
การท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน ขยะแห้งทัว่ไป และขยะอนัตรายทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
น าไปบริหารจดัการต่อไป ส่วนขยะขายไดห้รือขยะรีไซเคิล น าไปสู่การด าเนินงานของธนาคาร วสัดุรี
ไซเคิล เป็นการสร้างมูลค่าให้กบัขยะเป็นวตัถุดิบท่ีมีค่ามีราคา สามารถสร้างประโยชน์ไดห้ลากหลาย 
ดงันั้น ชาวบา้นบา้นสบสา-หนองฟาน จึงจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลข้ึน เพื่อรวบรวมขยะในชุมชน
และส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วม และพฒันาศกัยภาพของผุน้ าชุมชน และคณะท างานให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินงานบริหารจดัการวสัดุรีไซเคิล ให้เกิดมูลค่ามากท่ีสุด โดยเร่ิมจากการ
ระดมหุ้นในชุมชน มีการรับซ้ือและขายวสัดุในชุมชน ภายหลงัจากการฝากขยะ ในบางส่วนน าไปใช้
ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ น าไปส่งเสริมกิจกรรม การจัดการส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน 
สนบัสนุนสวสัดิการต่าง ๆ ใหก้บัชุมชน  

จากความส าเร็จในการจดัการปัญหาดา้นขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จนเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนใกลเ้คียงและหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเป็นศูนยเ์รียนรู้ การเขา้มาศึกษาดูงานขององค์กร
ต่าง ๆ เป็นตน้ ท าใหพ้บวา่การท่ีชุมชนเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อตวั
บุคคลและต่อตวัชุมชน ท าใหเ้กิดการร่วมกนัแกปั้ญหากนัอยา่งมีส่วนร่วม และร่วมกนัคิดและวางแผน 
ร่วมกนัด าเนินงานอยา่งจริงจงั จนน าไปสู่การแกปั้ญหาไดจ้ริงและย ัง่ยืน ท าให้ผูว้ิจยัมีขอ้สงสัยวา่ การ
จดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเป็นอย่างไร ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานมีอะไรบา้ง และมีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการ
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ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน จึงได้ด าเนินการท าวิจยั เพื่อตอบโจทยว์ิจยั
ดงักล่าว ทั้งน้ีองค์ความรู้ท่ีได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเกษตรอ่ืนๆ ท่ีสนใจศึกษาบทเรียนดี ๆ 
ของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของวจัิย 

1. เพื่อวิเคราะห์การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแกว้ 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. เพื่อวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดองคค์วามรู้เร่ืองการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
2. เกิดองค์ความรู้เก่ียวกบัผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมในชุมชนบา้นสบสา-

หนองฟาน 
3. เกิดองคค์วามรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

1.4 ขอบเขตของกำรวจัิย 

1.4.1 ด้ำนพืน้ที่ 

หมู่บา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.2 ด้ำนเวลำ 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการวจิยั คือ 1 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

การวจิยัคร้ังน้ี ไดมุ้่งศึกษาท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยจะท าการศึกษาประเด็นต่อไปน้ี 
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ก) บริบทของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ข) ระบบการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ข.1) การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ข.2) ปัญหาในการจดัการขยะ 

ค) ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ง) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะชองชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
จ) ขอ้เสนอแนะของการจดัการขยะชองชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

1.5 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนของหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน
ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการขยะ คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล รวม 7 คน 
ชาวบา้นบา้นสบสา-หนองฟาน 10 คน และเจา้หน้าท่ีสาธารณสุข องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
2 คน 

1.6 นิยำมศัพท์ 

กำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม หมายถึง หลกัการและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บขยะชั่วคราวไวใ้นภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย และการ
แปลงรูปของขยะมูลฝอย โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในทางสุขอนามยั ทศันียภาพ การอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ตั้ งแต่ต้นจนจบกิจกรรม และร่วมกัน
ประเมินผลกิจกรรม ความส าเร็จน้ีท าให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานและ
ชุมชนขา้งเคียง 

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรจัดกำรขยะ หมายถึง เหตุอนัส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการจดัการขยะ เป็น
ส่ิงท่ีมีส่วนส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดการจดัการขยะในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ธนำคำรวัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้ำนสบสำ-หนองฟำน หมายถึง รูปแบบหน่ึงในการด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเร่ิมต้นท่ีชุมชนเป็นหลัก และใช้สถานท่ีในชุมชนในการ
ด าเนินการ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้าใจในการคดัแยกขยะมูลฝอย ด าเนินการโดยให้คนภายใน
หมู่บา้นเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล และน าขยะรีไซเคิลมาฝาก เจา้หน้าท่ีธนาคารจะท าการ
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คดัแยก และชั่งน ้ าหนักแล้วค านวณเป็นจ านวนเงิน จากนั้นบนัทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาท่ีทาง
โรงเรียนประสานกบัร้านรับซ้ือของเก่าเป็นเกณฑ ์
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บทที ่2 

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ทบทวนองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ เก่ียวกับแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาและรวบรวมจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้เป็นกรอบ
และแนวทางในการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดการจดัการขยะชุมชน 
2. แนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 
3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. กรอบแนวคิดการวจิยั 

2.1 การจัดการขยะโดยชุมชน 

2.1.1 ความหมายของขยะ 

ความหมายของค าวา่ขยะมีก าหนดไวห้ลากหลายรูปแบบ ผูศึ้กษาท าการศึกษาและการรวบรวม
จากเอกสารต่าง ๆ เอกสารงานวจิยั รวมทั้งส่ือทางอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีความหมายดงัน้ี 

ขยะมูลฝอย ความหมายตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 ไดใ้ห้หมายถึงของขยะ
มูลฝอย แทนพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้หมายถึง ส่ิงต่างๆท่ีเราไม่ตอ้งการใช ้ไดแ้ก่ 
เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซาก
สัตว ์รวมตลอดถึงวตัถุอ่ืน ส่ิงใดท่ีเก็บกวาดไดจ้ากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน  (กลุ่มบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข กรมอนามยั, 2554) 
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พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานฉบับ (2554) ให้ความหมายของมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์หรือซากสัตว ์รวม
ตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน 

จากความหมายและค านิยามของหน่วยงานต่างๆ ท่ีไดบ้ญัญติัไว ้มีความหมายคลา้ยคลึงกนั ซ่ึง
ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ห้ความหมายของขยะชุมชน ไวว้า่ ส่ิงของเหลือทิ้งจากการอุปโภคบริโภค ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดแกว้ ขวดพลาสติก 
เศษอาหาร เศษใบไม ้จากสวน จากไร่นา จากครัวเรือน รวมทั้งจากการโยนทิ้งบริเวณริมถนนของผูใ้ช้
ถนนท่ีตดัผา่นหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน เป็นตน้ 

2.1.2 ประเภทของขยะ 

ประเภทของขยะไดมี้ผูแ้บ่งหรือจ าแนกไวห้ลายประเภทตามวิธีการคิดและรูปแบบการจดัการ
หรือการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น เอกสารการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2547) ได้แบ่งประเภทขยะมูลฝอยเป็น 4 
ประเภท เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  

1. ขยะทัว่ไป หมายถึง ขยะท่ียอ่ยสลายไม่ได ้ไม่เป็นพิษและไม่คุม้ค่าต่อการรีไซเคิล เช่น 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ีส าเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟม และฟอยดท่ี์เป้ือนอาหาร 

2. ขยะยอ่ยสลายได ้หมายถึง ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว เช่น ผกั ผลไม ้
3. ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ 

พลาสติก โลหะ 
4. ขยะมีพิษ หมายถึง ขยะท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม เช่น หลอดฟลูออ

เรสเซนต ์ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย ์

ส าหรับขยะชุมชน (ยกเวน้ขยะอนัตราย) ประกอบดว้ย สารอินทรีย ์(ยอ่ยสลายง่าย) และสารอนิ
นทรีย ์(ยอ่ยสลายยาก) โดยสารอินทรีย ์ประกอบดว้ย เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ 
ยาง หนงั และไม ้ส่วนสารอนินทรีย ์ประกอบดว้ย แกว้ กระป๋องดีบุก อลูมิเนียม โลหะ และอุปกรณ์
เคร่ืองครัว ส าหรับประเทศท่ีมีการพฒันาดา้นการจดัการขยะค่อนขา้งดีขยะชุมชนจะถูกแยกโดยการ
น ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงสารอนินทรียส่์วนมากจะถูกน ากลบัไปใชใ้หม่ ในขณะท่ีสารอินทรียจ์ะถูกส่งไป
ก าจดั 
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พฒัน์ สุจนงค ์(2539) แบ่งประเภทของขยะมูลฝอยไดด้งัน้ี 
1. ขยะเปียก  (Garbage) ขยะประเภทน้ีส่วนใหญ่เป็นพวกสารอินทรีย์ ซ่ึงมีน ้ าเป็น

ส่วนประกอบค่อนขา้งสูง หรือมีความช้ืนค่อนขา้งมาก ท าใหเ้กิดการเน่าเป่ือยไดร้วดเร็ว ส่งกล่ินเหม็น 
และยงัเป็นแหล่งเพาะของเช้ือโรค และแมลงต่าง ๆ ไดแ้ก่ ส่ิงปฏิกูลท่ีไดจ้ากการเตรียมอาหารซ่ึงอาจ
เป็นเศษเน้ือและผลไมต่้างๆ และรวมถึงเศษอาหารอีกดว้ย  

2. ขยะแห้ง (Rubbish) เป็นขยะประเภทอินทรียวตัถุ เน่าเป่ือยได้ช้า และใช้เวลาในการ
ยอ่ยสลายเป็นเวลานาน แต่ขยะประเภทน้ีสามารถเป็นเช้ือเพลิงได ้ไดแ้ก่ เศษกระป๋อง กระดาษ กล่อง 
ลงัไม ้แกลบ เศษแกว้ เหล็ก ตะปู หญา้ วสัดุพวกยาง หนงั และใบไมก่ิ้งไมแ้หง้ ถุงพลาสติก  

3. เถา้ถ่าน (Ashes) เป็นขยะท่ีเกิดจากการเผาไหม ้หรือวตัถุท่ีเหลือจากการเผาไหมเ้หมาะ
ส าหรับใชถ้มท่ีลุ่ม ไดแ้ก่ ถ่านไมท่ี้ถูกเผาไหม ้ถ่านหิน และวตัถุอ่ืนๆท่ีเผาไหมไ้ด ้รวมทั้งข้ีเถา้ 

4. ซากสัตว์ (Dead Animals) เป็นขยะท่ีเกิดจากซากสัตว์ท่ีประสบอุบัติเหตุ หรือตาย
เน่ืองจากถูกฆ่า หรือโยนทิ้ง ส่วนใหญ่มกัพบบริเวณริมถนน ไดแ้ก่ ซากหมา แมว หนู ซ่ึงยงัรวมไปถึง
เศษช้ินส่วนของสัตวท่ี์มาจากโรงงานฆ่าสัตว ์ตาลาดสด หรือจากบา้นเรือน 

5. มูลสัตว ์(Manure) เป็นของเสียท่ีถูกขบัถ่ายออกมาจากร่างกายของสัตว ์ซ่ึงอาจะเป็น
สัตวเ์ล้ียงในบา้น หรือเพื่อการอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ โค ควาย สุนขั เป็ด ไก่ เป็นตน้ ซ่ึงปริมาณข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะของการเล้ียง และมูลสัตวย์งัเป็นแหล่งเช้ือโรคอยา่งดี 

6. เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) เป็นขยะท่ีไม่เขา้พวกจากท่ีได้กล่าวไปขา้งตน้ ได้แก่ เศษ
ส่ิงของท่ีถูกร้ือถอนจากอาคาร ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ซากรถยนต์ ฟิล์มถ่ายรูป น ้ ามนัเคร่ือง 
ขยะจากโรงพยาบาล และยงัรวมขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ดงัน้ี 

6.1 ขยะสด (Garbage) เป็นขยะท่ีเกิดข้ึนจากการเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร รวมทั้ง
เศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทาน ซ่ึงเกิดจากในครัวเรือน หรือร้านจ าหน่ายอาหารสด และยงั
รวมถึงสถานท่ีเก็บ หรือส่งจ าหน่ายอาหาร ซ่ึงขยะสดจะมีส่วนประกอบจากอินทรียวตัถุค่อนขา้งมาก 
ซ่ึงสลายตวัไดง่้าย เกิดการเน่าเสียง่าย ท าให้เกิดกล่ินเหมน็ ซ่ึงขยะประเภทน้ีมีปริมาณความช้ืนสูง และ
มีน ้ าหนกัมาก ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษพืชผกัผลไม ้และเศษเน้ือสัตว ์ซ่ึงสามารถน าไปเล้ียงสัตวเ์ล้ียงได ้
ทั้งน้ีขยะสดควรก าจดัใน 24 ชัว่โมง 

6.2 ขยะแห้ง  (Rubbish) เป็นขยะท่ีมีความช้ืนและน ้ าหนักน้อยกว่าขยะสด 
สามารถก าจดัได้ด้วยการเผา การจดัเก็บมกัส้ินเปลืองเน้ือท่ีในการจดัเก็บ ซ่ึงหากจดัการไม่ดี อาจ
กลายเป็นแหล่งอาศยัของแมลงสาป หนู ขยะประเภทน้ี ได้แก่ เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม ้กระดาษ 
พลาสติก โลหะต่างๆ  

6.3 เถา้ (Ashes) เป็นขยะท่ีเหลือจากการเผาไหม ้หรือเป็นกากเช้ือเพลิง ไดแ้ก่ เถา้
จากเตาเผาขยะ เถา้แกลบ การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงบางชนิด ก่อให้เกิดเถา้บิน (Fly Ashes) ก่อให้เกิด
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มลพิษทางอากาศ และก่อให้เกิดความร าคาญแก่คนในชุมชน หากระบายสู่แหล่งน ้ า ก่อให้เกิดการต้ืน
เขิน และเกิดมลพิษได ้

6.4 ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Refuse) ปริมาณของขยะจะข้ึนอยู่
กบัก าลงัการผลิตในแต่ละวนั รวมทั้งคุณภาพจะแตกต่างกนัไปตามกิจกรรม และขนาดของโรงงาน ซ่ึง
ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมมกัปนเป้ือนสารพิษและจุลินทรีย ์ก่อให้เกิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
การควบคุมจะควบคุมโดยองค์กรส่วนทอ้งถ่ินนั้น ขยะจากโรงงาน ไดแ้ก่ หากเป็นโรงงานน ้ าอดัลม 
มกัเป็นเศษแกว้ เศษไม ้ฝาจุก หากเป็นโรงงานอาหารส าเร็จรูป มกัพบทั้งขยะสดและขยะแห้ง คือ เศษ
เน้ือ เปลือกผลไม ้เศษเหล็ก เป็นตน้  

6.5 ขยะจากถนน (Street Refuse) เป็นขยะท่ีรวบรวมไดจ้ากถนน มกัพบเป็นเศษ
ใบไม ้เศษไม ้กระดาษ หรือแมแ้ต่เศษดิน การจดัการข้ึนอยู่กบัองค์กรในทอ้งถ่ิน และจากการจดัการ
โดยชุมชน หากไม่มีการจดัการ เศษขยะเหล่าน้ี มกัไหลลงสู่แหล่งน ้ า ก่อให้เกิดการต้ืนเขิน และเกิด
การอุดตนัตามท่อระบายไดง่้าย 

6.6 ขยะจากการกสิกรรม (Agricultural Waste) เป็นขยะท่ีเกิดข้ึนจากการเกษตร 
ซ่ึงเป็นอินทรียวตัถุท่ีย่อยสลายได้ ได้แก่ เศษหญ้า ฟาง มูลสัตว ์หากปล่อยทิ้งไวจ้ะท าให้เน่าเป่ือย
กลายเป็นแหล่งเช้ือโรคและท่ีอยู่อาศยัของแมลง และจุลินทรียย์งัท าให้เกิดการเน่าเหม็น และอาจ
ก่อใหเ้กิดมลภาวะทางน ้าหรือดินได ้หากมีปริมาณท่ีมาก 

6.7 ขยะของใชช้ ารุด (Bulky Waste) เป็นขยะท่ีมกัพบการปะปนมากบัชนิดอ่ืน ซ่ึง
บางชนิดลกัษณะการท าลายและการจดัเก็บตอ้งใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ และยงัท าให้ส้ินเปลือง
พื้นท่ี และยงัเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของยุง หากมีน ้ าขัง ได้แก่ อะไหล่รถยนต์ ยางรถ ตู้เย็นท่ีช ารุด 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ 

6.8 เศษส่ิงก่อสร้าง (Construction & Demolition Wastes) ยอ่ยสลายไม่ได ้หากท า
การเก็บไม่เรียบร้อย อาจก่อให้เกิดการกีดขวาง ไม่เป็นระเบียบ ไดแ้ก่ เศษไม ้โลหะ เศษอิฐ คอนกรีต
ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มกัน าไปถมท่ีหรือใชป้รับปรุงพื้นท่ี 

2.1.3 แหล่งก าเนิดของขยะ 

แหล่งชุมชนมีกิจกรรมทั้งจากการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นแหล่งก าเนิด
ของขยะท่ีส าคญั ประกอบกบัมีความกา้วหน้าทางวิทยาการและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ยิ่งมีส่วน
ส าคญัในการเพิ่มปริมาณขยะ ซ่ึงขยะเหล่าน้ีมีทั้งขยะทัว่ไป ขยะอนัตราย ขยะอิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ซ่ึง
แต่ละประเภทมีลกัษณะแตกต่างกนั แหล่งก าเนิดของขยะสามารถแบ่งไดห้ลายวธีิ ทั้งน้ีข้ึนกบัลกัษณะ
ของแต่ละพื้นท่ี (สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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1. การแบ่งลักษณะตามเขตการปกครอง ได้แก่ ขยะในเขตเทศบาล และขยะนอกเขต
เทศบาล (องคก์ารบริหารส่วนต าบล) 

2. การแบ่งตามการใช้ประโยชน์ของท่ีดินของชุมชน ได้แก่ ขยะชุมชน  (Municipal 
Waste) และขยะจากการเกษตร (Agricultural Waste) รายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ขยะชุมชน (Municipal Waste) แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
กลุ่มท่ี 1 ขยะจากบ้านพกัอาศยั (Residential Waste) ขยะจากกิจกรรมใน

ครัวเรือน มกัพบ เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวดต่างๆ อุปกรณ์ท่ีช ารุด ทั้งน้ียงัรวมถึงของ
เส่ือมสภาพต่างๆ ภายในบา้น 

กลุ่มท่ี 2 ขยะจากธุรกิจการค้า (Commercial Waste) เป็นขยะจากสถาน
ประกอบการ ร้านคา้ หรือการบริการทางการคา้ท่ีข้ึนอยู่กบัประเภทของสินคา้ มกัพบขยะเหล่าน้ีตาม 
อาคาร ตลาดสด ร้านอาหาร ร้านขายของช า ร้านสะดวกซ้ือ ส่วนใหญ่พบขยะท่ีเป็นเศษอาหาร วสัดุ
ก่อสร้าง บางคร้ังพบขยะอนัตรายปะปน 

กลุ่มท่ี 3 ขยะจากสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ (Recreational Waste) เป็นขยะท่ี
พบตามสถานท่ีพักผ่อน  สถานท่ีท่องเท่ียว มักพบขยะเหล่าน้ีตาม โบราณสถานต่างๆ ว ัด 
สวนสาธารณะ ส่วนใหญ่มกัพบวา่เป็นเศษอาหาร พลาสติก ขวด ผลิตภณัฑบ์รรจุภณัฑต่์างๆ 

2.2 ขยะจากการเกษตร  (Agricultural Waste) เป็นขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมทาง
การเกษตร การเพาะปลูก รวมทั้งการเล้ียงสัตว ์ในอดีตมกัพบมูลสัตว ์เศษหญา้ เศษพืชผกั ซกัท าการก า
จบัด้วยวิธีไถกลบ เป็นการหมุนเวียนของเสียท่ีเป็นโยชน์น ากลับมาใช้ใหม่ แต่ปัจจุบันจ านวน
ประชากรเพิ่มสูงข้ึน จึงตอ้งเร่งการผลิตในปริมาณท่ีมากข้ึน การน าปุ๋ยเคมีเขา้มาใช้ในกระบวนการ
ผลิตจึงเพิ่มสูงข้ึน จึงเป็นการเพิ่มขยะทางการเกษตรใหม้ากยิง่ข้ึน 

3. แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม สามารถแบ่งชนิดของขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือ
สถานท่ีซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของขยะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ยา่นท่ีพกัอาศยั (Residential Area) ขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมการด ารงชีพของคน
ท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นพกัอาศยั อาคารชุด หรืออพาร์ทเมนท ์

3.2 ย่านพาณิชยกรรม (Commercial Area) ขยะท่ีมาจากสถานท่ีท่ีมีการประกอบ
กิจการค้าขายส่ง ขายปลีก หรือการบริการทางด้านการค้าต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับว่าจะเป็นกิจการค้า
ประเภทใด 
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3.3 แหล่งท่ีมีการก่อสร้างหรือท าลายอาคาร (Construction and Demolition Area) 
ขยะท่ีมาจากการก่อสร้าง การร้ือถอนอาคาร หรือการซ่อมถนนและทางเดินท่ีช ารุด ส่วนมากขยะจาก
แหล่งก าเนิดประเภทน้ีจะเป็นเศษช้ินส่วนของอิฐ คอนกรีต เศษปูน เศษไม ้

3.4 ยา่นเกษตรกรรม (Agricultural Area) ขยะท่ีมาจากกิจกรรมการเพาะปลูกและ
การเล้ียงสัตว ์เพื่อเป็นอาหาร ขยะจากแหล่งดงักล่าวประกอบดว้ย มูลสัตว ์เศษพืชผกั ภาชนะบรรจุยา
ปราบศตัรูพืช เป็นตน้ 

2.1.4 ผลกระทบของขยะต่อสภาวะแวดล้อม 

สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2556) กล่าววา่ ขยะนบัวนัจะเพิ่มปริมาณ
มากข้ึนตามจ านวนประชากร หากไม่มีการก าจดัให้ถูกวิธีและเหมาะสมแลว้ปัญหาความสกปรกและ
การเกิดมลพิษทั้ งทางดิน น ้ า และอากาศ จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม มนุษย์และส่ิงมีชีวิตทั้ ง
ทางตรงและทางออ้ม ดงัน้ี 

1. ผลกระทบต่อดิน (Soil Pollution) ขยะท่ีเทกองทิ้งไว ้จะท าให้พื้นดินสกปรกดินมี
สภาพเป็นเกลือ ด่าง หรือกรด หรือมีสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงมีชีวิตในดิน  ตลอดจนท าให้
คุณสมบติัทางกายภาพของดินเปล่ียนแปลงไป เช่น โซเดียม ท าให้เน้ือดินแตกร่วน นอกจากน้ีในกอง
ขยะอาจมีโลหะหนกัท่ีปะปนมากบัขยะ เช่น ปรอท แคดเมียม ตะกัว่ หากมีการปนเป้ือนลงสู่ดินแลว้
อาจมีการแพร่กระจายมาสู่คน ท าใหเ้กิดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้

2. ผลกระทบต่อแหล่งน ้า (Water Pollution) 

2.1 ขยะท่ีตกลงไปในแหล่งน ้ า ล าคลอง และท่อระบายน ้ า จะท าให้แหล่งน ้ าต้ืน
เขิน การไหลของน ้ าไม่สะดวกจึงเกิดสภาวะน ้ าท่วมไดง่้าย ดงันั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึงตอ้งมีการ
ก าจดัขยะในคูคลองหรือท่อระบายน ้าอยูเ่สมอ เพื่อป้องกนัปัญหาดงักล่าว 

2.2 ท าให้เกิดมลพิษทางน ้ า เช่น น ้าเน่า น ้าเป็นพิษ น ้ ามีเช้ือโรคปนเป้ือน และน ้าท่ี
มีคราบน ้ ามนั ซ่ึงไม่เหมาะกบัการใช้อุปโภคบริโภค ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน ้ า
เป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตโดยเฉพาะพืชและสัตว์น ้ า น ้ าเสียท่ีเกิดจากกองขยะเป็นน ้ าเสียท่ีมีความ
สกปรกสูงซ่ึงมีทั้งสารอินทรียส์ารอนินทรีย ์เช้ือโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ เม่ือไหลไปตาม
พื้นดินบริเวณใด ก็จะท าให้บริเวณนั้นเกิดความสกปรก ความเส่ือมโทรมของพื้นดินและอาจเปล่ียน
สภาพท าใหดิ้นมีคุณสมบติัเป็นด่างหรือกรด กรณีท่ีไหลลงสู่แหล่งน ้าก็จะท าใหคุ้ณภาพน ้าเสีย 

2.3 ผลกระทบต่ออากาศ (Air Pollution) ขยะท่ีกองทิ้งไวใ้นชุมชน หรือในแหล่ง
ก าจดัซ่ึงไม่มีการฝังกลบ หรือขณะเก็บขนไม่มีการปกปิดอย่างมิดชิด ขยะเหล่านั้นจะส่งกล่ินเหม็น
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ออกมาช้ินส่วนของขยะจะปลิวในอากาศท าให้เกิดความสกปรกแก่บรรยากาศ ส่งผลต่อสุขภาพของ
มนุษย ์นอกจากน้ีอีกประการหน่ึงการเผาขยะท าให้เกิดควนัและข้ีเถา้ การหมกัหมมและเน่าสลายของ
ขยะ จะก่อให้เกิดก๊าซพิษและกล่ินเหม็น เน่ืองจากขยะท่ีกองทิ้งไวน้านๆ จะมีก๊าซท่ีเกิดข้ึนจากการ
หมกั ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ และก๊าซไข่เน่าซ่ึงมีกล่ินเหมน็ 

2.4 ผลกระทบต่อทัศนียภาพ (Visual Pollution) ปัญหาขยะจากการทิ้งไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดความสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผูอ้ยู่อาศยัใน
บริเวณใกล้เคียงรวมทั้งผูพ้บเห็น ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจเน่ืองมาจากการขาดความรับผิดชอบหรือ
จิตส านึกท่ีดีในการทิ้งขยะของประชาชน หรือความไม่เพียงพอของภาชนะรองรับมูลฝอย 

2.5 แหล่งเพาะพนัธ์ุและแพร่กระจายของเช้ือโรค (Breeding Places) โดยเฉพาะ
ขยะติดเช้ือจากสถานพยาบาล ซ่ึงปะปนกบัขยะทัว่ไปท าให้ประชาชนท่ีไปคุย้เข่ียมูลฝอย (Scavenger) 
มีการสัมผสักบัเช้ือโรคท่ีปนมากบัขยะ นอกจากน้ีขยะเปียกท่ีมีแบคทีเรียท าหน้าท่ียอ่ยสลายมกัจะมี
เช้ือโรคจากกองขยะแพร่กระจายไปกบัน ้ าแมลงวนั แมลงสาบ และสุนัขท่ีมาคุย้เข่ียกองขยะซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีอยูแ่ละแหล่งอาหารของสัตวเ์หล่านั้น เช่น เช้ือท่ีท าใหเ้กิดโรคอหิวาต ์ไทฟอยด ์และโรคบิด 

2.6 เกิดเหตุร าคาญ  (Nuisance) และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เหตุ
ร าคาญท่ีมาจากกองขยะ เป็นผลมาจากการเกิดผลกระทบต่อทศันียภาพ ก๊าซพิษ กล่ินเหม็นเพราะขยะ
ท่ีกองทิ้งไวม้กัมีปัญหา จะมีขยะเปียก เศษอาหารเป็นองค์ประกอบอยู่ ท าให้เกิดการเน่าเสียหรือการ
ยอ่ยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ท าให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ (ก๊าซไข่เน่า) ได ้นอกจากน้ีบางคร้ัง
พบวา่ เม่ือมีการก าจดัมูลฝอยโดยการเผาเป็นคร้ังคราว (Open Dumping on Land and Burning) มกัจะมี
เหตุร าคาญจากควนัหรืออนัตรายจากสารพิษท่ีมีการเผาไหมท่ี้ไม่สมบูรณ์ 

2.1.5 เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอย 

จากคู่มือส าหรับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เร่ือง การจดัการขยะมูลฝอยชุมชนอยา่ง
ครบวงจร ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (2547) ไดก้ล่าวไวว้า่ 
เทคโนโลยกีารก าจดัขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระบบใหญ่ๆ คือ 

1. ระบบหมักท าปุ๋ย เป็นการย่อยสลายอินทรีย์สารโดยขบวนการทางชีววิทยาของ
จุลินทรียเ์ป็นตวัการยอ่ยสลาย ให้แปรสภาพเป็นแร่ธาตุท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งคงรูป มีสีด าค่อนขา้งแห้ง 
และสามารถใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพของดิน ขบวนการหมกัท าปุ๋ยสามารถแบ่งเป็น 2 ขบวนการ คือ
ขบวนการหมกัแบบใชอ้อกซิเจน (Aerobic Decomposition) ซ่ึงเป็นการสร้างสภาวะท่ีจุลินทรียช์นิดท่ี
ด ารงชีพโดยใชอ้อกซิเจนยอ่ยสารอาหารแลว้เกิดการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และกลายสภาพเป็นแร่
ธาตุเป็นขบวนการท่ีไม่เกิดก๊าซกล่ินเหม็น ส่วนอีกขบวนการ เป็นขบวนการหมกัแบบไม่ใชอ้อกซิเจน
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(Anaerobic Decomposition) เป็นการสร้างสภาวะให้เกิดจุลินทรีย ์ชนิดท่ีด ารงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจน 
เป็นตวัช่วยยอ่ยสารอาหาร และแปรสภาพกลายเป็นแร่ธาตุขบวนการน้ีมกัจะเกิดก๊าซท่ีมีกล่ินเหม็น 
เช่น ก๊าซไข่เน่า (Hydrogen Sulfide: H2S) แต่ขบวนการน้ีจะมีผลดีท่ีเกิดก๊าซมีเทน (Methane Gas) ซ่ึง
เป็นก๊าซท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิงได ้

2. ระบบการเผาในเตาเผา เป็นการท าลายขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการเผาท าลายในเตาเผาท่ี
ได้รับการออกแบบก่อสร้างท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยตอ้งให้มีอุณหภูมิในการเผาท่ี  850 - 1,200 
องศาเซลเซียส เพื่อให้การท าลายท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ในการเผามกัก่อใหเ้กิดมลพิษดา้นอากาศไดแ้ก่ ฝุ่ น
ขนาดเล็ก ก๊าซพิษต่างๆ เช่น ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide: SO2) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ยงัอาจ
เกิดไดออกซิน (Dioxins) ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารท่ีก าลงัอยู่ในความสนใจของประชาชน 
ดังนั้ นจึงจ าเป็นจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ และดักมิให้อากาศท่ีผ่านปล่องออกสู่
บรรยากาศมีค่าเกินกวา่ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศจากเตาเผาท่ีก าหนด 

3. ระบบฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล เป็นการก าจดัขยะมูลฝอยโดยการน าไปฝังกลบ
ในพื้นท่ีท่ีได้จดัเตรียมไว ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีได้รับการคดัเลือกตามหลักวิชาการทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการยินยอมจากประชาชน  จากนั้ นจึงท าการ
ออกแบบและก่อสร้าง โดยมีการวางมาตรการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น การปนเป้ือนของ
น ้ าเสียจากกองขยะมูลฝอยท่ีเรียกว่า น ้ าชะขยะมูลฝอย (Leachate) ซ่ึงถือว่าเป็นน ้ าเสียท่ีมีค่าความ
สกปรกสูงไหลซึมลงสู่ชั้ นน ้ าใต้ดิน ท าให้คุณภาพน ้ าใต้ดินเส่ือมสภาพลง จนส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนท่ีใชน้ ้ าเพื่อการอุปโภค และบริโภคนอกจากน้ียงัตอ้งมีมาตรการป้องกนัน ้ าท่วม กล่ินเหม็น 
และผลกระทบต่อสภาพภูมิทศัน์ รูปแบบการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล อาจใชว้ิธีขุดให้ลึกลงไป
ในชั้นดินหรือการถมให้สูงข้ึนจากระดบัพื้นดิน หรืออาจจะใช้ผสมสองวิธี ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิ
ประเทศ 

2.1.6 การจัดการขยะและกระบวนการจัดการ 

ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (2543) ได้เสนอแนะการปรับปรุงด้านองค์กรการ
บริหารจดัการมูลฝอย โดยเสนอรูปแบบการลงทุนและบริหารการจดัการมูลฝอยท่ีนิยมใชมี้ 4 วธีิ คือ 

1. หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินลงทุนและบริหารกิจการเองทุกขั้นตอนดว้ยตนเอง ตั้งแต่ 
การลงทุน การบริหาร การจดัหาบุคลากร รวมทั้งการจดัเก็บรวบรวมและการก าจดัมูลฝอย ซ่ึงทอ้งถ่ิน
สามารถด าเนินการโดยล าพงั หรือจะร่วมกบัทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ก็ได ้เช่น เทศบาลท่ีอยูใ่กลก้นัอาจจะลงทุน
ก่อสร้างสถานท่ีก าจดัรวมเพื่อใหร่้วมกนัได ้โดยอาจอยูใ่นรูปของ “สหการ” หรือ“บริษทัจ ากดั” 
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2. หน่วยราชการส่วนทอ้งถ่ินลงทุน และให้เอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เป็นไปตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 3 การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยมาตรา
ท่ี 18, 19 และ 20 ท่ีระบุวา่ ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบหมายให้บุคคลใด
ด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรืออาจอนุญาตให้
บุคคลใดเป็นผูด้  าเนินการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยนั้น ซ่ึงสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

2.1 การว่าจา้ง หมายถึง ทอ้งถ่ินว่าจา้งให้เอกชนเขา้มาด าเนินการเก็บและ/หรือ
ก าจดัมูลฝอย โดยจ่ายค่าจา้งเป็นการเหมา หรือจ่ายตามหน่วยของงานท่ีท า เช่น คิดค่าจา้งต่อหน่วย
น ้าหนกั หรือปริมาตรของมูลฝอยท่ีจดัเก็บและ/หรือก าจดัไดจ้ริง ซ่ึงทั้งสองกรณีมีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่าง
กนั ในกรณีท่ีเอกชนเสนอค่าจา้งเป็นระบบเหมาจ่ายจะท าให้ทอ้งถ่ินทราบค่าใชจ่้ายท่ีแน่นอน แต่อาจ
เกิดปัญหาเม่ือเอกชนพยายามลดตน้ทุนจนเกิดผลเสียได ้

2.2 การใหส้ัมปทาน หมายถึง ทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของโครงการลงทุนท ากิจการเก็บขน
หรือก าจดัมูลฝอย และมอบหมายให้เอกชนมีสัมปทาน หรือสิทธิบริหาร หรือด าเนินการเก็บและ/หรือ
ก าจดัมูลฝอยท่ีจดัเก็บในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนไดโ้ดยเอกชนจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ทอ้งถ่ิน
เป็นรายปี หรือรายเดือน ตามแต่จะตกลงกนัโดยมีขอ้พิจารณาคุณสมบติัของเอกชนท่ีส าคญั ได้แก่ 
ค่าตอบแทนท่ีท้องถ่ินก าหนดไวค้งท่ีราคาประมูลการคิดค่าบริการต ่าท่ีสุด ข้อเสนอทางเทคนิคท่ี
เหมาะสมความสามารถในการประกอบธุรกิจ หนงัสือรับรอง เงินประกนั 

3. เอกชนลงทุนและบริหารกิจการเอง วิธีน้ีเอกชนสามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ แต่
จะตอ้งติดต่อหาผูใ้ชบ้ริการเอง ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการอาจเป็นประชาชนทัว่ไป หรือเป็นหน่วยราชการทอ้งถ่ิน
หรือหน่วยราชการอ่ืนก็ได ้

4. หน่วยราชการส่วนท้องถ่ินและเอกชนร่วมลงทุนและบริหารกิจการโดยการจดัตั้ ง
บริษทัจ ากดั โดยส่วนราชการจะตอ้งถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงวิธีการน้ี
ส่วนราชการท่ีจะลงทุนร่วมกบัเอกชนอาจจะมีหน่ึงแห่งหรือหลายแห่งเขา้ร่วมทุนกนั เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีไม่อาจให้ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจสูง แต่เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ หากสามารถผลกัดนั
ให้เกิดข้ึนได้จะเป็นผลดี เน่ืองจากการร่วมลงทุนกันเป็นการลดจุดอ่อนและเสริมศักยภาพของ
โครงการให้ดีข้ึน โดยแต่ละฝ่ายตอ้งพยายามสนบัสนุนตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองให้มากท่ีสุดและ
ร่วมด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ โดยมีขอบเขตของการพิจารณาท าข้อตกลงน้ี โดยค านึงถึง
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ สัดส่วนการลงทุน การแบ่งผลประโยชน์ การบริหาร
โครงการ การด าเนินการระบบก าจดัของเสีย บทบาทหน้าท่ีของทอ้งถ่ินในการออกกฎหมายรองรับ
การจดัเก็บค่าบริการ การตรวจสอบมาตรฐาน 
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พูลศกัด์ิ ประณุทนรพล (2540) สรุปว่าการจดัการเก่ียวกบัขยะมูลฝอยท่ีดีไม่ได้หมายถึงการ
ก าจดัขยะอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม แต่หมายถึง การมุ่งหลีกเล่ียงหรือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
ซ่ึงก็คือการก่อใหเ้กิดขยะนอ้ยลง และลดการเส่ียงภยัจากมลพิษท่ีเกิดจากขยะ ดงันั้นการแกปั้ญหาขยะ
ในปัจจุบนัจึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไป โดยจะตอ้งเนน้ท่ีการลดการเกิดขยะจากแหล่งก่อเกิดแทนท่ี
จะคอยควบคุมหรือก าจดัเม่ือเกิดขยะข้ึนแล้ว วิธีการท่ีใช้ในการลดปริมาณขยะ คือ ลดปริมาณขยะ 
(Reduce) และ น ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling) ขยะซ่ึงไม่สามารถน ากลบัไปใช้ใหม่ไดแ้ล้วจึงจะตอ้ง
ก าจดัโดยการฝังกลบหรือเผา ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยต่อไป
กระบวนการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยการลดปริมาณขยะจะประสบความส าเร็จไดโ้ดยปฏิบติัตามล าดบั
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การลดการก่อเกิดขยะ (Reduce at source) หรือการลดขยะจากแหล่งท่ีเกิด ด้วยการ
พยายามมุ่งหลีกเล่ียงหรือลดการเกิดขยะหรือมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนหากสามารถท าได ้วิธีการลดปริมาณ
ขยะท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดคือ ไม่สร้างขยะข้ึนมา ขยะเม่ือไม่เกิดก็ไม่ตอ้งก าจดั การป้องกนัไม่ให้ขยะ
เกิดข้ึนมาหรือให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดจึงเป็นขั้นตอนแรกสุด และส าคญัท่ีสุดในกระบวนการจดัการกบั
ขยะและสามารถกระท าได้โดยการเปล่ียนแปลงการออกแบบผลิตภณัฑ์ เปล่ียนแปลงกระบวนการ
ผลิต หรือเปล่ียนแปลงการใชว้ตัถุดิบทดแทนให้เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สามารถลดปริมาณทรัพยากร
และพลงังานท่ีใชแ้ละเกิดขยะนอ้ยลง ส่งผลให้ประหยดังบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการก าจดัขยะและ
ของเสียท่ีเกิดข้ึน เช่น น าตะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก การหลีกเล่ียงวสัดุท่ีท าลายยากท่ีใช้คร้ังเดียว
ทิ้ง เป็นตน้ 

2. การน าผลิตภณัฑ์มาใช้ซ ้ า (Reuse) เป็นการน าวสัดุของใช้ในรูปแบบเดิมหรือน ามา
ซ่อมแซมใช ้หรือน ามาใชท้  าประโยชน์อ่ืนๆ การน ามาใชซ้ ้ าอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ 

2.1 การผลิตสินคา้เป็นการน าวสัดุเหลือใช้แบบเดิมมาผลิตเป็นสินคา้แบบใหม่ 
เช่น การน าเศษเหล็กมาผลิตหุ่นยนตเ์หล็ก เป็นตน้ 

2.2 การน าของใช้มาซ ้ า เช่น การน าขวดมาใช้บรรจุน ้ าด่ืมซ ้ า น ากระดาษกลบัมา
พบัถุงใชใ้หม่ เป็นตน้ 

3. การน ากลบัมาผลิตใหม่ (Recycling) เป็นการแยกวสัดุท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ า
ออกจากขยะและรวบรวมมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้ข้ึนใหม่ หรือท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่ (Recycle) 
ขั้นตอนน้ีเป็นการน าวสัดุของใช้มาใชใ้หม่เช่นกนั แต่ต่างจากขั้นตอนการน ามาใช้ซ ้ า (Reuse) วสัดุท่ี
สามารถน ามาใช้ในการผลิตใหม่ (Recycling) ส าหรับขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดส้ามารถแยกไปท า
การยอ่ยสลาย (Composting) เพื่อท าเป็นปุ๋ยธรรมชาติหรือให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ส่วนแกว้ ขวด 
โลหะ พลาสติก น ามาแปรรูปเพื่อใชใ้หม่ 
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4. การฟ้ืนฟูประโยชน์จากขยะ (Recovery) เป็นการดึงเอาพลงังานจากขยะ ไดแ้ก่ การใช้
ขยะเป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากเตาเผาขยะ การดึงเอาก๊าซท่ีเกิดจากการหมกัของขยะท่ีหลุมฝัง
มาใช ้

5. การก าจดัขยะ (Residue Disposal) ขยะท่ีเหลือจากการผา่นขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 4 มาแลว้
จึงจะตอ้งมีการก าจดัอยา่งถูกวิธี ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการก าจดัขยะ วิธีการท่ีใชก้นั
ทัว่ไป มีหลกัการใหญ่ๆ ดงัน้ี 

5.1 ระบบการฝังกลบอยา่งถูกสุขลกัษณะ เป็นการน าขยะมาฝังหรือกองในพื้นท่ีท่ี
จดัเตรียมไว ้ใช้เคร่ืองจกัรกลเกล่ีย และบดอดัให้ยุบตวัลง แลว้ใช้ดินกลบทบั และบดอดัให้แน่นอีก
คร้ัง หลงัจากนั้นน าขยะมาเท และเกล่ียทั้งหมดและบดอดัอีกเป็นชั้นๆ สลบัดว้ยชั้นดิน กลบป้องกนั
กล่ิน แมลง น ้ าฝนชะลา้ง และเหตุร าคาญอ่ืนๆ ทั้งน้ี อินทรียส์ารท่ีมีอยู่จะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติ 
โดยจุลินทรีย์ท  าให้ขยะยุบตัว และเกิดก๊าซมีเทนข้ึนในชั้ นของขยะ ระบบการฝังกลบอย่างถูก
สุขลกัษณะมีวธีิปฏิบติั 3 วธีิ ดงัน้ี 

5.1.1 วธีิฝังกลบบนพื้นท่ี 
5.1.2 วธีิฝังกลบแบบขดุร่อง 
5.1.3 วธีิฝังกลบแบบหุบเขา 

5.2 ระบบการเผา เป็นวธีิการก าจดัขยะท่ีมีประสิทธิภาพดีมากวธีิหน่ึงสามารถลด
ปริมาณขยะไดป้ระมาณ 70-90 เปอร์เซ็นต ์อาศยัลกัษณะสมบติัของขยะท่ีสามารถติดไฟไดใ้นเตาเผา
ขยะ โดยมีกา๊ซหรือเช้ือเพลิงเสริม ภายใตอุ้ณหภูมิ ความดนัท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัรูปแบบและขนาด
ของเตาเผา ซ่ึงมีกระบวนการเผาแต่ละชนิดดงัน้ี 

5.2.1 เตาเผาชนิดมีแผงตะกรับ 
5.2.2 เตาเผาแบบไร้อากาศควบคุมไม่สมบูรณ์ 
5.2.3 เตาเผาแบบใชต้วักลางท าความร้อน 
5.3 ระบบการท าปุ๋ยหมกั เป็นการท าปุ๋ยหมกัจากขยะ โดยมีวธีิการหมกั 2 

ชนิดไดแ้ก่ 
5.3.1 การหมกัแบบใชอ้ากาศ เป็นการยอ่ยสลายอินทรียส์ารใน

สภาวะท่ีมีออกซิเจน กระบวนการหมกัประกอบดว้ยกลไกท่ีส าคญั 2 ชนิด ดงัน้ี 
ก. การยอ่ยสลายอยา่งเขม็ขน้ 
ข. การยอ่ยสลายขั้นสุดทา้ย 

5.3.2 การหมกัแบบไร้อากาศ เป็นการยอ่ยสลายสารอินทรียโ์ดยไม่มี
ออกซิเจน ผลท่ีไดจ้ะเกิดก๊าซมีเทน สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
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5.3 ระบบการแยกขยะน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก เป็นการเตรียมขยะก่อนไปสู่
ระบบการก าจดั ปัจจุบันมีการรณรงค์อย่างแพร่หลาย ให้มีการคดัแยกขยะแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
โรงงานแยกขยะจะมีการแยกโดยใชแ้รงงานคน และเคร่ืองจกัร วตัถุท่ีแยกสามารถน ากลบัไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบต่อไป 

5.4 ระบบการก าจดัขยะด้วยวิธีเทคนิคทางชีวภาพ เป็นการขจดัข้อเสียในการ
แปรเปล่ียนอินทรีย์สารจากขยะ ให้เป็นส่ิงท่ีมีมูลค่าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการอ่ืนๆ ต่อไปและ
สามารถน าไปจ าหน่ายได ้ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ และปุ๋ยธรรมชาติท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

5.5 การลดปริมาณมูลฝอยตามแนวคิดสมยัใหม่ ซ่ึงได้แก่ การลดการก่อเกิดมูล
ฝอย (Reduce) หรือการลดมูลฝอยจากแหล่งท่ีเกิด (Reduce at source) การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ซ ้ า 
(Reuse) การหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ (Recycling) การฟ้ืนฟูประโยชน์จากมูลฝอย (Recovery) การ
ก าจดัขยะมูลฝอย (Residue Disposal) จะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือ 

5.5.1 ท าใหล้ดปริมาณการใชว้ตัถุดิบและพลงังาน ซ่ึงมีผลท าให้ตน้ทุนการ
ผลิตลดลงและสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายบางส่วนลงได ้

5.5.2 ลดมลภาวะในสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากปริมาณมูลฝอยลดลง 
5.5.3 เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงาน หรือ องค์กรนั้นๆ ใน

การช่วยเหลือและส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.5.4 เป็นการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามยัแก่ประชาชน เพราะ

มีสารพิษในส่ิงแวดลอ้มลดนอ้ยลง 
5.5.5 ประหยดังบประมาณค่าใชจ่้ายและการลดการเส่ียงภยัจากการเก็บขน 

เคล่ือนยา้ยและการก าจดัมูลฝอยลงตามปริมาณมูลฝอยท่ีลดลง 
5.5.6 ลดความจ าเป็นในการก่อสร้างโรงงานก าจดัมูลฝอยลง ซ่ึงจะช่วย

ประหยดังบประมาณอีกส่วนหน่ึงดว้ย 

2.2 แนวคิด ทฤษฎเีกี่ยวกบัการมีส่วนร่วม 

2.2.1 ความหมาย 

ผูว้จิยัไดร้วบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมจากเอกสารวชิาการต่าง ๆ โดยรวบรวมไวด้งัน้ี 

มนสั สุวรรณ (2549) ไดเ้สนอความหมายของการมีส่วนร่วมไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ การมีส่วนร่วม
ประกอบด้วยมิติต่างๆ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะท าอะไรและจะท าอย่างไร 2. 
สามารถมีส่วนร่วมไดใ้นลกัษณะใดและ 3. จะแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งไร จากการด าเนินการการมี
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ส่วนร่วมตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจแกปั้ญหา โดยเน้นการมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขนั ใชค้วามช านาญในการคิดสร้างสรรคแ์ละใชว้ทิยากรท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการติดตามผลการ
ปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ท านอง ภูเกิดพิมพ์ (2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม เป็นการท างานร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับสภาพความคิด ความเช่ือและความยึดมั่นของแต่ละบุคคล แต่ละ
หน่วยงาน แต่ละองคก์ร อีกทั้งยงัข้ึนอยูก่บักาลเวลาแต่ละยุคแต่ละสมยัอีกดว้ย โดยการมีส่วนร่วมเป็น
หัวใจส าคญัในการเสริมสร้างพลงัการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม (Teamwork) ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
พฒันา เพราะท าให้ผูเ้ก่ียวข้องหรือผูมี้ส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งข้ึนเพื่อการ
เปล่ียนแปลงและพฒันา  

จินตวีร์ เกษมศุข (2554) การมีส่วนร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูน้  าและชุมชนได้มีส่วน
ช่วยเหลือกัน ตั้ งแต่การวางแผน การบริหารงบประมาณ การด าเนินการ และการติดตามและ
ประเมินผล ดงันั้น ผลส าเร็จของการพฒันาจึงข้ึนอยู่กบัการสนบัสนุนของประชาชนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนอยา่งแขง็ขนั โดยประชาชนตอ้งรู้วา่พวกตนตอ้งการอะไรเพื่อการพฒันาของตนเอง 

ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องคก์ารสหประชาชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1975 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้เสนอแนะไวว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีไม่อาจก าหนดนิยาม
ความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ดงันั้น การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลกัษณะจ ากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองหน่ึง ๆ เท่านั้น อยา่งไรก็
ดี กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ครอบคลุม ประเด็นดงัน้ี (กรม
อนามยั, 2554) 

ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือใหส้มาชิกทุก
คนของ ชุมชนและของสังคมไดร่้วมกิจกรรมซ่ึงน าไปสู่ และมีอิทธิพลต่อกระบวนการ พฒันา และ
เอ้ือใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดงัน้ี คือ การเอ้ือให้เกิดการพยายามพฒันา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียม
กนั และการตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมาย นโยบายและการวางแผนด าเนินการโครงการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งประชาชนและทรัพยากรเพื่อพฒันา
กบั ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนดงักล่าว กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การตดัสินใจ ไม่ว่าระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงท่ี
ประชาชนลงทุนลงแรง กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
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ประเด็นท่ี 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบาย และโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากร การมีส่วน
ร่วมของประชาชนมิได้เป็น เพียงเทคนิควิธีการ แต่ เป็นปัจจัยส าคัญในการประกันให้ เกิด
กระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชน์ ต่อประชาชน 

2.2.2 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

โกวิทย ์พวงงาม (2545) ไดส้รุปถึงการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงของประชาชนในการพฒันาควรจะมี 
4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละทอ้งถ่ิน กล่าวคือ 
ถา้หากชาวชนบท ยงัไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหา ในทอ้งถ่ินของตนเป็น
อย่างดีแลว้ การด าเนินงานต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาของทอ้งถ่ินย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่
เขา้ใจและมองไม่เห็นถึงความส าคญัของการดาเนินงานเหล่านั้น 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนด าเนินงานเป็น
ขั้นตอนท่ีจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จกัวิธีการคิด การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล รู้จกัการน าเอาปัจจยัข่าวสาร 
ขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้นการวางแผน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการปฏิบติังาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะ
ยากจน แต่ก็มีแรงงานของตนท่ีสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทุนและปฏิบติังาน จะท าให้ชาว
ชนบทสามารถคิดตน้ทุนด าเนินงานไดด้ว้ยตนเอง ท าใหไ้ดเ้รียนรู้การด าเนินกิจกรรมอยา่งใกลชิ้ด 

4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน ถา้หากการติดตามงานและประเมิน 
ผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้ว ชาวชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานท่ีท าไปนั้น ไดรั้บผลดี 
ไดรั้บประโยชน์หรือไม่อย่างใด การด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกนัในโอกาสต่อไป จึงอาจจะประสบ
ความยากล าบาก 

นอกจากน้ียงัพบวา่มีผูน้ าเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมท่ีน่าสนใจอีกท่าน โดยทศพล กฤตยพิสฐ 
(2538) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพฒันา ซ่ึงเป็นการวดัเชิงคุณภาพโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มี
ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความตอ้งการดว้ย 
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ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายละวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพยากร วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วม
บริหารงาน ประสานงาน และการด าเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับผลประโยชน์อนั
เกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้ร่วม
ประเมินว่า การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปแลว้นั้นส าเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใด ซ่ึงในการประเมินอาจ
ปรากฏในรูปของการประเมินย่อย เป็นการประเมินผลความกา้วหน้าเป็นระยะ ๆ หรือกระท าในรูป
ของการประเมินผลรวม ซ่ึงการประเมินผลสรุปรวบยอด 

จินตวีร์ เกษมศุข (2554) ไดน้ าเสนอรูปแบบของการมีส่วนร่วมท่ีด าเนินอยูโ่ดยทัว่ไป ไดเ้ป็น 4 
รูปแบบ คือ 

1. การรับรู้ข่าวสาร (Public Information) ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้อง
ได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ทั้ งน้ี การได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวจะต้องเป็นการแจ้งก่อนท่ีจะมีการตัดสินใจด าเนิน
โครงการ 

2. การปรึกษาหารือ (Public Consultation) เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมท่ีมีการจดัการ
หารือระหว่างผูด้  าเนินการโครงการกบัประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งและได้รับผลกระทบ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและตรวจสอบขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน 

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Meeting) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนและ
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการหรือกิจกรรม และผูมี้อ  านาจตดัสินใจในการท าโครงการหรือกิจกรรมนั้น
ไดใ้ช้เวทีสาธารณะในการท าความเขา้ใจ และคน้หาเหตุผลในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใน
พื้นท่ีนั้น ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1 การประชุมในระดับชุมชน (Community Meeting) โดยจัดข้ึนในชุมชนท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ โดยเจา้ของโครงการหรือกิจกรรมจะตอ้งส่งตวัแทนเขา้ร่วม เพื่ออธิบาย
ใหท่ี้ประชุมทราบถึงลกัษณะโครงการและผลกระทบท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและตอบขอ้ซกัถาม 
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3.2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ (Technical Hearing) ส าหรับ
โครงการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในเชิงวิชาการ จ าเป็นจะตอ้งเชิญผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วย
อธิบายและใหค้วามเห็นต่อโครงการ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งไดรั้บทราบผลดงักล่าวดว้ย 

3.3 การประชาพิจารณ์ (Public Hearing) เป็นเวทีในการเสนอขอ้มูลอยา่งเปิดเผย
ไม่มีการปิดบังทั้ งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ ซ่ึงจะต้องมี
องคป์ระกอบของผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับ มีหลกัเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาท่ีชดัเจน และแจง้
ใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กนั 

4. การร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) เป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตดัสินใจไดเ้พียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบของ
คณะกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนประชาชนในพื้นท่ี 

จากความหมายและขั้นตอนการมีส่วนร่วม สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม มี
ความหมายว่า การร่วมมือกนัของคนในชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหา ในการแกไ้ขส่ิงท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของคนในชุมชน จนเกิดการตดัสินใจลง
มือท าเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซ่ึงเกิดจากการร่วมมือและความรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีได้
ด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้เป็น
ส่วนหน่ึงของการด าเนินกิจกรรม ก่อใหเ้กิดมีความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั 

ดา้นขั้นตอนการส่วนร่วม ผูว้จิยัสามารถสรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. มีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และร่วมกนัหาตน้เหตุขอปัญหา รวมทั้งเขา้ใจถึงความ
ตอ้งการของชุมชน 

2. มีส่วนร่วมในการวางแผน ซ่ึงอาจะเป็นโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อแกไ้ขปัญหา เป็น
ขั้นตอนท่ีช่วยกระตุน้ความคิด การตดัสินใจอยา่งเป็นเหตุเป็นผลของคนในชุมชน 

3. มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการร่วมกนัลงทุนโดยใช้แรงของตนเองในการ
ด าเนินงาน เกิดการเรียนรู้ในกิจกรรม เพื่อใหกิ้จกรรมท่ีท าบรรลุวตัถุประสงค ์

4. มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาของกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการ ผลประโยชน์ท่ีไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเป็นในรูปแบบของวตัถุเสมอไป แต่อาจเป็นผลประโยชน์
ท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่วนร่วม และสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

5. มีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน เพื่อร่วมกนัประเมินผลการ
ด าเนินงานท่ีลงมือปฏิบัติไปนั้ น เกิดผลตรงตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงถือเป็นการประเมิน
ความกา้วหนา้ของกิจกรรมเช่นกนั 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ืองการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ได้
ท าการศึกษาจากเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนการวิจยัเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา จากการทบทวนผลงานวิจยัต่าง ๆ สามารถท าการสรุปและเลือกงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ไวด้งัน้ี 

1. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการขยะ 

ชูชีพ ศิริ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการขยะในเขตเทศบาลต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลบา้นกาดส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิด 
จากสถานประกอบการพาณิชยโ์ดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติก ประชาชนมีการการคดัแยกขยะ
ภายในครัวเรือนก่อนทิ้ง โดยแบ่งขยะเป็น 2 ประเภท คือขยะเปียก และขยะแห้ง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคดัแยกประเภทขยะอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงท าใหส้ภาพการณ์ขยะโดยรวมยงัไม่สามารถ
ลดปริมาณลงได้และการบริหารจดัการขยะของเทศบาลไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เพื่อให้การ
จดัการขยะของเทศบาลต าบลบา้นกาดเกิดประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการรณรงค์ให้ความรู้ แก่ประชาชน
เก่ียวกบัการคดัแยกประเภทขยะตั้งแต่ระดบัครัวเรือน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะร่วมกับเทศบาลเพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาขยะและลดปริมาณขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ธนาพร ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ (2544) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขยะชุมชน กรณีศึกษาบา้นดงม่อน
กระทิง เทศบาลนครล าปาง ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงมี
รูปแบบด าเนินการจดัการดว้ยตนเองโดยด าเนินการจดัเก็บขยะ การจดัหาแรงงานเพื่อปฏิบติังาน การ
จดัเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริหารกองทุนขยะ และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการก าหนด
เกณฑก์ารปฏิบติัเพื่อจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเอง ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมากใน
การจดัการขยะมูลฝอย โดยในกระบวนการด าเนินงานของชุมชนนั้น ปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ผูน้ า การ
มีส่วนร่วมของชุมชน การสนบัสนุนของส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และเทศบาล
นครล าปาง เป็นปัจจยัท่ีมีผลการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเป็นการหนุนเสริมการด าเนินงาน
ของชุมชนใหมี้ศกัยภาพในการจดัการขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน 

บญัชา สุวรรณสิทธ์ิ (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของเทศบาล
ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การใช้กลยุทธ์การมีส่วน
ร่วมของประชาชนภาคครัวเรือน ให้ความร่วมมือบริหารจดัการขยะมูลฝอยร่วมกับเทศบาล การ
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ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่าง ๆ เป็นวธีิสร้างมวลชนสัมพนัธ์ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในครัวเรือน และส่ิงท่ีส าคญัคือการก าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยในอนาคต
ต่อไป 

มาริสา สิรินทร์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อน าไปสู่การจดัท า
แผนปฏิบติัการในเขตเทศบาลต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่  

1. ดา้นบริบทการจดัการขยะมูลฝอย สามารถสรุปเป็นประเด็นหลกั ๆ ไดด้งัน้ี คือ ปัญหา
ดา้นปริมาณจ านวนขยะในพื้นท่ีเทศบาลต าบลตน้เปามีจ านวนเพิ่มมากข้ึนตาม จ านวนประชากรท่ี
เพิ่มข้ึนทั้งท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีและเดินทางผา่นหรือมาท่องเท่ียวในพื้นท่ี ปัญหาดา้นการจดัการ (1)ไม่มี
การน าวิธีการจดัการขยะรูปแบบใหม่มาใช ้(2) ถงัใส่ขยะท่ีเทศบาลมีไวบ้ริการประชาชนยงัเป็นถงัรวม
ไม่ใช่ถงัแบบคดัแยกขยะ (3) ด าเนินโครงการคดัแยกขยะไม่ต่อเน่ือง  

2. แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยของชมชนในปัจจุบนั จากการศึกษาพบวา่ เทศบาลได้
เร่ิมน าแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยใหม่ ๆ เขามาจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี เร่ิมมีการจดัอบรมให้
ความรู้กบัประชาชน ในเร่ืองการคดัแยกขยะท่ีใชไ้ดก้บัใชไ้ม่ได ้พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้ประชาชน
ภายในหมู่บา้นเก็บขยะรีไซเคิลไวจ้  าหน่ายเป็นรายไดข้องประชาชนเอง มีการน าถงัขยะแบบถงัเดียวไว้
บริการประชาชน โดยจะน าไปก าจดัท่ีอ าเภอฮอดโดยวธิรการฝังกลบ 

3.ดา้นขอ้มูลพื้นฐานท่ีจะน าไปพฒันาเป็นแนวทางสู่แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการขยะ
มูลฝอยแบบยัง่ยืน สามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัๆ ไดด้งัน้ี 1) ควรเร่ิมจากการให้ประชาชนมีความรู้
เร่ืองประโยชน์และโทษของขยะมูลฝอย 2) ใหค้วามรู้ประชาชนถึงการจดัเก็บขยะใหถู้กวธีิ การน าขยะ
มูลฝอยประเภทต่างๆ กลบัมาใช้ใหม่ 3) เทศบาลควรจดัเตรียมถงัขยะไวบ้ริการประชาชนระบบ 3 ถงั 
คือ มีถงัขยะเปียก ถงัขยะแห้ง และถงัขยะมีพิษ 4) มีการจูงใจให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมมือกนัในการ
รักษาความสะอาด เช่น มีการประกวดหมู่บา้นน่าอยู่ โดยมีการประกาศการจดัล าดบัและมอบรางวลั
ประจ าเดือนทุกเดือน เป็นตน้ 

วรรณวิมล แพ่งประสิทธ์ิ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การจดัท าแผนปฏิบติัการจดัการขยะมูล
ฝอย เทศบาลต าบลแม่ใจ อ าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยเทศบาล
ต าบลแม่ใจในปัจจุบนัเป็นการให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีระบุไวใ้นกฎหมาย โดย
ให้บริการเก็บรวบรวมขยะจากบา้นเรือน สถานท่ีราชการ สถานบริการต่างๆ ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ
และนอกเขตพื้นท่ีบางส่วน แลว้เก็บขนขยะไปก าจดั โดยการทิ้งขยะทุกประเภทลงในหลุมดินท่ีอยูห่่าง
จากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนมีประมาณวนัละ 4 ตนั องคป์ระกอบ
ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทท่ียอ่ยสลายง่าย รองลงมาเป็นขยะท่ีรีไซเคิลได ้จากการสุ่มสัมภาษณ์ผูมี้
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หน้าท่ีรับผิดชอบจดัการขยะในครัวเรือนจ านวน 330 ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เคยไดรั้บความรู้เร่ือง
การจดัการขยะมูลฝอยจากเสียงตามสายในหมู่บา้น การลดขยะท่ีปฏิบติัในครัวเรือนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 
การแยกขยะรีไซเคิลไวส้ าหรับขาย การทิ้งขยะส่วนใหญ่จะทิ้งขยะทุกประเภทรวมกนัในถงัขยะท่ี
เทศบาลจดัไวใ้ห้ ปัญหาอุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแม่ใจ พบว่า มีปัญหาเร่ือง
การขาดความร่วมมือ จากประชาชน และองค์กรท่ีเก่ียวข้องทั้งในและนอกพื้นท่ี งบประมาณท่ีใช้
จดัการขยะค่อนขา้งมาก และมีแนวโน้มสูงข้ึนทุกปี ตลอดจนปัญหาการบริหารจดัการในองค์กร ท่ี
ภาระงานยงักระจุกตวัอยู่ท่ีหน่วยงานเดียว และการจดัท าแผนงานโครงการยงัคงเป็นกิจกรรมเดิมๆ 
หรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัรณรงคข้ึ์นเป็นคร้ังคราว ขาดความต่อเน่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัท าร่างแผน ปฏิบติัการจดัการขยะมูลฝอยเทศบาลต าบลแม่ใจ โดยใชเ้ทคนิค A-I-C ท าให้ชาวบา้น
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรับทราบสถานการณ์ปัญหา มีการก าหนดวิสัยทศัน์
การจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั มีการคิดกิจกรรมและวธีิการจนกระทัง่ไดร่้างแผนปฏิบติัการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีเป็นรูปธรรม และส่งมอบใหเ้ทศบาลน าไปจดัท าแผนปฏิบติัการต่อไปได ้

ศรัทธาธิป มาประสพ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลศึกษาวิจยัพบวา่การจดัการขยะท่ีประเทศไทยด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการแกปั้ญหาท่ีเนน้การ
ก าจดัขยะด้วยวิธีต่างๆ เช่น การฝังกลบ, การเผาและการเทกองกลางแจ้ง ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาท่ี
ปลายทาง โดยมิไดพ้ิจารณาถึงสาเหตุปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดขยะ อนัไดแ้ก่ การผลิต การบริโภค 
และอรรถประโยชน์ การจดัการขยะในปัจจุบนัเป็นไปในลกัษณะของการวิ่งตามปัญหา จึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการจดัการขยะเท่าท่ีควร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้สนอแนวทางการพฒันาและแนว
ทางการแกปั้ญหาดว้ยการแกไ้ขจดัการท่ีจุดเร่ิมตน้หรือสาเหตุของปัญหา ดงันั้น การจดัการขยะตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการแก้ไขจดัการท่ีสาเหตุของปัญหาขยะ โดยการประยุกต์ใช้
เง่ือนไขและคุณลกัษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการจดัการ จากการศึกษา
ตวัอยา่งของการจดัการขยะท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบัการจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบวา่ การจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการ
ขยะได้จริง เพราะสามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน และลดผลกระทบของปัญหาขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและย ัง่ยนื 

จากการศึกษาวิดีทัศน์ เร่ือง คนเมืองบัวไม่กลัวขยะ (2556) ผูว้ิจ ัยได้ท าการสืบค้นเม่ือ 12 
ธนัวาคม 2557 ซ่ึงเป็นโครงการวิจยั การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนบา้นเมืองบวัอยา่งมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีจุดเร่ิมตน้จากปัญหาขยะจากสถานท่ี
สาธารณะโดยท่ีไม่มีคนเก็บ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไดเ้ขา้มาช่วยเหลือโดยการแจกจ่ายถงัขยะ 



 

25 

 
 

แต่ก็ไม่เป็นผล เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานคนและงบประมาณในการจดัเก็บและท าลายค่อนขา้งมาก จึง
ก่อใหเ้กิดการหาทางออก จากการสนบัสนุนจาก สกว. ฝ่ายวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน โดยร่วมกบั อาจารยไ์พจิตร 
วสันตเสนานนท์ ร่วมกนักบัทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกในการจดัการ
ขยะ โดย 6 หมู่บา้นน าร่อง เร่ิมตน้จากการหาตน้ตอของขยะ สร้างกลุ่มเยาวชนช่วยส ารวจพื้นท่ี และ
ขอ้มูลขยะจากครัวเรือนไปหาพื้นท่ีสาธารณะ จากการสอบถาม แลว้น าขอ้มูล และขยะท่ีไดน้ ามาแยก
ตามประเภทของขยะและขอ้มูล แลว้น ามาวิเคราะห์ ขอ้คน้พบ คือ ขยะในชุมชนมีมากถึง 3 ตนัท่ีไม่
สามารถก าจดัได ้เม่ือทราบขอ้มูลแลว้จึงรวบรวมทางเลือกในการจดัการขยะ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม เขา้สู่เวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อมองหาตวัอยา่งท่ีดีเชิงบวก ท าการเรียนรู้จากส่ิงท่ีดีท่ีมีอยู ่แลว้
น าทางเลือกท่ีไดน้ ามาจดัการปัญหา โดยเนน้การจดัการในระดบัครัวเรือน การก าจดัขยะครัวเรือน มี 3 
รูปแบบคือ น าไปขาย ท าปุ๋ยหมกั และการเผาหรือฝัง ทั้งน้ียงัก่อให้เกิดโครงการ การประชาสัมพนัธ์
จากหมู่บา้นน าร่อง 6 หมู่บา้นขยายสู่ทุกชุมชนในต าบล โครงการหนา้บา้นหนา้มอง โครงการธนาคาร
ขยะรีไซเคิล โครงการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และชุมชนอาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

2. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 

ลินดารัตน์ ลกัษณ์รุจิ (2547) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต าบลเวียงฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ผลการศึกษาพบวา่ (1) ประชาชน
ส่วนใหญ่ในเทศบาลต าบลเวยีงฝาง มีส่วนร่วมในการสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดย
มีวิธีการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกนั แต่สามารถน าไปสู่การเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้การสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยประสบความส าเร็จโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผูบ้ริหารเทศบาล ในการ
ด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชน ยงัมีความผูกพนัและรู้สึกเป็นเจา้ของใน
โครงการท่ีผูบ้ริหารเทศบาลจดัท าข้ึน เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีตรงกบัปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุชนกบัผูบ้ริหารเทศบาล ในการสร้าง
ระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเป็นอย่างดี (2) ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีทศันคติความ
คิดเห็นท่ีดีต่อผูบ้ริหารเทศบาล และเห็นวา่ ผูบ้ริหารเทศบาล มีบทบาทส าคญัในการสร้างระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ผูบ้ริหารเทศบาลไดใ้หป้ระชาชนในชุชนมีส่วนร่วมและรับทราบปัญหาทุก
ข้ึนตอน จึงท าใหเ้กิดความร่วมมือและสนบัสนุนการสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจรดว้ยดี 

กญัญา จาอา้ย (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั พบว่า การใช้เอไอซี (A-I-C) เป็นกระบวนการท าให้
กลุ่มตวัอย่าง ผูน้  าชาวบ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหา 
ก าหนดเป้าหมายคิดคน้วิธีการแกปั้ญหา และการด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย และท าให้เกิด
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กิจกรรมโครงการท่ีไดด้ าเนินงานในชุมชนคือ (1) โครงการการให้ความรู้เก่ียวกบัขยะและการจดัการ
ขยะ (2) โครงการการจดัตั้ งกองทุนขยะ และ (3) โครงการหน้าบ้านน่ามอง จากการติดตามการ
ด าเนินการโครงการพบวา่คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูน้ าชาวบา้นไดไ้ปทศันศึกษาดู
งานการจดัการขยะ ไดจ้ดัตั้งกองทุนขยะ และไดริ้เร่ิมโครงการฝึกอบรมการท าขยะเป็นปุ๋ยหมกัชีวภาพ
เอน็ไซม ์และบ าบดัของเสีย รวมทั้งไดด้ าเนินโครงการหนา้บา้นน่ามอง ซ่ึงสรุปวา่เทคนิคเอไอซี (A-I-
C) ท าใหเ้กิดกระบวนการการมีส่วนร่วมก่อใหเ้กิดการยอมรับและรู้สึกวา่เป็นเจา้ของปัญหาอนัน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

ปวนัพสัชร์ บุญยะชยัชนะ (2552) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจดัการ
ขยะในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนดา้นการจดัการขยะอยูใ่นระดบัไม่มีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ไม่มีส่วนร่วมท าการศึกษาคน้ควา้
ปัญหาและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนในกิจกรรมหรือโครงการ ไม่มีส่วนร่วมใน
การประชุมและทราบถึงปัญหาสาเหตุ ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาความตอ้งการ และ ไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการ รองลงมา มีส่วน
ร่วมในระดบันอ้ย คือ มีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์หรือชกัชวนให้ร่วมท ากิจกรรม เขา้ไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ ซ่ึงดูไดจ้ากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการท่ีทางเทศบาลเป็นผู ้
ก  าหนด เช่น กิจกรรมโครงการจดัรถคดัแยกขยะออกให้บริการ กิจกรรมรณรงค์จดัทิ้งขยะให้เป็นท่ี
ทางหรือการคดัแยกขยะท่ีจดัทิ้ง กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะด้วยวิธีต่างๆ กิจกรรม
ประกวดค าขวญัรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ด้านการคดัแยกขยะ และการก าหนดอตัราการเก็บขยะ คือ
ประชาชนยงัไม่มีโอกาสในการเขา้ไปร่วมขั้นตอนการคน้หาปัญหา การก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา 
การประชาสัมพนัธ์หรือชักชวนร่วมในโครงการรวมถึงการประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการอาจ
กล่าววา่ประชาชนยงัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการอยา่งแทจ้ริง 

นภาปวีณ์ เมสนุกุล (2553) ได้ท าการถอดบทเรียนการจดัการขยะชุมชนจากพื้นท่ีท่ีประสบ
ความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนวงัดง้ หมู่ 1 ต าบลวงัดง้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดักาญจนบุรี ผลการศึกษาการถอดบทเรียนพบว่า ปัญหาขยะในชุมชนเป็นปัญหาส าคญั
และเกิดข้ึนได้กับชุมชนทั้งในระดับเทศบาลและระดับต าบล ท าให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม และสาเหตุเกิดเน่ืองมาจากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ขาด
งบประมาณ ตลอดจนไม่มีพื้นท่ีจดัการอยา่งเหมาะสมในการจดัการขยะ ส าหรับการแกไ้ขปัญหาขยะ
ชุมชนนั้น ไดแ้ก่ จดัอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจกบัคนในชุมชน การถอดประสบการณ์ความส าเร็จใน
การจดัการขยะ การศึกษาดูงาน โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ไดแ้ก่ การร่วมคิด 
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ร่วมประชุม วางแผนการด าเนินการ ร่วมลงทุน ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินติดตามผล ท าให้ปริมาณขยะลดลงได้ในท่ีสุด และส าหรับผลการศึกษาการด าเนินกลุ่ม
กิจกรรมอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนวงัดง้นั้น พบวา่ เกิดการด าเนินกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ท าให้ชุมชนวงั
ดง้เกิดความสามคัคี เกิดการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน โดยผา่นกระบวนการร่วมคิด ร่วม
จดัตั้งกลุ่ม ร่วมเป็นผูน้า ร่วมวางแผน ร่วมลงทุน ร่วมปฏิบติั ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ผลประโยชน์ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของกิจกรรมต่างๆ ผลการวิเคราะห์แนวทางในการจดัการ
ปัญหาขยะชุมชนอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ชุมชนและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
มีแนวทางการจดัการปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชน แต่ยงัขาดการวิเคราะห์ระบบและวิสัยทศัน์ร่วมกนั
กบัทุกๆ ฝ่าย เพื่อการแกไ้ขปัญหาในระยะยาวต่อไป 

3. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

พริมพรรณ  จนัทุมา (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัแห่งความส าเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิลบา้น

ค านางรวย  ต าบลค าน ้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการศึกษา ธนาคารขยะรี

ไซเคิลบา้นค านางรวยเปิดท าการในวนัท่ี 20 ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 06.00 -15.00 น. มูลเหตุในการ

จดัตั้งธนาคารขยะฯ เกิดจากความตอ้งการให้คนในชุมชนจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนกนัเอง โดยการ

สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนรู้จกัการลดปริมาณขยะ การคดัแยกขยะ เห็นขยะเป็นทรัพยากร

ใหม่ท่ีมีค่า ชุมชนมีรายได้เพิ่มทั้ งยงัเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ก  าไรท่ีได้จากการ

บริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านค านางรวยจะกลับคืนชุมชนในรูปแบบของสวสัดิการให้กับ

สมาชิกธนาคาร ด้านระบบการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ คลา้ยกบัธนาคารทัว่ไป 

และปัจจัยแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคารฯ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชนบ้านค านางรวย มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน ร่วมกันลงมือ

ปฏิบติังาน (2) ผูน้ าและคณะกรรมการธนาคารฯ  เป็นผูท่ี้มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบติัหน้าท่ี มี

ความศรัทธา มีความเช่ือมัน่ จริงจงัในการท างานทั้งท่ีไม่มีค่าตอบแทน (3) การบริหารจดัการ มีการ

วางแผน การจดัการ การประสานงาน การควบคุมงานอยา่งเป็นระบบคณะกรรมการทุกคนในธนาคาร

ขยะรีไซเคิลบา้นค านางรวยสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดทุ้กต าแหน่ง (4) มีหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ทั้งภายในและภายนอกท่ีให้การสนบัสนุนด้านวสัดุ อุปกรณ์และวิทยากร (5) แรงจูงใจ มีสวสัดิการ

ใหก้บัสมาชิก 
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2.4 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
แผนภูมิท่ี 2.1 กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

ความเป็นมาของการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

กระบวนการจัดการขยะ
แบบมีส่วนร่วม 

ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม 

    1) การริเร่ิม ปัญหา 
สาเหตุของการจดัการขยะ
ในช่วงเวลาต่าง ๆ 
    2) การด าเนินงาน
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

ผลผลติ 

    1. เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    2. เกิดกระบวนการมีส่วนรวม 
    3. สร้างรายไดแ้ก่สมาชิกและ
ชุมชน 
    4. คณะกรรมการและสมาชิก
เกิดทกัษะในการจดัการขยะ 
    5. สมาชิกมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
    6. คณะกรรมการมีจิต
สาธารณะ 

ผลกระทบ 
    1. สมาชิกเกิดจิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน 
    2. เป็นวทิยากรสอนชุมชน
อ่ืนๆ 
    3. เร่ิมตน้กระบวนการสอน
คนรุ่นใหม่ เขา้มาร่วมด าเนินการ 

ลกัษณะขยะ 

1. ขยะเปียก 
2. ขยะแหง้ แบ่งเป็น 
    2.1 ขยะขายได ้น า

ฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
    2.2 ขยะทัว่ไปท่ีตอ้ง

ทิ้ง 
3. ขยะอนัตราย 

ผู้มีส่วนร่วม 

1. สมาชิกในชุมชนบา้น 
สบสา-หนองฟาน 
2. คณะกรรมการ

ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
3. อบต. ดอนแกว้ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
1. รูปแบบการท างานของคณะกรรมการ 2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3. การเรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดในอดีต 4. การไดรั้บการสนบัสนุนจาก อบต. ดอนแกว้ 

ขั้นตอนการจัดการขยะ 

1. ขยะเปียก ท าปุ๋ย
หมกัในครัวเรือน 
2. ขยะแหง้ ประเภท

ขยะทัว่ไปจดัการโดย 
อบต. จดัเก็บ ขยะขายได ้
น ามาฝาก/ขาย ธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 
3. ขยะอนัตราย อบต. 

เป็นผูด้  าเนินการจดัเก็บ 

ผลลพัธ์ 

องคค์วามรู้การจดัการขยะ 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงานวจิยั 

การวิจยัน้ีไดใ้ชไ้ดป้รับใชร้ะเบียบวิธีวิจยั การวิจยัเชิงคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อศึกษาการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม ผลท่ีตามมาของการจดัการขยะ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้น
สบสา-หนองฟาน ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์และประมวลผล
ขอ้มูล โดยมีขั้นตอนและองคป์ระกอบของการวจิยัดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
- ผูน้  าชุมชนของหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน จ านวน 1 ราย เลือกจากการเป็นผูใ้หญ่บา้น 
- คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน จ านวน 6 ราย โดยเลือก

จากการเป็นคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท างานโดยตรง และเป็น
ผูรั้บผดิชอบการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

- ชาวบา้นบา้นสบสา-หนองฟาน 10 ราย โดยเลือกจากผูท่ี้มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม
ดา้นการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  

- เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ซ่ึงเป็นองคก์รใกลชิ้ดและให้
การสนบัสนุนการจดัการขยะแก่ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 2 คน 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัแบ่งลกัษณะขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลท่ีได้โดยตรงจากการส ารวจพื้นท่ีในภาคสนามโดยการ

สนทนากลุ่ม และจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ พดูคุยกบับุคคลผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ผูน้  าชุมชนของหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ชาวบา้นบา้นสบสา-
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หนองฟาน และองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ โดยมีการจดบนัทึกขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ เพื่อ
เรียบเรียงใหม่ใหเ้กิดเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดโ้ดยศึกษาจากเอกสารท่ีเป็นแนวคิดทฤษฎี รายงานวิจยั 
วิทยานิพนธ์ และการค้นควา้อิสระ เพื่อใช้ประกอบแนวคิด ในการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้ได้แนวทางในวิจยัท่ีถูกต้องแม่นย  ายิ่งข้ึน และศึกษาข้อมูลจากทาง
ราชการ เช่น การสืบคน้จ านวนประชากรของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จากกรมการปกครอง และ
จากการสอบถามจากผูใ้หญ่บา้น โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจากเอกสารท าการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลในขณะท่ีเขา้พื้นท่ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดท้  าการวเิคราะห์และน าเสนอในผลการวจิยั 

3.3 วธีิการและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

วิธีการและ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลคือ การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดกรอบเน้ือหาและข้อค าถามให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการวจิยั ดงัน้ี 

คารางท่ี 3.1 วธีิการและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 
ขอบเขตด้านเนือ้หา วธีิการ เคร่ืองมือ 

1. การจดัการขยะแบบมีส่วน
ร่วม 
    1.1 ขอ้มูลบริบทของชุมชน 
และท่ีมาของขยะ 
   1.2 การจดัการขยะ 
   1.3 การมีส่วนร่วมของ
ชาวบา้น 
    1.4 ขั้นตอนการจดัการขยะ 

1. จากเอกสารชุมชนและ
เอกสารทางราชการ 
2. สังเกต และถ่ายรูป 
3. การสัมภาษณ์ 
   3.1 ผูใ้หญ่บา้น 
   3.2 คณะกรรมการธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 6 ราย 
   3.3 ชาวบา้นบา้นสบสา-หนอง
ฟาน 10 ราย 

   1. แบบสัมภาษณ์ 
   2. การสนทนากลุ่ม 
   3. เส้นประวติัศาสตร์ของการ
จดัการขยะในชุมชน โดยใช้
เทคนิค Card-sorting 
Techniques 
   4. การสังเกต 
   5. การส ารวจจุด เส้นทาง 
เพื่อใหไ้ดแ้ผนท่ี 
   6. การจดบนัทึก 
  

2. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการ
ขยะต่อตวับุคคลและต่อชุมชน 
   2.1 ผลผลิต 
   2.2 ผลกระทบ 

การสัมภาษณ์ 
   1. ผูใ้หญ่บา้น 
   2. คณะกรรมการธนาคารวสัดุ
รีไซเคิล 6 ราย 
   3. ชาวบา้นบา้นสบสา-หนอง
ฟาน 10 ราย 
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คารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
ขอบเขตด้านเนือ้หา วธีิการ เคร่ืองมือ 

 
   4. องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนแกว้ 1 ราย 

 
3. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม 

   1. วเิคราะห์ปัจจยัและแยก
หมวดหมู่ 
   2. เปรียบเทียบกรณีศึกษาอ่ืน 
   3. การสังเกต 

 
3.5 ขั้นตอนการวจัิย 

1. ขั้นเตรียมการวจัิย 

1.1 ศึกษาชุมชน ส ารวจพื้นท่ี โดยการเขา้ไปพูดคุยกบัผูใ้หญ่บา้น เพื่อศึกษาชุมชน และ
ท าความเขา้ใจกบัปัญหา รวมทั้งพูดคุยกบัคณะกรรมธนาคารวสัดุรีไซเคิล เพื่อให้ไดพ้ื้นฐานเก่ียวกบั
การจดัการขยะในชุมชน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน และตรงตามความเป็นจริง พบวา่ การจดัการขยะ
ของชุมชนในปัจจุบนัไดเ้ป็นตน้แบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ  

1.2 ช่วงการคน้โจทย ์หลงัจากลงพื้นท่ีแลว้ ท าให้ผูศึ้กษาทราบวา่ ชุมชนมีการร่วมมือกนั
แกปั้ญหากนัอยา่งมีส่วนร่วม จนน าไปสู่การแกปั้ญหาไดจ้ริง ท าให้ผูว้ิจยัมีขอ้สงสัยวา่ การจดัการขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเป็นอยา่งไร 

1.3 ท าความเขา้ใจโจทยว์ิจยั และศึกษาการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การวิจยัเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์

2. ขั้นด าเนินการ 

2.1 ทบทวนองคค์วามรู้ ศึกษา และเก็บขอ้มูลบริบทชุมชน โดยการพูดคุยกบัผูน้ าชุมชน 
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ พร้อมทั้งท าการส ารวจพื้นท่ีท่ีมกัพบปัญหาการลกัลอบทิ้งขยะ 

2.2 สร้างเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล โดยก าหนดกรอบเน้ือหาและขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานบริบทของชุมชน และท่ีมาของขยะในชุมชน 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 



 

32 

 
 

ตอนท่ี 3 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดการขยะ โดยแบ่งเป็น ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ 

ตอนท่ี 4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม 

2.3 เก็บขอ้มูลการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน โดยการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล โดยการ
สนทนากลุ่ม และใช้บัตรค าร่วมกับการศึกษาเส้นประวติัศาสตร์ของชุมชนในการจัดการขยะ 
นอกจากน้ียงัสอบถามชาวบา้นชุมนชนบา้นสบสา-หนองฟาน และองคก์รบริหารส่วนต าบลดอนแกว้
ดา้นการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

2.4 ตรวจสอบขอ้มูลความถูกตอ้ง โดยน าขอ้มูลมือหน่ึงท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ส ารวจ 
แลว้สรุปผลการสัมภาษณ์ โดยน าขอ้มูลมือสองท่ีไดร้วบรวมไว ้น ามาผนวกกบัขอ้มูลมือหน่ึงท่ีไดรั้บ 
แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่ออธิบายรูปแบบการจดัการขยะ และผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะของ
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  

2.5 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
2.6 สรุปผลการวจิยั 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ข้อมูลท่ีได้จากการ
ด าเนินการสัมภาษณ์ การสังเกต เส้นประวติัศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Card-sorting Techniques (CST) 
การส ารวจจุด เส้นทาง การจดบนัทึก ภาพถ่าย และการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดใ้ห้เป็นระบบ แยกประเด็น
อย่างชดัเจน จดัหมวดหมู่ตามวตัถุประสงค์ เพื่อให้สามารถอธิบายถึงการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน รวมทั้งรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึน ผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
จดัการขยะ และอธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน 
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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

ผลการวจิยัเร่ือง “การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอน
แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. บริบทของชุมชนทัว่ไปของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
2. การจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

2.1 ก่อนเร่ิมโครงการจดัการขยะโดยชุมชน 
2.2 ช่วงเร่ิมและหยดุโครงการจดัการขยะโดยชุมชน 

3. การก่อเกิดโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
4. ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
5. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะชองชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
6. ปัญหาในการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
7. ความตอ้งการและแนวทางการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

4.1 บริบทของชุมชนทัว่ไปของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

4.1.1 ประวตัิความเป็นมาและประชากร 
บา้นสบสา-หนองฟาน ตั้งอยู ่หมู่ท่ี 9 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ช่ือสบสา 

มาจาก แม่น ้ าสองสายมาบรรจบกนั คือ แม่น ้ าสา และแม่น ้ าปิง ชาวบา้นจึงเรียกว่า บา้นสบสา ส่วน
หนองฟาน มาจาก ในสมยัก่อนมีเกง้ หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ ฟาน มากินน ้าท่ีหนองน ้ าหนา้วดัดอนแกว้ 
ชาวบา้นจึงตั้งช่ือวา่ บา้นหนองฟาน หมู่บา้นสบสา-หนองฟาน เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 
แต่เดิมเป็นหมู่ท่ี 1 บา้นบ่อปุ๊ ป๊อกสบสา และป๊อกหนองฟาน ซ่ึงทั้งสองป๊อกน้ี ไดร้วมตวัแยกออกมา
เป็นหมู่บา้นใหม่ โดยท าหนงัสือยื่นไปองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนแกว้ และไดก่้อตั้งเป็น
หมู่บา้นสบสา-หนองฟาน หมู่ท่ี 9 โดยมีผูใ้หญ่บา้น คือ นายสุทศัน์ ค  ามาลยั ซ่ึงด ารงต าแหน่งมาจนถึง
ปัจจุบัน เม่ือเร่ิมก่อตั้ งมีครัวเรือนจ านวน 104 ครัวเรือน และในปัจจุบันมี 277 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรทั้งหมด 609 คน แบ่งเป็นชาย 303 คน หญิง 306 คน 
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แผนท่ี 1 หมู่บา้นสบสา – หนองฟาน และจุดรวบรวมขยะ
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ศาลา 
ร้านขายของช า 

ถนนภายในชุมชน 

หมายเหตุ            สญัลกัษณ์แทนบา้นของชาวบา้น 

          จุดรวบรวมขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
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4.2 การจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

การจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งยคุของการศึกษาออกเป็น 
3 ยคุ คือ ยุคก่อนเร่ิมโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ซ่ึงเป็นช่วงเวลาจากอดีตจนถึงช่วงจะเร่ิมโครงการ
จดัการขยะโดยชุมชน ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
ยคุต่อมา คือ ยุคเร่ิมและหยุดโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ได้
น าโครงการชุมชนถงัขยะทองค ามาปรับใช้กบัทุกชุมชนในต าบลดอนแก้ว และยุคสุดทา้ย คือ การ
ด าเนินงานจดัการขยะโดยชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงไดน้ าการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลเขา้มาใชใ้นการจดัการขยะ ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน สามารถด าเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยดี
และเกิดความย ัง่ยืนจนกลายเป็นชุมชนตน้แบบแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ในดา้นการจดัการขยะ ผลการวิจยัได้
จากการสนทนากลุ่ม และจากการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล และจากเจา้หนา้ท่ี
สาธารณสุของคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 

 
ภาพท่ี 4.1 เส้นประวติัศาสตร์การจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
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4.2.1 ก่อนเร่ิมโครงการจัดการขยะโดยชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.1 เส้นประวติัศาสตร์ก่อนเร่ิมโครงการจดัการขยะโดยชุมชน 

จากแผนภูมิท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการจดัการขยะในต าบลดอนแก้ว ซ่ึงรวมถึงชุมชน
บ้านสบสา-หนองฟาน ซ่ึงผลการศึกษาได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข และจากการ
สนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล พบวา่ ตั้งแต่อดีตแต่ละหมู่บา้นในต าบลดอนแกว้
จดัการขยะดว้ยตนเอง โดยการรณรงคเ์ก่ียวกบัการจดัการขยะจะไดรั้บจากส่ือทางโทรทศัน์ วิทยุ ไม่มี
การรณรงคอ์ยา่งจริงจงั จนกระทัง่ปี 2544 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ไดเ้ร่ิมด าเนินการรณรงค์
ดา้นขยะ เพื่อสร้างจิตส านึกแก่ทุกชมชน ให้เห็นถึงความส าคญัของปัญหาขยะ โดยประชาสัมพนัธ์
ผา่นผูน้ าหมู่บา้น ซ่ึงการจดัการขยะของแต่ละชุมชน รวมทั้งชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ไม่มีความรู้
ความเข้าใจด้านการจดัการขยะ และการคดัแยกขยะ การจดัการขยะโดยมีจดัการกันเองในแต่ละ
ครัวเรือน ซ่ึงสามารถแยกการจดัการขยะตามประเภทของขยะไดด้งัน้ี 

1. ขยะแห้ง เช่น ใบไม ้ถุงพลาสติก กระดาษ ส่วนใหญ่จะจดัการโดยวิธีการเผาในบริเวณบา้น
ของตนเอง และบางส่วนจะเผาในบริเวณไร่นา หรือสวนล าไยของตนเอง  

2. ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษพืชผกั เปลือกผลไม ้เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะจดัการโดยเทใต้
ตน้ไม ้หรือเทให้สัตวเ์ล้ียงกินเป็นอาหาร หากมีงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกิดข้ึนในชุมชน เช่น ข้ึนบา้น
ใหม่ งานแต่งงาน งานฉลองต่าง ๆ หรืองานศพ เศษอาหารท่ีเหลือจะจดัการโดยการขดุหลุมฝังกลบ 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2544 

    - การจดัการยะไม่มีรูแบบการจดัการท่ี
แน่นอน  
    - ช าวบ้ าน ไม่ มี ค ว าม รู้ค ว าม เข้ าใจ
เก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกวธีิ 
    - อบต. จดัท าโครงการสร้างจิตส านึกใน
การคัดแยกขยะ โดยการประชาสัมพันธ์ 
และรณรงคเ์ร่ืองปัญหาขยะ 
 

    - ปริมาณขยะในต าบลเร่ิมลดลง 
    - เกิดกองทุนขยะทองค าบ้านสันเหมือง 
หมู่ท่ี 7 
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3. ขยะอนัตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องสเปรย ์เป็นตน้ จะจดัการโดยเก็บรวบรวม
ใส่ถุง แลว้น าไปทิ้งในพื้นท่ีอ่ืน ท่ีไม่ใช่บริเวณบา้นตนเอง แต่ยงัพบว่า มีการทิ้งเร่ียราดตามระหว่าง
ทางของถนน หรือตามบริเวณบา้น ซ่ึงเกิดจากการขาดความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

  
ภาพท่ี 4.2 ขยะในล าน ้าเหมืองท่ีไหนผา่นชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ต่อมา ในปี 2545 อบต. ตั้งงบประมาณโครงการบริหารจดัการขยะโดยชุมชน ซ่ึงไดชุ้มชนน า 
ร่อง คือ ชุมชนบ้านสันเหมือง หมู่ท่ี 7 ผลจากการด าเนินงานท าให้เกิดกองทุนขยะทองค าบา้นสัน
เหมือง หมู่ท่ี 7 และไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดับท่ี 1 ซ่ึงกลายเป็นชุมชนตวัอยา่งในการจดัการขยะ แต่
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ยงัคงจดัการขยะอยา่งไม่ถูกวธีิ และยงัคงจดัการขยะดว้ยตนเอ 

ผลกระทบท่ีตามมา คือ ทศันียภาพของชุมชนเร่ิมไม่ดี มองไปทางไหนก็มีแต่เศษถุงพลาสติก 
เศษขยะตามถนนในหมู่บ้าน และท่ีส าคญั คือ แหล่งน ้ า ล าน ้ าเหมืองในหมู่บ้านเร่ิมสกปรก มีกล่ิน
เหม็น และพบว่ามีการแอบลกัลอบน าขยะมาทิ้ง ซ่ึงส่งผลเสียต่อล าน ้ าเหมืองเป็นอยา่งมาก เน่ืองจาก
ตอ้งน าไปใชใ้นการเกษตร ถึงแมจ้ะเร่ิมมีการรณรงค์ดา้นขยะในต าบล แต่การรณรงค์เร่ืองขยะ ยงัคง
เป็นเพียงการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงขาดการลงมือปฏิบติั การจดัการขยะในแต่ละชุมชนจึงเป็นการจดัการ
ขั้นพื้นฐานและจดัการอยา่งถูก ๆ ผดิ ๆ  
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4.2.2 ช่วงเร่ิมและหยุดโครงการจัดการขยะโดยชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.2 เส้นประวติัศาสตร์ช่วงเร่ิมและหยดุโครงการจดัการขยะโดยชุมชน 

จากแผนภูมิท่ี 4.2 พบว่า ชุมชนหมู่บ้านสบสา-หนองฟาน ได้เขา้ร่วมโครงการชุมชนถงัขยะ
ทองค าในปี 2546 เพื่อลดปัญหาขยะในแต่ละครัวเรือน ซ่ึงแต่เดิมปัญหาขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชน
ในต าบลดอนแกว้นั้นยงัไม่ถึงขั้นวิกฤติและก่อให้เกิดปัญหาขยะ แต่จากการคาดการณ์อนาคตเก่ียวกบั
จ านวนประชากรในต าบลท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนในทุก ๆ ปี จะส่งผลต่อการอุปโภคบริโภคท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน ซ่ึงจะท าให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงข้ึน และจะก่อให้เกิดปัญหาขยะ โดยในขณะนั้นต าบลดอนแกว้
ยงัไม่มีเตาเผาขยะมูลฝอย และในขณะนั้นทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ไดแ้กไ้ขปัญหาโดย
การวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มาจดัเก็บขยะในแต่ละชุมชน โดยมีค่าบริการครัวเรือนละ 60 บาท โดยการ
จดัเก็บจะเดินเนินการจดัเก็บอาทิตยล์ะคร้ังในแต่ละหมู่บา้น ซ่ึงบางคร้ังทางบริษทัไม่ไดเ้ขา้มาจดัเก็บ
ขยะตามเวลา ท าให้เกิดขยะตกค้าง เน่าเสีย และส่งกล่ินรบกวนชาวบ้าน ทั้งน้ียงัพบปัญหาในการ
ด าเนินการจดัเก็บขยะโดยบริษทัเอกชน คือ ปริมาณขยะท่ีเพิ่มสูงข้ึนและไม่มีสถานท่ีรองรับขยะท่ีเพิ่ม
สูงข้ึน ท าใหต้อ้งวา่จา้งบริษทัเอกชนจดัการขยะเหล่าน้ีไปทิ้งในพื้นท่ีอ่ืน ท าใหค้่าใชจ่้ายในการวา่งจา้ง
เพิ่มสูงข้ึน ท าใหท้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ไดจ้ดัท าโครงการชุมชนถงัขยะทองค า 

ปี 2547 ปี พ.ศ. 2546 

    - ชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน เข้าร่วม
โครงการชุมชนถังขยะทองค า  เพื่ อลด
ปัญหาขยะ โดยเป็นโครงการจากองค์การ
บ ริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ซ่ึ งได้ รับ
อุปกรณ์สนบัสนุนในการคดัแยกขยะ 
    - มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อน าไป
ขาย รายไดจ้ากการจ าหน่ายจะน าเขา้ชุมชน
และแบ่งใหค้ณะท างาน 
 

    - ค น ใน ชุ ม ชน ต ระห นั ก รู้ เก่ี ย วกับ
ความส าคญัของขยะ และเห็นคุณค่าของขยะ 
    - คนในชุมชนน าขยะท่ีไม่สามารถคดัแยก
น าไปขายได ้ถูกน ามาทิ้งในกรงขยะรีไซเคิล 
แลว้น าขยะท่ีมีมูลค่าไปจดัการขายเอง 
    - หยุดการด าเนินโครงการชุมชนถังขยะ
ทองค าในชุมชนบ้านสบสา -หนองฟาน 
เน่ืองจากขยะท่ีถูกน ามาทิ้งในกรงเป็นขยะท่ี
ไม่สามารถน าไปขายได้ ก่อให้ เกิดการ
ข าด ทุ นทั้ ง เวล าและแรงงาน  จึ งห ยุ ด
โครงการ 
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ในการด าเนินการโครงการชุมชนถงัขยะทองค านั้น ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ท า
การเรียกประชุมคนในหมู่บา้นก่อน เพื่อก าหนดเป็นแผนชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แกว้เขา้มาให้ความรู้แก่ชาวบา้นเพิ่มเติมในเร่ืองของการคดัแยกขยะในครัวเรือน และให้ความรู้ความ
เข้าใจและให้ความส าคญัเก่ียวกับปัญหาขยะ โดยให้ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัขยะแต่ละชนิดมีการ
จดัการอยา่งไร ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ไดเ้ขา้ไปให้ความรู้แก่ทุกหมู่บา้น แลว้จึงท าการ
ประชาคมหมู่บา้นว่าชาวบา้นตอ้งการท่ีจะเขา้ร่วมโครงการน้ีกบัทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แกว้หรือไม ่ซ่ึงทุกชุมชนในต าบลดอนแกว้ตกลงเขา้ร่วมโครงการชุมชนถงัขยะทองค า 

เม่ือเร่ิมโครงการฯ ตวัแทนของแต่ละหมู่บา้นท่ีเขา้อบรมกบัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
แก้ว คือ ผูใ้หญ่บ้านของแต่ละหมู่บา้นในต าบลดอนแก้ว เพื่อเขา้อบรมกบัทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแกว้ แล้วจึงกลบัมาให้ความรู้แก่คนในชุมชนตนเอง ซ่ึงในการเขา้ร่วมโครงการฯ ไม่เสีย
คา่ใชจ่้ายในการเขา้ร่วมแต่อยา่งใด องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ท าการแจกจ่ายอุปกรณ์ในการ
คดัแยกขยะให้แต่ละหมู่บา้น โดยให้ถงัซีเมนต์ เสวียน และกรงใส่ขยะ ให้ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
และสอบถามความตอ้งการของชุมชนเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการในดา้นการสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะในหมู่บ้าน รวมทั้งความตอ้งการการคดัแยกขยะในครัวเรือน 
ในขณะนั้น ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานมีนายสุทศัน์ ค  ามาลยัเป็นผูใ้หญ่บา้น และนายค า มีปัญญา 
เป็นคณะกรรมการ 

 
ภาพท่ี 4.3 กรงส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 4.4 เสวยีนส าหรับใส่ขยะเปียก 

 
ภาพท่ี 4.5 ถงัซีเมนตส์ าหรับท าปุ๋ยหมกั 

การด าเนินการจัดการขยะภายในชุมชน แต่ละครัวเรือนได้ด าเนินการคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือนตามท่ีผูใ้หญ่บา้นไดใ้หค้วามรู้เร่ืองการจดัการขยะ โดยท าการคดัแยกขยะแห้ง ขยะเปียก และ
ขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน าไปขายได ้แลว้น าขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดน้ าไปทิ้งในกรงขยะรีไซเคิล ส่วน
ขยะท่ีไม่สามารถรีไซเคิลได้ให้รวบรวมไวย้งัจุดจัดเก็บขยะภายในหมู่บ้าน ส่วนขยะเปียกจะมี
คณะกรรมการด าเนินการจดัเก็บขยะเปียกตามบา้น จ านวน 2 คน แล้วน าขยะเปียกท่ีไดน้ ามาท าปุ๋ย
หมกัชีวะภาพไวใ้ช้ภายในชุมชน ในส่วนของขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดน ้ า กระป๋อง กล่อง เป็น
ตน้ คณะกรรมจะคดัแยกแลว้น าไปขาย ส่วนขยะอ่ืน ๆ ท่ีเหลือทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 
จะด าเนินการจดัเก็บในทุกวนัจนัทร์ของแต่ละสัปดาห์ 
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การคดัแยกขยะในครัวเรือนในช่วงแรกเป็นไปไดด้ว้ยดี แต่ละครัวเรือนท าการคดัแยกขยะเปียก 
ขยะแหง้ ขยะอนัตราย และขยะรีไซเคิลไดดี้ โดยลกัษณะการจดัการขยะในแต่ละครัวเรือน 

1. ขยะแห้ง ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษผา้ โฟม เป็นตน้ จะรวบรวมใส่ถุง แลว้น าไปทิ้งยงัจุด
รวบรวมขยะ เพื่อรอการก าจดัต่อไป 

2. ขยะเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษพืช เศษวชัพืช เศษผลไม ้ใบไม ้เป็นตน้ รวบรวมน าไป
เทในเสวยีน หรือถงัซีเมน เพื่อท าปุ๋ยหมกัซ่ึงจะมีอาสาสมคัรเป็นผูร้วบรวมตามบา้น 

3. ขยะอนัตราย ไดแ้ก่ สเปรย ์ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นตน้ ท าการรวบรวมแยกออกจาก
ถุงขยะแหง้ แลว้น าไปทิ้งไวย้งัจุดรวบรวมขยะ เพื่อรอการจดัเก็บ 

4. ขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ กระดาษ ขวดแกว้ กระป่อง เศษเหล็ก เป็นตน้ น าไปทิ้งในกรงขยะ
รีไซเคิล ซ่ึงอาสาสมคัรจะเป็นคนคดัแยกขยะ แลว้น าไปขายยงัร้านรับซ้ือของเก่า  

ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการด าเนินงานโครงการชุมชนถงัขยะทองค า ภายในชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน คือ  

1. ชาวบา้นยงัคดัแยกขยะแบบถูก ๆ ผิด ๆ ส่วนใหญ่จะพบว่าน าขยะรีไซเคิลและขยะ
อนัตรายน ามารวมในถุงเดียวกนั 

2. บางครัวเรือนคัดแยกขยะ บางครัวเรือนไม่คัดแยกขยะ  ซ่ึงคณะกรรมการได้ให้
ค  าแนะน าเสมอ ครัวเรือนท่ีไม่ได้ท  าการคดัแยกขยะส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาในการคดัแยก 
และใหเ้หตุผลวา่ไดจ่้ายค่าเก็บขยะไปแลว้ จึงไม่ใช่หนา้ท่ีของตนท่ีจะตอ้งคดัแยกขยะเอง 

3. บางครัวเรือนน าขยะทุกชนิดมาใส่ในกรง โดยไม่มีการคดัแยกขยะ ซ่ึงกรงเหล็กท่ีทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้น ามาวางไว ้เพื่อส าหรับน าขยะรีไซเคิลมาทิ้งเท่านั้น 

4. การจดัการขยะเปียก ชาวบา้นสามารถจดัการไดดี้ โดยจะแยกขยะเปียกน าไปใส่ใน
เสวยีนท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้น ามาแจกให ้ 

ในส่วนของรายได้ท่ีได้จากการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล มอบให้แก่หมู่บา้น 30% คณะกรรมการ 
70% ซ่ึงเม่ือเร่ิมโครงการไปเร่ือย ๆ ชาวบา้นเร่ิมเห็นคุณค่าในตวัขยะ เกิดการตระหนักรู้และเห็นถึง
ความส าคัญของขยะ ท าให้ขยะท่ีน ามาทิ้งในกรงพบเพียงขวดเบียร์ และของไม่มีค่าทิ้งไวใ้ห้
คณะกรรมการคัดแยก ส่วนขยะท่ีมีมูลค่าชาวบ้านน าไปจดัการขายเอง ซ่ึงจากเหตุการณ์น้ีท าให้
คณะกรรมการท้อ จนกระทัง่หยุดการด าเนินงานคดัแยกขยะจากกรงทิ้งขยะ เน่ืองจากขาดทุนทั้ ง
แรงงานและเวลา ท าใหโ้ครงการน้ีลม้เลิกไปในปี 2547 และไม่เกิดความต่อเน่ืองของการจดัการขยะ  
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โครงการชุมชนถงัขยะทองค า ในปัจจุบนัชุมชนท่ีท าโครงการน้ีต่อเน่ือง คือ ชุมชนบา้นสัน
เหมือง หมู่ท่ี 7 และเป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการขยะท่ีประสบความส าเร็จ และท ามาอยา่งต่อเน่ือง 
ท าให้การคดัแยกขยะเกิดความสะดวกข้ึนเม่ือน าไปก าจดั โดยสามารถแยกขยะไดอ้อกเป็น 4 ประเภท 
คือ ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ขยะมีพิษ และขยะท่ีตอ้งทิ้ง ซ่ึงโครงการชุมชนถงัขยะทองค า ไดป้ระสบ
ความส าเร็จและไดรั้บรางวลัจากสถาบนัต่าง ๆ มากมาย 

4.3 การก่อเกดิโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

จากเหตุการณ์ปลายปีพ.ศ. 2547 ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ได้หยุดการจดัการขยะภายใน
ครัวเรือนเป็นเวลา 2 ปี จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2550 ไดก้ลบัมาเร่ิมโครงการจดัการขยะภายในชุมชน ซ่ึง
ปัจจุบนัการจดัการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานเป็นไปได้ด้วยดี และเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ และต่างจงัหวดัเขา้มาศึกษาดูงาน และดูเป็นตวัอยา่ง
ในการกลบัไปจดัการจดัการขยะของชุมชนตนเอง 

ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีท าให้ชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานกลับมาเร่ิมจัดการขยะอีกคร้ัง เน่ืองจาก
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว คือ คุณวันดี หน่อค าศักด์ิ  ได้
ประสานงานกบัผูใ้หญ่บา้น นายสุทศัน์ ค  ามาลยั  เพื่อขอตวัแทนจากทางชุมชนจ านวน 2 คน เพื่อเขา้
รับการอบรมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงเป็นโครงการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้เจาะจงเลือกชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน หมู่ท่ี 9 เน่ืองจาก 
ชาวบ้านบ้านสบสา-หนองฟานมีความรัก ความสามคัคี มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือกับทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้เป็นอยา่งดี รวมทั้งการร่วมงานกนัระหวา่งชุมชนท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดอนแกว้เป็นไปในทางท่ีดีเสมอมา มีการแกปั้ญหาในการท างานร่วมกนั 

 
ภาพท่ี 4.6 คณะกรรมการโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
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4.3.1 เส้นทางประวตัิศาสตร์ของโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนอฟาน 

โครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล เป็นหน่ึงในหลายโครงการย่อยของโครงการจดัการขยะโดย
ชุมชน โดยสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ซ่ึงจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข การสนทนากลุ่มกบัคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล และการสัมภาษณ์ชาวบา้น  10  
คน ท าทราบไดเ้ส้นประวติัศาสตร์ของโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟาน  
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แผนภูมิท่ี 4.3 เส้นประวติัศาสตร์ของโครงธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน

ปีพ.ศ. 2550 ปีพ.ศ. 2551 ปีพ.ศ. 2552 

    - ตวัแทนของ
ชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน 2 คน เขา้
ร่วมอบรมเร่ืองการ
ด าเนินการธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 

    - ประชาคม
หมู่บา้นและท าการ
การก่อตั้งธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 

    - มีคณะกรรมการ 
6 คน 
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    - ตวัแทนของ
ชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน 2 คน เขา้
ร่วมโครงการเพ่ิม
ศกัยภาพและจดัตั้ง ”
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
200 ชุมชน”  และรับ
การประเมินกิจกรรม
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

    - นายสุทศัน์ ค  า
มาลยั ก่อตั้งธนาคาร
วสัดุรีไซเคิลชุมชน
บา้นสบสา-หนอง
ฟาน โดยมี
คณะกรรมการ 6 คน 
และมีสมาชิก 24 คน 

   - ไดรั้บโล่รางวลั 
โครงการเพ่ิม
ศกัยภาพและจดัตั้ง 
“ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 200 ชุมชน” 

    - เขา้ร่วมสมัมนา
ช้ีแจง “โครงการ
จดัตั้งธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 400 ชุมชน 
ของกลุ่มเครือข่ายใน
เขตภาคเหนือ” 

    - เขา้ร่วมโครงการ
ชุมชนปลอดขยะ 
(Zero waste)  

ปีพ.ศ. 2553 

    - โครงการธนาคาร
วสัดุรีไซเคิลไดผ้า่น
การคดัเลือก
โครงการชุมชน
ปลอดขยะ (Zero 
waste) และไดรั้บ
รางวลัชมเชย 

    - ไดรั้บรางวลั
ชมเชยภายใต้
โครงการจดัตั้ง
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
400 ชุมชน ของกลุ่ม
เครือข่ายในเขต
ภาคเหนือ 

  

ปีพ.ศ. 2554 

    - โครงการธนาคาร
วสัดุรีไซเคิลชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน 
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น
การจดัการขยะและ
การด าเนินงาน
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล
มีผูส้นใจเขา้มาศึกษา
ดูงาน 

ปีพ.ศ. 2555 

    - เขา้ร่วมประกวด
ประดิษฐ์ชุดจากวสัดุ
รีไซเคิล ประเภท
ความคิดช่างสรรค ์
และไดร้างวลั
ชนะเลิศ 

    - เป็นแหล่งเรียนรู้
ดา้นการจดัการขยะ
และการด าเนินงาน
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

ปีพ.ศ. 2556 - 2557 

    -ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน เป็น
แหล่งเรียนรู้ดา้นการ
จดัการขยะและการ
ด าเนินงานธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 

ปีพ.ศ. 2558 

    - ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟานเป็น
ฐานการเรียนรู้
หลกัสูตรการคดัแยก
ขยะธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 

    - เร่ิมสอนคนใน
ชุมชนในการเป็น
วิทยากร 

    - มีคณะกรรมการ 
6 คน 

    - มีสมาชิก 94 
หลงัคาเรือน 
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จากแผนภูมิท่ี 4.3 สามารถอธิบายถึงประวติัศาสตร์การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้น
สบสา-หนองฟาน ซ่ึงเร่ิมในปี 2550 โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ส่งตวัแทนจากทาง
ชุมชน 2 คน เขา้รับการอบรมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล โดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ร่วมกบัสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบนับรรจุภณัฑ์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม เม่ือผา่นการอบรม
จึงกลบัมาให้ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยแก่คนในชุมชน ซ่ึงจะอบรมให้แก่คณะกรรมการอาสาสมคัร
สาธารณะสุขภายในหมู่บา้นก่อน แลว้จึงถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนผ่านการประชุมหมู่บา้น 
เก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน ซ่ึงชาวบา้นในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานต่างก็มีความรู้เดิมดา้น
การจัดการขยะในครัวเรือนอยู่แล้วบ้าง โดยมีคณะกรรมการ 6 คน ได้แก่ นายสุทัศน์ ค ามาลัย 
(ผูใ้หญ่บา้น) เป็นประธานท่ีปรึกษาธนาคารวสัดุรีไซเคิล นายจนัทร์ ค าคง เป็นผูจ้ดัการธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล นางจรัสศรี เหมือนวงศ ์เป็นเจา้หนา้ท่ีจดบนัทึก นางสาวบวัจนัทร์ เรือนสุวรรณ เป็นเจา้หนา้ท่ี
คิดเงิน นางฐิติวรกุล หินมาลยั เป็นเจา้หน้าท่ีบญัชีและการเงิน นายค า เมปัญญา เป็นเจา้หนา้ท่ีคดัแยก
ไดใ้หค้วามรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล เก่ียวกบักระบวนการด าเนินงาน  

ส าหรับปัญหาในช่วงเร่ิมตน้วา่มีปัญหาอยา่งไรบา้ง พบวา่ มีชาวบา้นทั้งท่ีเห็นดว้ย และบางส่วน
ไม่เห็นด้วย เน่ืองจาก ธนาคารวสัดุรีไซเคิลเป็นส่ิงใหม่ และยงัเป็นการเร่ิมตน้ใหม่ของกิจกรรมการ
จดัการขยะภายในชุมชน ชาวบา้นยงัมองวา่อาจจะเป็นไปไม่ไดใ้นการท่ีจะจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
เพราะชาวบา้นยงัไม่รู้จกัค าวา่ธนาคารวสัดุรีไซเคิล และยงัมองภาพรวมของการจดัตั้งธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลท่ียงัไม่แน่ชัด  คณะกรรมการจึงไดใ้ห้ความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและกระบวนการท างาน
ของธนาคารวสัดุรีไซเคิลว่า ธนาคารวสัดุรีไซเคิล คือ การพึ่งพาตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วม และ
การใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ ไม่เนน้สถานท่ีท่ีตอ้งลงทุนในการก่อสร้าง ไม่เนน้การ
ตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน แต่จะให้ใช้สถานท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนอยูแ่ลว้ คือ อาคารอเนกประสงค ์ 

ส่วนเงินทุนหมุนเวียนสามารถหาไดจ้ากการทอดผา้ป่ารีไซเคิลซ่ึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และจากการขายหุ้นให้กบัสมาชิกในชุมชน เพื่อให้เขา้มามีส่วนร่วมกบัทางธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรู้สึกของการเป็นเจา้ของร่วมกนั ซ่ึงธนาคารวสัดุรีไซเคิลท าให้
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เกิดการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยา่งจริงจงัอีกคร้ัง   

4.3.2 หลกัการและเหตุผลของการจัดตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

ในปัจจุบนัคนเราสร้างขยะได้มากมายหลายพนัตนัต่อปี ขยะส่วนใหญ่มาจากวสัดุท่ีไม่ได้ใช้
ประโยชน์แลว้ เช่น กระดาษ ขวด พลาสติก กระป๋อง เศษแกว้ ฯลฯ ถา้เราน าขยะเหล่าน้ีมากองรวมกนั
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คงสูงเท่าตึกหลายชั้น แต่คนเราสามารถจดัเก็บและก าจดัขยะไดไ้ม่ถึง 70% ของขยะท่ีเกิดข้ึน ขยะจะ
ตกคา้งอยูต่ามสถานท่ีต่าง ๆ และสร้างปัญหามลพิษให้กบัคนและส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟานเอง ก็เคยจดัการกบัขยะมาแล้วคร้ังหน่ึง คร้ังร่วมโครงการกบัองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแกว้ แต่โครงการไม่สามารถท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นขยะตามมา เม่ือองคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนแก้วเล็งเห็นว่าชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน น่าจะท าโครงการน้ีได้ส าเร็จ 
ชาวบา้นและคณะกรรมการลองร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้อีกคร้ัง เพื่อให้ชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟานมีสภาพส่ิงแวดแลว้ท่ีดีข้ึน และเกิดการพฒันาดา้นการจดัการขยะให้ดียิ่งข้ึน 
โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมและความเป็นชุมชนเขา้มาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาขยะในชุมชน 

หลักการและเหตุผลของการก่อตั้งธนาคารเป็นการร่วมมือกันของชาวบ้านทุกคน ก าหนด
ร่วมกนัในท่ีประชุมหมู่บา้น โดยมีคณะกรรมการเป็นผูร่้วมคิด ซ่ึงร่วมกนัก าหนดหลกัการในปี 2551 
เพื่อบอกท่ีมาท่ีไปของการเร่ิมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล และเป็นการย  ้าเตือนถึงการรับรู้ถึงปัญหา
ขยะ และตอ้งร่วมกนัจดัการขยะอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุม ซ่ึงขยะนั้นเกิดข้ึนจากการบริโภค เม่ือ
แต่ละครัวเรือนตระหนักถึงปัญหาของขยะ รวมกนัคิด ร่วมกนัจดัการขยะภายในครัวเรือน ซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคญัของชุมชน เม่ือครัวเรือนสามารถจดัการขยะไดดี้ ปัยหาขยะภายในชุมชนจึงจะสามารถ
ลดลงได ้

4.3.2.1 วตัถุประสงค์ของธนาคารวสัดุรีไซเคิล บ้านสบสา-หนองฟาน 

1. เพื่อกระตุน้ให้ประชาชน มีจิตส านึก และตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาขยะมูล
ฝอย และเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ชุมชน อยา่งต่อเน่ือง 

2. เพื่อเป็นพลงัเสริมและรักส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ลดผลกระทบ และลดปริมาณขยะ ให้
ความรู้สร้างความเขา้ใจใหก้บัใหก้บัประชาชนในเร่ืองการคดัแยกขยะ ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

3. สร้างรูปแบบการจดัการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
4. น าผลประโยชน์จากการจดัตั้งธนาคารขยะ มาตั้งเป็นกองทุนสนบัสนุนกิจกรรมของ

ประชาชน 
5. เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัการขยะของชุมชน 
6. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน มีความสามคัคี 

เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ท าใหก้ารพฒันาชุมชนมีความเขม้แขง็ และย ัง่ยนืตลอดไป 
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4.3.2.2 การรับสมัครสมาชิก 

การรับสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล เร่ิมจากการประชาสัมพนัธ์ให้ชาวบ้านในชุมชน
ผูส้นใจ แลว้ท าการกรอกใบสมคัร จากนั้นคณะท างานของธนาคารฯ จะให้เลขท่ีสมาชิก พร้อมทั้งลง
รายละเอียดในสมุดคู่ฝาก สมุดคู่ฝากจะเก็บรวบรวมไวท่ี้ธนาคารฯ ซ่ึงสมาชิกสามารถขอดูไดใ้นวนัท่ี
ธนาคารเปิดท าการ 

 
ภาพท่ี 4.7 ปกนอกสมุดคู่ฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 4.8 ปกในสมุดคู่ฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล  
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ภาพท่ี 4.9 หนา้บนัทึกของสมุดคู่ฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

4.3.2.3 งบประมาณในการด าเนินงาน 

ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานไดรั้บงบประมาณการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนแกว้ ในปี พ.ศ. 2551 จ านวน 4,700 บาท สามารถแจกแจงรายละเอียด ไดด้งัน้ี 

ค่าใชจ่้าย  - ตราชัง่ 60 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง   1,500 บาท 
   - ตราชัง่ (กรัม) 1 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง  1,500 บาท 
   - เคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง   1,500 บาท 
   - ท าสมุดบญัชี, สมุดฝากถอน, ท าป้าย  1,200 บาท 
       รวม  4,700 บาท 

4.3.2.4 ข้อก าหนดของธนาคารวสัดุรีไซเคิลบ้านสบสา-หนองฟาน 

การเป็นสมาชิของธนาคารวสัดุรีไซเคิลนั้น จะตอ้งปฏิบติัตามท่ีธนาคารก าหนด เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการบริหารงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ท าให้ลดขั้นตอน
ในการท างานของคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย ลกัษณะการจดัการขยะ ก าหนดการวนัท าการของ
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล และผลตอบแทนจากธนาคารวสัดุรีไซเคิล สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
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ขอ้ก าหนดท่ี 1 สมาชิกตอ้งท าการคดัแยกขยะภายในครัวเรือน จากนั้นจึงน าขยะรีไซเคิล
เข้าฝากธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงการคดัแยกขยะภายในชุมชนบ้านสบสา -หนองฟานจะแบ่งขยะ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะอนัตราย โดยมีวธีิการจดัการขยะโดยชุมชน ดงัน้ี 

1.1 ขยะเปียก มีลกัษณะการจดัการ 2 รูปแบบ คือ 
1) น ามาท าเป็นปุ๋ยหมกัในครัวเรือน และปุ๋ยหมกัไวใ้ช้ภายในชุมชน ซ่ึง

ภายในชุมชนจะท าปุ๋ยหมกัโดย ท าปุ๋ยหมกัในถงัซีเมนต ์ท าปุ๋ยหมกัในเสวียน ซ่ึงไดม้าจากเศษอาหาร 
เปลือกผลไม ้ใบไมแ้ห้ง หญา้แห้ง เป็นตน้ ปุ๋ยหมกัจากเศษอาหารชาวบา้นจะน าใบไมแ้ห้งวางทบัเศษ
อาหารในชั้นบนสุด เพื่อให้ใบไมแ้ห้งช่วยดูดกล่ินปละดูดซับน ้ าจากเศษอาหาร ท าให้ช่วยลดปัญหา
กล่ินรบกวน 

2) น ามาท าปุ๋ยหมกัชีวภาพในครัวเรือน และของชุมชน ไดม้าจากเศษผกั 
เศษอาหาร ใบไม ้ใบหญ้า ภายในชุมชน หมกัโดยผสมกบักากน ้ าตาล ใช้เป็นปุ๋ย ฮอร์โมน รวมทั้ง
สามารถไล่แมลงบางชนิดไดดี้  

1.2 ขยะแหง้ มีลกัษณะการจดัการ 2 รูปแบบ คือ 
1) ขยะแห้งทั่วไป  ได้แก่ ถุงพลาสติก เศษกระป๋อง เศษแก้ว เป็นต้น 

ชาวบ้านตอ้งคดัแยกภายในครัวเรือน เพื่อน าไปทิ้งยงัจุดรวมขยะภายในชุมชน เพื่อรอทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแกว้ น าไปก าจดั โดยการเผา  

2) ขยะขายได ้คือ ขยะรีไซเคิลต่าง ๆ เช่น ขวดแกว้ กระดาษ กล่องกระดาษ 
เหล็ก ตะปู เป็นตน้ เพื่อน ามาฝากยงัธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟาน 

1.3 ขยะอนัตราย 
เป็นขยะมีพิษต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงขยะอนัตรายท่ีพบในชุมชน

บา้นสบสา-หนองฟาน ท่ีมกัพบ ไดแ้ก่ หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขวดยาฆ่าแมลง ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี
สเปรย ์เป็นตน้ ซ่ึงจ าตอ้งท าการคดัแยกออกจากขยะท่ีตอ้งทิ้ง เพื่อน าส่งให้องคก์รบริหารส่วนต าบล
ดอนแกว้ด าเนินการจดัเก็บและน าไปจดัการ 

ขอ้ก าหนดดา้นการคดัแยกขยะของทางธนาคารวสัดุรีไซเคิลนั้น มีลกัษณะการคดัแยกขยะตาม
โครงการจดัการขยะโดยชุมชน ท่ีทาง อบต. ดอนแกว้ ไดร้ณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงท าใหช่้วยลดปริมาณ
ขยะท่ีตอ้งท าลายลงไปไดอ้ยา่งมาก ส่งผลให้ภายในชุมชนลดปัญหาขยะเร่ียราดตามถนน รวมทั้งตาม
จุดเส่ียงต่าง ๆ ลงไปได้อย่างมาก ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก 
จ านวน 10 ราย พบวา่ ลกัษณะการจดัการขยะนั้นไม่ต่างกนั กล่าวคือ ภายในครัวเรือนจะท าการคดัแยก
ขยะตามวิธีการจดัการขยะโดยชุมชน เพียงแต่ครัวเรือนท่ีไม่เป็นสมาชิกให้เหตุผลในการไม่เขา้ร่วม
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เน่ืองจาก ได้เขา้ร่วมโครงการจดัเก็บขยะของทาง อบต. ดอนแก้วอยู่แล้ว รวมทั้งสามารถน าขยะรี
ไซเคิลไปขายยงันอกชุมชนเองได ้ซ่ึงไดก้ าไรมากกวา่ แต่ก็มี 2 หลงัคาเรือนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล แต่น าขยะรีไซเคิลไปบริจาคให้กบัทางธนาคาร เน่ืองจากไม่ตอ้งการผลก าไร
อะไรจากธนาคาร แต่ยงัตอ้งการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือธนาคารเน่ืองจาก เม่ือธนาคารน าขยะไปขาย
นอกจากเงินท่ีไดจ้ะแบ่งปันสู่สมาชิกแลว้ ยงัแบ่งปันสู่ชุมชน ซ่ึงเขาก็เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเช่นกนั 
จากลกัษณะของการคดัแยกขยะในครัวเรือน สามารถสรุปไดด้งั แผนภูมิท่ี 4.4 ดงัน้ี 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.4 รูปแบบการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
 

ข้อก าหนดท่ี 2 ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานเปิดท าการทุกวนั
อาทิตยสุ์ดทา้ยของแต่ละเดือน โดยจะท าการประชาสัมพนัธ์ผา่นระบบเสียงตามสายสาธารณะภายใน
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เก่ียวกบัการรับซ้ือและฝากขยะรีไซเคิล 

ขอ้ก าหนดท่ี 3 ผลตอบแทนจากธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ดงัน้ี 
- เงินปันผลส าหรับสมาชิกท่ีซ้ือหุน้ของธนาคาร 10% 
- เงินปันดอกเบ้ียส าหรับสมาชิกท่ียงัไม่เบิกเงิน 15% 
- สนบัสนุนกิจกรรมในชุมชน 10% 
- พฒันาธนาคารวสัดุรีไซเคิล 15% 
- ตอบแทนคณะกรรมการ 50% 

สมาชิกคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ขยะเปียก ขยะแหง้ 

ขยะทัว่ไป 

ขยะอนัตราย 

ท าปุ๋ยหมกัใน
ครัวเรือน 

ขยะขายได ้

ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลชุมชน
บา้นสบสา-
หนองฟาน 

เตาเผาขยะ 

รวบรวมไวย้งัจุดรวม
ขยะ เพื่อใหท้าง 
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลดอนแกว้
ด าเนินการจดัเก็บไป
ท าลาย คณะกรรมการรับ

ฝาก/ซ้ือขยะ 
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4.3.2.5 การบริหารด้านการเงินของธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

1. การเงินการบญัชีใหค้ณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบ 
2. การเบิกจ่ายเงินของธนาคารตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรรมการอยา่งนอ้ย 3 คนข้ึนไป 
3. คณะกรรมการทุกคนมีหนา้ท่ีรับผดิชอบและใหค้วามร่วมมือผูม้าตรวจสอบบญัชีของ

ธนาคารวสัดุรีไซเคิลระบบงานเอกสารขอ้มูล 
4. มีเอกสารขอ้มูลการด าเนินงานท่ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได้ 
5. มีการบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
6. มีการปรับปรุงเอกสาร หรือแบบฟอร์มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

ผลการศึกษาท่ีได้ได้จากการสนทนากลุ่ม และจากการสังเกตกับทางคณะกรรมการ
ธนาคารวสัดุ ซ่ึงคณะกรรมบริหารการเงินดว้ยความรอบครอบ และดว้ยความซ่ือสัตย ์ไวใ้จซ่ึงกนัและ
กนั และท างานด้วยความโปร่งใส สามารถช้ีแจงรายละเอียดท่ีมาท่ีไปของเงินแก่สมาชิกและคนใน
ชุมชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

4.3.2.6 สถานทีเ่กบ็รวบรวมวัสดุรีไซเคิล 

คณะกรรมการยึดหลกัการง่าย ๆ ภายใตแ้นวคิด สถานท่ีสามารถเก็บรวบรวมขยะได ้
สามารถป้องกนัลม ฝน และแดดไดดี้ ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีจุดรวบรวมอยูบ่ริเวณศาลา
เอนกประสงค์ของชุมชน การจดัเก็บมีการคดัแยกประเภทอยา่งชดัเจน ซ่ึงการคดัแยก ไดแ้ก่ กระดาษ 
โลหะ อโลหะ พลาสติก และขวดแกว้ เป็นตน้ ในการรับซ้ือแต่ละคร้ังท่ีเปิดรับซ้ือ จะมีการระบุราคา
ของท่ีรับซ้ืออยา่งชดัเจน ในการจดัเก็บ ธนาคารฯ จะทยอยขายวสัดุรีไซเคิลแก่ร้านรับซ้ือของเก่า โดย
การขนส่งของชุมชนเอง เพื่อเป็นการระบายวสัดุในธนาคาร เพื่อใหมี้พื้นท่ีการจดัเก็บเพียงพอ 

 

 
ภาพท่ี 4.10 สถานท่ีเก็บวสัดุรีไซเคิลท่ีรับซ้ือ 
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ภาพท่ี 4.11 ดา้นหนา้ของสถานท่ีเก็บวสัดุรีไซเคิล 

สถานท่ีจดัเก็บวสัดุรีไซเคิลนัน่มีความแข็งแรง ปลอดภยั อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก รวมทั้งยงัทน
แดดและทนฝน ท าให้วสัดุรีไซเคิลท่ีรับฝากและซ้ือ มีความปลอดภยั และไม่เกิดการเสียหายในขยะ
เก็บรักษา ทั้งน้ีในการเก็บวสัดุรีไซเคิล ยงัแยกประเภทของการเก็บไวต้ามช่องแยกประเภทของวสัดุรี
ไซเคิล คือ ช่องส าหรับแยกเก็บวสัดุรีไซเคิล พลาสติกใสและพลาสติกขุ่น ช่องส าหรับแยกเก็บวสัดุรี
ไซเคิล ประเภท กระดาษ  และช่องส าหรับแยกโลหะและขวดแก้ว ในการแยกนั้นเพื่อให้สามารถ
สะดวกต่อการรวบรวม และท าให้ง่ายต่อการขนยา้ย รวมทั้งง่ายต่อการนบั และเพื่อควาเมป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการจดัเก็บ 

 

ภาพท่ี 4.12 ช่องส าหรับแยกเก็บวสัดุรีไซเคิล พลาสติกใสและพลาสติกขุ่น 
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ภาพท่ี 4.13 ช่องส าหรับแยกเก็บวสัดุรีไซเคิล ประเภท กระดาษ 

 
ภาพท่ี 4.14 ช่องส าหรับแยกโลหะและขวดแกว้ 

4.3.2.7 การจัดท าใบเสนอราคา 

คณะท างานจะท าการประชุมตกลง ในเร่ืองการหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซ่ึงจะท า
การก าหนดโดยเทียบเคียงจากร้านรับซ้ือของเก่าหลาย ๆ ร้าน เพื่อหาราคากลาง และการตั้งราคารับซ้ือ
ของธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟานนั้น จะข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมในแต่ละช่วง ทั้งน้ี
ราคารับซ้ือจะถูกกวา่ร้านรับซ้ือของเก่าภายนอกชุมชน เน่ืองจากธนาคารวสัดุรีไซเคิล ตอ้งคิดส่วนต่าง
ก าไรขาดทุนจากการด าเนินงาน เพื่อไม่ให้กระทบต่อผลการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้น
สบสา-หนองฟาน แลว้จึงจดัท าใบเสนอราคา ซ่ึงจะเป็นราคาของวสัดุรีไซเคิลท่ีจะรับซ้ือจากสมาชิก 
แลว้ติดป้ายราคาน้ีไวบ้ริเวณหนา้ท่ีท าการรับซ้ือ ซ่ึงเป็นจุดท่ีสามารถสังเกตไดง่้าย ทั้งน้ีในวนัก่อนเปิด
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ท าการของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ทางคณะกรรมการจะสอบถามราคาของวสัดุรีไซเคิลท่ีรับซ้ือจากทาง
ร้านรับซ้ือของเก่าเก่ียวกบัความเปล่ียนแปลงของราคา เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลและท าการประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัราคารับซ้ือ ซ่ึงวสัดุท่ีรับซ้ือและราคารับซ้ือต่อกิโลกรัมในปัจจุบนั ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.1 ราคารับซ้ือวสัดุรีไซเคิล 

รายการรับซ้ือ 
ราคารับซ้ือ (บาท/

กิโลกรัม) 
รายการรับซ้ือ 

ราคารับซ้ือ (บาท/
กิโลกรัม) 

พดัลม 20 หลอดดูด 2 
ตูเ้ยน็ 100 - 200 ท่ีนอนง้ิว 3 
ทีว ี 30 – 50 ถุงพลาสติก 8 

เคร่ืองซกัผา้ 100 -200 ขวดพลาสติกขุ่น 12 
คอมพิวเตอร์ 50 ขวดพลาสติกใส 9 

กล่องกระดาษ 2 
บรรจุขวดพลาสติก

แบบรวม 
7 

เศษกระดาษ 1 ขวดเบียร์ชา้งยกลงั 9 
ส่ิงพิมพ ์ 4 ขวดเบียร์ลีโอยกลงั 7 

กระดาษขาวด า 5 ขวดใส 10 
เหล็ก 4 ขวดแบน 5 

อลูมิเนียม 29 ขวดแตก 0.50 
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ภาพท่ี 4.15 ใบเสนอราคาในการรับซ้ือ 

4.3.2.8 การประชาสัมพนัธ์ 

คณะท างานท าการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของขยะรีไซเคิล และธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลแก่คนในชุมชน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองของยะแต่ละประเภท เพื่อใหผ้ลสืบเน่ืองไปสู่การ
ให้ความร่วมมือในชุมชนเอง โดยเร่ิมจากการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน การจดั
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ในชุมชน รวมทั้งการบอกต่อปากต่อปากภายในชุมชน 

4.3.2.9 การฝาก 

การด าเนินการฝากขยะรีไซเคิลของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มี
ขั้นตอนด าเนินการรับฝาก ดงัน้ี 

1. สมาชิกเขียนใบน าฝากตามประเภทของขยะรีไซเคิลท่ีน ามาฝาก แลว้น าใบน า
ฝากพร้อมขยะรีไซเคิลท่ีน ามาส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีคดัแยก 

2. เจา้หน้าท่ีคดัแยกท าการคดัแยกประเภทขยะตามใบน าฝากเสร็จแล้วส่งใบน า
ฝากใหเ้จา้หนา้ท่ีจดบนัทึก 

3. เจา้หน้าท่ีจดบันทึกเรียกสมาชิกเจา้ของบญัชีมาดูการชั่งน ้ าหนักและบันทึก 
ขอ้มูลน ้าหนกัของขยะรีไซเคิลลงในใบฝาก แลว้ส่งใบน าฝากใหเ้จา้หนา้ท่ี เพื่อคิดเงิน 
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4. เจา้หนา้ท่ีคิดเงินค านวณจ านวนเงินจากใบน าฝาก โดยเปรียบเทียบราคาจากใบ
เสนอราคาท่ีไดจ้ากการหกัผลต่าง ๆ 30% แลว้ลงในใบน าฝาก 

5. เจา้หนา้ท่ีบญัชีท าการลงบนัทึกขอ้มูลลงในสมุดคู่ฝาก เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานการ
ฝาก-ถอน ของสมาชิก 

6. ผูจ้ดัการธนาคารตรวจสอบความถูกตอ้งของใบน าฝาก ประกอบดว้ย ช่ือ -สกุล 
เลขท่ีสมาชิก ราคาต่อหน่วยของขยะรีไซเคิล การค านวณเงินแต่ละช่อง และยอดรวมของจ านวนเงิน
ทั้งหมด และให้สมาชิกตรวจดูความถูกตอ้ง แลว้ท าการลงรายมือ ช่ือผูน้ าฝาก จากนั้นผูจ้ดัการธนาคาร
ลงรายมือช่ือในใบน าฝาก และสมุดฝากของสมาชิก เพื่อรับรองความถูกตอ้ง 

4.3.10 การถอน 

หากสมาชิกตอ้งการถอนเงิน จะสามารถถอนไดก้็ต่อเม่ือธนาคารฯ เปิดท าการคร้ังต่อไป 
และสมาชิกตอ้งน าขยะรีไซเคิลมาฝากในวนันั้นดว้ย จึงจะสามารถถอนเงินได ้

4.3.11 การด าเนินการหลงัปิดธนาคาร 

การด าเนินการหลงัปิดธนาคาร เป็นขั้นตอนการด าเนินงานสรุปผลของการฝากในแต่ละ
วนั และยงัรวมไปถึงการหาข้อตกลงในการขายขยะรีไซเคิลของธนาคารวสัดุรีไซเคิล โดยมีการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. จดัท าเอกสารทะเบียนลูกคา้ 
หลงัจากปิดธนาคารแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งรวบรวมใบสมคัรสมาชิกมาลงในเอกสาร

ทะเบียนลูกคา้ เพื่อเก็บขอ้มูลจ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การขายขยะรีไซเคิลใหร้้านรับซ้ือของเก่า 
ผูจ้ดัการธนาคาร และคณะกรรมการ ประสานการขายขยะรีไซเคิลกบัร้านรับซ้ือของเก่า 

ซ่ึงทางธนาคารฯ จะเป็นผูน้ าขยะออกไปส่งเอง โดยใชร้ถอีแตก๊ของชุมชน 

4.2.12 การสรุปผลการด าเนินงานของธนาคาร 

คณะท างานตอ้งลงรายละเอียดในเอกสารสรุปการน าฝาก เอกสารคุมทะเบียนเจา้หน้ี 
และท าการรวบรวมรายรับ-รายจ่าย ลงในสมุดเงินสด เพื่อสามารถตรวจสอบก าไร-ขาดทุนได ้รวมทั้ง
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน และแจง้ให้แก่สมาชิกของธนาคารฯ โดยผ่านการประชุมของ
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หมู่บา้น รวมทั้งติดประกาศบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของชุมชน ผลการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟาน มีรายละเอียดของแต่ละปี ดงัตารางท่ี 4.2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2 ผลการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2555 2556 2557 
รายรับ (จากการขาย)  17,578 17,775 11,280 
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 2,069 11,447 6,066 
ก าไรสุทธิ 15,509 6,328 5,214 
ทุนทั้งหมด    
  หุน้ 12,429 12,529 14,881 
  ฝากสะสม  
(ปีท่ีแลว้+ปีปัจจุบนั) 

24,000 28,344 28,344 

    เงินสมทบ 1,281 2,636 7,686 
    ปันผลปีท่ีแลว้ 1,334 1,757 1,582 
ปันผลก าไร    
  1. ปันผลหุน้ 10% 1550 632 521 
  2. ปันผลดอกเบ้ีย 10 % 1,550 632 521 
  3. สวสัดิการ 15 % 2,326 950 782 
  4. สาธารณประโยชน์ 10% 1,550 632 521 
  5. ตอบแทนคณะกรรมการ 50% 7,754 3,164 2,608 

 
   

การด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลพบว่า รายรับของแต่ละปีนั้นข้ึนอยูก่บัการน าขยะรีไซเคิล
ออกไปขายยงัร้ายรับซ้ือของเก่า ซ่ึงจะด าเนินการขายปีละคร้ัง ในทุก ๆ ส้ินปี ซ่ึงราคารับซ้ือในแต่ละปี
จะมีความผนัผวนของราคาต่างกนั รวมทั้งปริมาณการน าขยะรีไซเคิลออกไปขาย ท าให้รายรับในแต่
ละปีไม่เท่ากนั ดา้นค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายของธนาคารในการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ค่าน ้ ามนัรถ ค่า
จดัเตรียมอุปกรณ์ในการเขา้มาศึกษาดูงานต่าง ๆ ยงัธนาคาร ก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงินท่ีเหลือจากการ
หักค่าใชจ่้ายทั้งหมด แลว้จึงน ามาคิดเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกในปีนั้น ๆ ซ่ึงจะด าเนินการจ่ายเงิน
ปันผลในทุก ๆ ส้ินปี  
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4.2.13 การติดตามประเมินผล 

การประเมินผลโครงการท าการประเมินจากการมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน ยอดก าไรใน
การซ้ือขาย ปริมาณขยะรีไซเคิล ซ่ึงจะติดตามการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการความ
สม ่าเสมอของสมาชิกท่ีน าขยะรีไซเคิลมาฝาก ซ่ึงจะส่งผลต่อการวางแผนด าเนินงานของธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลในคร้ังต่อไป 

 
ภาพท่ี 4.16 ผูม้าศึกษาดูงานชมสินคา้จากวสัดุรีไซเคิล 

4.2.14 ผลการด าเนินงาน 

ก. ผลตอบแทนในรูปของก าไร 

- สมาชิกมีรายไดจ้ากการขายวสัดุรีไซเคิล และประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุรีไซเคิล 
- สนบัสนุนค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บา้น 
- สมาชิกมีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
- สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในงานประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้น 
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ภาพท่ี 4.17 ดอกไมป้ระดิษฐ์จากวสัดุรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 4.18 ผูม้าศึกษาดูงานเลือกชมสินคา้ประดิษฐจ์ากวสัดุรีไซเคิล 

ข. คุณภาพชีวติทีด่ีแก่สมาชิกและคนในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
- สนบัสนุนสวสัดิการผูสู้งอายภุายในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
- สนบัสนุนการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ค. มีส่ิงแวดล้อมทีด่ี 
- มีสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีดีข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น การท า

ปุ๋ยหมกั ท าความสะอาดหมู่บา้น ประดิษฐ์วสัดุรีไซเคิล ผา้ป่าวสัดุรีไซเคิล การท าความสะอาดล าน ้ า
เหมืองภายในชุมชน ฯลฯ ส่งผลท าให้สภาพแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน และยงัส่งผลท าให้ทศันียภาพของ
ชุมชนดีข้ึน และมีความสะอาดเป็นระเบียบ 
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- ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี เพราะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีน่าอยู ่

4.3.3 การด าเนินการจัดการขยะในโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

จากการเขา้ร่วมอบรมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลข้ึนในปี 2550 ซ่ึงทาง อบต. ดอนแกว้ ได้
ส่งตวัแทนจากชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน เข้ารับการอบรมการก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล แล้ว
กลบัมาจดัการประชุมเพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บประชาสัมพนัธ์แก่คนในชุมชน ดา้นการจดัการขยะ และ
ร่วมกนัรณรงค์การคดัแยกขยะภายในครัวเรือน พร้อมทั้งให้ความรู้เก่ียวกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล เม่ือ
ผา่นการประชาคมและไดด้ าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงพบวา่ เป็นปัญหาหลกัในช่วงเร่ิมตน้ของ
โครงการ กล่าวคือ ตวัคณะกรรมการเองมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลไม่มาก
นัก ท าให้การรับซ้ือวสัดุรีไซเคิลเป็นการซ้ือแบบถูก ๆ ผิด ๆ หลงัจากได้เรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการรับซ้ือ ท าให้คณะกรรมการไดป้ระชุมและเห็นพอ้งวา่ ควรไปศึกษาจากร้านรับซ้ือของเก่า 
แต่เป็นเพียงการไปศึกษาแค่ราคา และไม่ไดศึ้กษาว่าร้านรับซ้ือของเก่าซ้ืออะไรบา้ง ซ่ึงในขณะนั้น
ธนาคารฯ รับซ้ือตามความเขา้ใจของคณะกรรมการเท่านั้น นอกจากน้ีความรู้ในเร่ืองการจดัการขยะรี
ไซเคิลยงัไดค้วามรู้เพิ่มเติมจากความรู้เดิมของนายค า มีปัญญา ซ่ึงเป็นคณะท างานในช่วงโครงการชุม
ชยถงัขยะทองค า เขา้มาช่วยเสริมและสอนแก่คณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ให้มีความรู้ในดา้นการคดัแยก
ขยะเพิ่มมากข้ึน  

 
ภาพท่ี 4.19 คนในชุมชนร่วมทอดผา้ป่าขยะในวนัเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

ในปี พ.ศ. 2551 ในวาระการประชุมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ผูใ้หญ่บา้นไดท้  าการหา
ขอ้ตกลงกบัคนในชุมชน และลงมติเพื่อด าเนินการเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟาน 
เพื่อรองรับขยะท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในชุมชน และไดก่้อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลในวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 
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2551 ซ่ึงการเปิดธนาคารไดท้  าการทอดผา้ป่าขยะ และไดท้ าการเปิดรับสมาชิก โดยมีสมาชิกในวนัแรก 
24 คน และต่อมาคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการคดัแยกขยะเป็นอย่างดี ซ่ึงท าการคดัแยกขยะ
เปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตราย และขยะท่ีขายได ้โดยท่ีขยะเปียกจะน าไปท าปุ๋ยหมกั ส่วนขยะแห้งและ
ขยะอนัตราย ทุกหลงัคาเรือนจะตอ้งท าการคดัแยกไวย้งัจุดรวบรวมขยะ และคณะกรรมการจะท าการ
จดัเก็บเพื่อน าไปเผายงัเตาเผาขยะของ อบต. ส่วนขยะท่ีขายได ้ให้น ามาขายหรือฝากแก่ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล ทั้งน้ีชาวบา้นใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วม โดยน าขยะรีไซเคิลมาฝาก และบางบา้นน าขยะมา
บริจาค ต่อมาในปีเดียวกนัไดเ้ขา้ร่วมโครงการเพิ่มศกัยภาพและจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 200 ชุมชน 
และรับการประเมินกิจกรรมธนาคารวสัดุของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน ซ่ึงหลังจากเข้าร่วม
โครงการคร้ังน้ี ท าให้ผูท่ี้เป็นสมาชิกของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานได้รับ
ความรู้ดา้นการจดัการ และการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลเพิ่มมากข้ึน 

ในปี พ.ศ. 2552 ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ไดรั้บโล่รางวลัโครงการเพิ่มศกัยภาพและจดัตั้ง
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 200 ชุมชน และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมสัมมนาช้ีแจงโครงการจดัตั้ ง
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ของกลุ่มภาคเหนือ ซ่ึงเป็นโครงการขยายผลจากโครงการปี พ.ศ. 
2551 เพื่อให้ชุมชนท่ีสามารถก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล เขา้อบรมการเป็นวิทยากร และเป็นพี่เล้ียงแก่
ชุมชนท่ีสนใจจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล และทาง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ไดส่้งชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน เขา้ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟานไดผ้่านการคดัเลือกและไดรั้บรางวลัชมเชยระดบัประเทศ ในปี พ.ศ. 2553 และในปีเดียวกนัน้ียงั
ไดรั้บรางวลัชมเชยโครงการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 400 ชุมชน ของกลุ่มชุมชนในภาคเหนือ ซ่ึง
ได้รับในฐานะเป็นพี่เล้ียงให้แก่ชุมชนน้องใหม่ท่ีก าลงัจะก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลในชุมชนของ
ตนเองในภาคเหนือ และเป็นฐานการเรียนรู้ดา้นการจดัการขยะใหแ้ก่กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ปี พ.ศ. 2555 ไดเ้ขา้ร่วมประกวดประกวดประดิษฐ์วสัดุรีไซเคิล ประเภทความคิดสร้างสรรค ์
ในกิจกรรม “รวมพลคนจิตอาสา ต าบลดอนแก้ว” ประจ าปี พ.ศ. 2555 ตามโครงการ “คนไทยจิต
อาสา” โดยชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานไดรั้บรางวลัชนะเลิศ และนอกจากน้ีชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน ยงัคงเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัการขยะและการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลเร่ือยมาจนถึง
ในปัจจุบนั นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2558 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ไดด้ าเนินการเปิดเป็นมหา
วิชชาลยัดอนแกว้สร้างสุขการศึกษาวิชาชีวิต โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
เป็นหน่ึงในหอ้งเรียนการเรียนรู้ดา้นการจดัการจดัการขยะ 
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4.3.4 กรรมการของธนาคารวัสดุรีไซเคิล บ้านสบสา-หนองฟาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 4.5 รายช่ือคณะกรรมการและต าแหน่ง 

จากแผนภูมิท่ี 4.5 เป็นการแสดงต าแหน่งและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคนท่ีมี
หน้าท่ีในส่วนต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การท างานของคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จะท างานร่วมกนัเป็นทีม โดยวนัก่อนเปิดท าการจะท าการประชุมเฉพาะ
คณะกรรมการธนาคารฯ สรุปยอดของเดือนท่ีผ่านมา ท าการติดต่อสอบถามร้านรับซ้ือของเก่าด้าน
ราคารับซ้ือของวนันั้น และท าการตกลงกนัวา่ ในวนัท าการคณะกรรมการคนไหนวา่ง สามารถอยูดู่แล 
รับซ้ือ จดบนัทึกไดบ้า้ง ซ่ึงในการแบ่งแยกหน้าท่ีการท างานจะไม่มีการเก่ียงกนัท างาน รวมทั้งการ
ท างานของคณะกรรมการไม่ไดย้ึดติดตามหนา้ท่ีท่ีไดว้างไวด้งัแผนภูมิท่ี 4.5 โดยแต่ละคนสามารถท า
หนา้ท่ีแทนกนัได ้

4.3.4.1 บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

1. ประธานธนาคารวสัดุรีไซเคิล  
หรืออีกช่ือหน่ึงจะเรียกว่า ผูจ้ดัการธนาคาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน ในภาพรวม

ของธนาคารวสัดุรีไซเคิล และคอยควบคุมก ากบัการท างานของคระกรรมการคนอ่ืนๆ ซ่ึงมีนายจนัทร์ 
ค าคง รับต าแหน่งประธานธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน นอกจากน้ีแล้วยงัมี
ต าแหน่งทางสังคม คือ เป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ และมีอาชีพทางการเกษตรเป็น
อาชีพหลกั 

 

นายจนัทร์ ค าคง 
ประธานธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

นางฐิติวรากลู หินมาลยั 
บัญชี/การเงิน 

พนักงานจดบันทกึ 

นางสาวบวัจนัทร์ เรืองสุวรรณ 
พนักงานจัดเกบ็รายได้ 

นางกนัยา ตาแกว้ นายค า มีปัญญา นางจรัสศรี เหมือนวงศ ์



 

63 
 

2. เจ้าหน้าทีบ่ัญชีและการเงิน 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการก าหนดราคา และคิดจ านวนเงินของสินคา้ ท่ีสมาชิกน ามาฝาก 

พร้อมทั้งรับผิดชอบการฝาก – ถอนเงินของสมาชิก รับผิดชอบเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน 
เช่น สรุปยอดเงินฝากของสมาชิก สรุปยอดรายรับ รายจ่ายของธนาคารวสัดุรีไซเคิล และบันทึก
รายละเอียด ยอดคงเหลือของสินคา้ ตามประเภทปริมาณราคา โดยตอ้งท าการบนัทึกทุกวนัท่ีเปิดท า
การ โดยหน้าท่ีบญัชีและการเงินมีนางฐิติวรากูล หินมาลยั เป็นผูดู้แล นอกจากหน้าท่ีน้ีแลว้ ยงัมีงาน
ประจ าท่ีต้องรับผิดชอบ คือ เป็นครูสอนศาสนาแก่นักเรียน ณ วดัดอนแก้ว และยงัท าหน้าท่ีเป็น
อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

3. พนักงานจัดเกบ็รายได้ 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมการเงินของธนาคารขยะ ทั้งรายรับและรายจ่าย การเบิกเงิน

เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรม การเบิกจ่ายเงินของสมาชิกธนาคารขยะ ให้สามารถตรวจสอบได ้และตอ้ง
ควบคุมการซ้ือ-ขาย และยงัรวมถึงการรับผิดชอบข้อมูลการซ้ือ ขาย ราคาสินค้าในท้องตลาด การ
ปรับเปล่ียนราคา การน าสินคา้ไปขาย ประสานร้านรับซ้ือของเก่า โดยมีนางสาวบวัจนัทร์ เรืองสุวรรณ 
ด ารงต าแหน่งน้ี นอกเหนือจากหน้าท่ีในธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานแลว้ ยงัมี
หนา้ท่ีหลกัคือเป็น อาสาสมคัรสาธารณะสุขประจ าชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน และมีอาชีพหลกัเป็น
เกษตรกร ทั้งน้ียงัด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นสบสาหนองฟาน ซ่ึงได้
พฒันาเป็นห้องเรียนชุมชน วิชาการจดัการเพื่อความมัน่คงทางอาหาร โดยมีหน้าท่ีเป็นผูช่้วยสอนใน
หอ้งเรียนแห่งน้ีดว้ย 

4. พนักงานจดบันทกึ  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจดบนัทึกรายละเอียดเก่ียวกบัสมาชิก ไดแ้ก่ ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี 

ประเภท และปริมาณวสัดุรีไซเคิล เพื่อส่งต่อให้เจา้หนา้ท่ี และรับผดิชอบการคดัแยกวสัดุรีไซเคิล และ
ชัง่น ้ าหนกั เพื่อจดัเก็บในสถานท่ีเก็บ โดยหน้าท่ีน้ีมีเจา้หน้าท่ี 3 ท่าน คือ นางกนัยา ตาแกว้ นายค า มี
ปัญญา และนางจรัสศรี เหมือนวงศ์ นอกจากน้ีทั้ง 3 ท่าน มีหน้าท่ีหลกัในชุมชน คือ เป็นอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ทั้งน้ี นางกนัยา ตาแก้ว มีหน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบคือ
เป็นพนกังานบริษทั ซ่ึงเป็นงานประจ าท่ีมีเวลาว่างหลงัจากการท างาน คือ ช่วงหลงัเลิกงาน ส่วนนาย
ค า มีปัญญา ปัจจุบนัมีหน้าเป็นนักการภารโรง ของโรงเรียนดอนแก้ว ซ่ึงจะมีเวลาว่างในช่วงหลัง
โรงเรียนปิด นอกจากน้ีนางจรัสศรี เหมือนวงศ์ ยงัมีหน้าท่ีเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอน
แกว้ และมีอาชีพเหลกัเป็นเกษตรกร ทั้งน้ียงัเป็นประธานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นสบสา-หนอง
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ฟาน ซ่ึงปัจจุบนัเป็นครูสอนหอ้งเรียนชุมชน วิชาการจดัการเพื่อความมัน่คงทางอาหาร ของมหาวิชชา
ลยัดอนแกว้สร้างสุข อีกดว้ย 

 
ภาพท่ี 4.20 คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เรียงล าดบัจาก

ซา้ยไปขวา นายจนัทร์ ค าคง นางสาวบวัจนัทร์ เรืองสุวรรณ นางกนัยา ตาแกว้ และนายค า มีปัญญา 

นอกเหนือจากต าแหน่งและหน้าท่ีตามต าแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคนท่ีต้อง
รับผดิชอบแลว้ คณะกรรมการทุกคนยงัมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งท างานร่วมกนั ดงัน้ี 

1. มีการวางแผนการด าเนินของธนาคารวสัดุรีไซเคิล เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2. จดัประชุมสมาชิกเร่ืองของการท างานของคระกรรมการและรับรู้ รับทราบถึง
ปัญหา อุปสรรคในการท างานท่ีผา่นมา พร้อมรับค าแนะน าการท างานจากสมาชิก 

3. ใหค้ณะท างานมีวาระการประชุม 
4. มีการรับซ้ือขยะเดือนละ 1 คร้ัง คือวนัอาทิตย ์
5. ตอ้งสรรหาร้านรับซ้ือของเก่าให้ราคายุติธรรมโดยมีการเปรียบเทียบราคาร้าน

รับซ้ือของเก่าอยา่งนอ้ย 3 ร้าน 
6. ให้มีการน าเงินจากการจ าหน่ายวสัดุรีไซเคิลเขา้มา เป็นรายรับของธนาคารให้

อยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

จากการสัมภาษณ์ พบว่าคณะกรรมการชุดน้ี เป็นคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง และไม่มีการเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการ เน่ืองมาจากลกัษณะการท างานของ
คณะกรรมการชุดน้ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้งมีความช านาญในการด าเนินงานทั้ง
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ในส่วนของธนาคารวสัดุรีไซเคิล และในส่วนของการให้ความรู้เก่ียวกับการจดัการขยะภายใน
ครัวเรือนและชุมชน นอกจากน้ีนางบวัจนัทร์ เรืองสุวรรณ ไดก้ล่าวว่า “การเป็นคณะกรรมการตั้งแต่
เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ไม่รวมกบัการเป็น อสม. ประจ าหมู่บา้น ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตวัเอง และตวัคณะกรรมดารเองว่า ท างานเป็นยงัไง พิสูจน์ตวัเองดว้ย
ผลงาน ไม่ใช่เพียงแค่การประกาศเสียงตามสายเพื่อรณรงค ์แต่ลงมือปฏิบติัอยา่งจริงจงั โดยเร่ิมจากตวั
คณะกรรกมการเอง ว่าทุกครัวเรือนสามารถท าได้ ท าได้ง่ายและท าได้จริง” นอกจากน้ีนางจรัสศรี 
เหมือนวงศ์ กล่าวเสริมว่า “เราตอ้งเป็นตวัอย่างแก่ชาวบา้นก่อน ตอ้งแยกให้เป็นว่าอนัไหนขยะแห้ง 
ขยะเปียก เวลาชาวบา้นถาม เราตอ้งตอบเขาได้ และช่วยสอนเขาได้ โดยเฉพาะเด็กๆ ถา้เร่ิมปลูกฝัง
ตั้งแต่เล็กๆ โตข้ึนก็จะมีพฤติกรรมการทิ้งขยะท่ีถูกวิธี” นอกจากน้ีคณะกรรมการคนอ่ืน ๆ ก็ไดเ้สริมวา่ 
“คณะกรรมการเรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดในอดีต ตั้งแต่เร่ิมโครงการชุมชนถงัขยะทองค า วา่มีขอ้ผดิพลาด
ตรงไหนบ้าง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการเร่ิมจดักรขยะโดยธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึง
ช่วงแรกก็ยอมรับว่ายาก เพราะเป็นเร่ืองใหม่ แต่เม่ือคิดจะเร่ิมท าแล้วก็ต้องท าให้ถึงท่ีสุด และ
ขอ้ผิดพลาดในอดีตเป็นบทเรียนท่ีดี ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีได้นายค า มีปัญญา มาช่วย เน่ืองจากนายค า 
เป็นคณะกรรมการชุดก่อน คณะกรรมการก็ไดเ้รียนรู้จากนายค าส่วนหน่ึง และจากการไปอบรมส่วนหน่ึง”  

ทั้งน้ีคณะกรรมการยงัเป็นท่ีรักของสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟานเป็นอย่างดี โดยสมาชิกของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ให้ความเคารพ 
และความเช่ือมั่นว่าคระกรรมการชุดน้ีจะช่วยท าให้การจดัการขยะของชุมชนเป็นไปอย่างย ัง่ยืน 
รวมทั้งมีความภาคภูมิใจในตวัคณะกรรมการเป็นอย่างมาก เน่ืองจากช่วยสร้างช่ือเสียงให้กบัชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน อีกทั้งผูท่ี้เป็นสมาชิกและไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ยงัไดรั้บผลประโยชน์ในรูปแบบ
ของผลประโยชน์ส่วนร่วม จากรายไดท่ี้เกิดจากธนาคารวสัดุรีไซเคิล ท่ีมีการแบ่งรายไดคื้นสู่ชุมชน  

4.3.4.2 สมาชิกของธนาคารวัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบา้นในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน หมู่ท่ี 9 ต  าบลดอนแกว้ นอกจากน้ี
แลว้ยงัตอ้งการขยายเครือข่ายไปยงัชุมชนต่าง ๆ ในต าบลดอนแกว้ รวมทั้งกลุ่มคนภายนอกท่ีสนใจ 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะ และการจดัการขยะ โดยแต่ละช่วงท่ีผ่านมา ตั้ งแต่เร่ิมเปิด
ธนาคารในปี พ.ศ. 2550 ไดมี้สมาชิกเพิ่ม ดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.3 จ  านวนสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลในแต่ละปี  
ปี พ.ศ. จ านวนสมาชิก (ครัวเรือน) 
2550 24 
2551 84 
2552 87 
2553 90 
2554 90 
2555 91 
2556 92 
2557 94 
2558 94 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลในแต่ละปี พบว่าจ านวนสมาชิก
ธนาคารวสัดุรีไซเคิลจากปีแรกท่ีมีจ านวนสมาชิก 24 ครัวเรือน และมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนในปีถดัมาซ่ึง
ในปี พ.ศ. 2551 เป็นปีท่ีชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานไดเ้ปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล และเร่ิมรณรงค์อยา่
จริง รวมทั้งท าการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับรูปแบบของธนาคารฯแก่คนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมกบัธนาคารฯ และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะในชุมชนอยา่งจริงจงั จนในปัจจุบนัมีจ านวน
สมาชิก 94 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.94 ของครัวเรือนทั้ งหมด ครัวเรือนท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ธนาคารฯ เป็นครัวเรือนท่ีเป็นคนในพื้นท่ีชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานแต่เดิม ซ่ึงได้เขา้มามีส่วน
ร่วมกบัธนาคารฯโดยการเป็นสมาชิก และในปัจจุบนัชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีครัวเรือนเพิ่ม
สูงข้ึนเน่ืองจาก การขายท่ีแก่คนภายนอกชุมชน เกิดการยา้ยถ่ินเขา้มาใหชุ้มชนเพิ่มสูงข้ึนและไม่ไดเ้ขา้
ร่วมเป็นสมาชิกธนาคารฯ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

ส าหรับการเขา้มามีส่วนร่วมของสมาชิกและชาวบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกธนาคารฯ นั้น ผูว้จิยัได้
ท าการสัมภาษณ์คนในชุมชนจ านวน 10 ราย พบวา่ ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดคน้ปัญหาและสาเหตุ
ของขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน โดยการประชุมในวาระต่าง ๆ ของชุมชน เม่ือ อบต. 
ดอนแก้ว และ อสม. ได้เรียกให้คนในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานเข้าอบรมเก่ียวกับการก่อตั้ ง
ธนาคารฯ คนในหมู่บา้นก็เขา้ร่วมประชุม และร่วมรับฟังถึงขั้นตอนการด าเนินงาน การเป็นสมาชิก 
และการจดัการขยะในครัวเรือนของตนเอง จากนั้นจึงร่วมกนัลงประชาคมหมู่บา้น  และในวาระการ
ประชุมคร้ังน้ี ชาวบา้นได้ร่วมกนัคดัเลือกคณะกรรมการผูท่ี้จะเขา้มาดูแลธนาคารวสัดุรีไซเคิล และ
ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานก็ไดเ้กิดข้ึน โดยในวนัเปิดธนาคารไดเ้ขา้ไปร่วมพิธี
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ทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิลกบัทางธนาคาร และได้ร่วมเป็นสมาชิกโดยการซ้ือหุ้น คนละ 10 บาท – 100 
บาท ส่วนผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ให้เหตุผลว่า เน่ืองจากทางครัวเรือนได้สมคัรรูปแบบการจดัการขยะ
ของ อบต. อยูแ่ลว้ และไม่ค่อยมีเวลาในการคดัแยกขยะอยา่งจริงจงัเท่าไร แต่หากมีขยะรีไซเคิล ก็จะ
น าไปร่วมบริจาคให้กบัทางธนาคารฯ เพราะตวัเงินท่ีไดถื้อวา่ไดไ้ม่มาก แต่ก็อยากช่วยเหลือ เน่ืองจาก
เป็นกิจกรรมของชุมชน ผูท่ี้เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกมีความพึงพอใจของจดัการขยะในชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั รู้จกักนัหมด 
ยกเวน้แต่บางบา้นท่ีเป็นบุคคลภายนอกยา้ยมาอยูใ่นหมู่บา้น ซ่ึงคนในหมู่บา้นจะช่วยกนัเป็นหูเป็นตา
ในการจดัการขยะ เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการขยะเป็นไปในทางท่ีดี กล่าวคือ แหล่ง
น ้ าสะอาด ถนนสะอาด ชาวบา้นช่วยกนัถางหญา้บริเวณถนน และริมน ้ าปิง  เพื่อให้ชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน เป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่และให้สมกบัเป็นชุมชนท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัการขยะ ธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 

4.3.5 ขั้นตอนในการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ได้ด าเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางให้ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงประกอบดว้ย 10 
ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. จดัเวทีประชาคม ให้ความรู้เร่ืองการคดัแยกขยะท่ีถูกตอ้งแก่คนในภายชุมชน ซ่ึงท า
การประชาคมเพื่อพูดคุย แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหวา่งคนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการขยะ และการ
ก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลภายในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน ซ่ึงพูดคุยเก่ียวกับปัญหาขยะ การ
วางแผนการแก้ไขปัญหาขยะ และหาขอ้ตกลงร่วมกนั อนัน าไปสู่การวางแผนร่วมกนั โดนคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งทัว่ถึง 

2. เม่ือผ่านการประชมคม และชาวบา้นเห็นชอบในการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล จึง
เปิดรับสมคัรคณะท างาน ซ่ึงคณะท างานตามมติภายในชุมชน เห็นพ้องตรงกันว่า ให้อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และเป็นผูก้  าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน และระเบียบของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
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ภาพท่ี 4.21 การประชาคมการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

3. คณะกรรมการมีการประชุมทุกเดือน เพื่อก าหนดแผนงานและหนา้ท่ีของแต่ละคน 
4. จดัเตรียมสถานท่ีเก็บรวบรวมขยะ ซ่ึงจากการประชุมภายในคณะกรรมการ และการ

ประชุมหมู่บา้น เห็นพอ้งวา่ ใหใ้ชอ้าคารอเนกประสงคใ์นการด าเนินงานรับซ้ือและเก็บรวบรวมขยะ 
5. ท าการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้ร่วมโครงการ โดยประชาสัมพนัธ์ผ่านการ

กระจายเสียงตามสายสาธารณะภายในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เก่ียวกบัก าหนดการเปิดธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล และลกัษณะของขยะรีไซเคิลท่ีจะรับซ้ือ รวมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะภายใน
ครัวเรือน 

6. การเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยการทอดผา้ป่าวสัดุรีไซเคิล ในปี พ.ศ. 2551 ซ่ึง
กิจกรรมการทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล อยู่บนแนวคิดบุญท่ีเหนือความคาดคิดของมนุษย ์อยูบ่นพื้นฐาน
ของความเช่ือวา่ บุญนั้นสามารถหนุนหลงัและน าพาไปสู่ส่ิงท่ีดี กิจกรรมประกอบดว้ย การรับบริจาค
ขยะรีไซเคิลจากชุมชนและหน่วยงานใกลเ้คียง เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ โรงเรียนดอน
แกว้ เป็นตน้ มีการแห่ผา้ป่ารีไซเคิล เปิดรับฝากและเปิดรับสมาชิกในวนัเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล และ
มีการแสดงพระธรรมเทศนา เร่ือง อานิสงส์การทอดผา้ป่า 

7. การด าเนินการรับซ้ือขาย การด าเนินงานในช่วงแรกนั้น ทางชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน เปิดรับฝากทุกวนัอาทิตยข์องแต่ละสัปดาห์ แต่ในปี 2555 ไดเ้ปล่ียนวนัท าการ เป็นทุกวนัอาทิตย์
ส้ินเดือน เน่ืองจากคณะท างานมีภาระและหน้าท่ีอ่ืน ท่ีต้องรับผิดชอบ ท าให้ต้องปรับเปล่ียนวนั
ด าเนินการใหม่ ซ่ึงไม่ไดส่้งผละกระทบต่อการด าเนินงานของทางธนาคาร 

8. คืนก าไรให้สมาชิกในรูปแบบหุ้นส่วน สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจา้ของธนาคารผ่าน
การถือหุน้ท่ีทางธนาคารวสัดุรีไซเคิลขายแก่สมาชิก หุน้ละ 10 บาท และแบ่งเงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 
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9. คืนก าไรให้กบัสาธารณประโยชน์ และส่วนรวม โดยผลก าไรจากการประกอบการ
ของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ส่วนหน่ึงจะน าไปพฒันาชุมชน และสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน 
เช่น ใหทุ้นการศึกษาแก่เด็กภายในชุมชน สมทบทุนการพฒันาหมู่บา้น เป็นตน้ 

10. การประเมินผลการด าเนินงานโครงการ คณะท างานจะประเมินผลการด าเนินและ
สรุปผลทุกส้ินเดือน และท าการแจง้ผลการด าเนินงานของธนาคารผา่นวาระการประชุมของชุมชนใน
ทุกเดือน  

 
ภาพท่ี 4.22 คนในชุมชนและพระวดัดอนแกว้ เขา้ร่วมการทอดผา้ป่า เพื่อเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 4.23 เยาวชนน าขยะมาฝากในวนัเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 4.24 ชัง่น ้าหนกัขวด และจดบนัทึก 

ขั้นตอนการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลเป็นการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นแรก โดยเร่ิมตน้
จากการประชาคมภายในหมู่บา้น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ให้รับรู้ถึง
ปัญหา และกิจกรรมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาของทางชุมได ้นัน่คือ ปัญหาขยะ ซ่ึงทางออกของการแกไ้ข
ปัญหาน้ี คือ การจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลซ่ึงเป็นกิจกรรมหน่ึงในโครงการจดัการขยะโดยชุมชน 
ของทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ โดยใชก้ารประชาคมเป็นเคร่ืองมือในการดึงชาวบา้นให้มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ถึงปัญหาและให้เห็นถึงความส าคญัของขยะ ทั้งน้ีนอกจากการด าเนินของคณะ
กรรมแล้ว ยงัมีการส่งเสริมการจดัการขยะโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านเคร่ืองกระจายเสียงตาม
สาธารณะภายในชุมชน เพื่อกระตุน้คนในชุมชนใหต้ระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัของขยะ ซ่ึงถือ
เป็นการรณรงค์ไปในตวั ท าให้เกิดการจดัการขยะอย่างต่อเน่ือง การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรี
ไซเคิลถือเป็นการด าเนินงานดว้ยจิตอาสา คณะกรรมการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เน่ืองจากแต่
ละคนล้วนแล้วแต่มีหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ รวมทั้งคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานยงัให้ความ
ร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมโดยการเขา้มาถือหุ้น และน าขยะรีไซเคิลมาฝากหรือบริจาคในทุกวนัท า
การ ท าใหผ้ลการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลด าเนินการไปดว้ยดี ซ่ึงสามารถสรุปเป็นภาพ ได้
ดงั แผนภูมิท่ี 4.6 ดงัน้ี 
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4.3.5.1 แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 4.6 ขั้นตอนการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

4.3.6 ผลส าเร็จของธนาคารวัสดุรีไซเคิล 

การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน มีการด าเนินงานท่ีดีอย่างต่อเน่ือง บริหารงานโดยคนในชุมชน และคนในชุมชนเป็นสมาชิก 
สามารถตรวจสอบได ้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยการเป็นสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล ทั้งน้ีทุก
ครัวเรือนในชุมชนท าการคดัแยกขยะก่อนทิ้งเสมอ และร่วมกนัในกิจกรรมพฒันาและท าความสะอาด
ชุมชนอยา่งเสมอ ผลส าเร็จของการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมในรูปแบบของธนาคารวสัดุรีไซเคิล มี
ดงัน้ี 

4.3.6.1 ผลต่อสมาชิก ครัวเรือน และชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
1. มีสมาชิกเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมด าเนินโครงการเป็นตน้มา คนในชุมชนให้

ความสนใจ และเขา้ร่วมกิจกรรมของธนาคารวสัดุรีไซเคิลของหมู่บา้น น าวสัดุรีไซเคิลมาขายฝาก และ
บางครัวเรือนน ามาบริจาคอยา่งต่อเน่ือง จากเดิม 7 ครัวเรือน และในปัจจุบนัมีสมาชิก 94 ครัวเรือน 

2. คนในชุมชนมีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชน 
3. แต่ละครัวเรือนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานมีการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ช่วยลดขยะ

และลดมลภาวะ เน่ืองจากขยะท่ีตอ้งทิ้ง คือขยะแหง้เท่านั้น อบต. จะเป็นผูจ้ดัเก็บไปเผาในเตาเผาขยะ
ของ อบต. หากพบวา่ขยะถุงไหนมีขยะเปียกปนอยู ่ถุงนั้นจะไม่ถูกเก็บไปท าลาย และคนในชุมชนจะ
ช่วยกนัตรวจสอบและตกัเตือนกนัเอง 

ชุมชนท าการประชาคม สรรหาคณะกรรมการ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

หาสถานท่ีจดัเก็บขยะรีไซเคิล เชิญชวนคนในชุมชน

ใหเ้ขา้ร่วม 

เปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

ด าเนินการฝาก/ซ้ือ แบ่งปันผลประโยชน์ 

สมาชิก สาธารณะประโยชน์ 

แจง้ผลการด าเนินงานในท่ี

ประชุมหมู่บา้น 
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4. สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล ให้ความช่วยเหลือในการบริหารจดัการขยะ อนัไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

5. ผลก าไรสร้างรายไดใ้หก้บัครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิก และชุมชน จากการประดิษฐว์สัดุรี
ไซเคิล และการท าปุ๋ยหมกั ขายแก่ผูส้นใจและจากการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งจากการ
ขายวสัดุรีไซเคิล 

6. ท าใหชุ้มชนมีความสะอาด ภายในชุมชนจะร่วมกนัท าความสะอาดชุมชนตามวาระ
ต่าง ๆ เพื่อความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น การท าความสะอาดถนนในหมู่บา้น การ
แผว้ถางหญา้ในบริเวณท่ีรกทึบ ตามตล่ิงน ้าปิง เป็นตน้ 

7. สร้างความรักและความสามคัคีในชุมชน 
8. มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
9. เป็นชุมชนตน้แบบในการด าเนินงานและเป็นท่ีศึกษาดูงานจากคนในชุมชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นท่ี 
10. ขยายเครือข่ายด าเนินงานไปสู่ชุมชนอ่ืน ในต าบลดอนแกว้ 
11. มีการน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต บริหารจดัการอยา่งมีเหตุผล 

มีการน าความรู้จากภูมิปัญญาชาวบา้น มาร่วมด าเนินการจดัสรรทรัพยากรในชุมชนอยา่งมีคุณภาพ 
12. สร้างการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ผา่นกระบวนการธนาคารวสัดุรีไซเคิล โดยการเขา้

มาเป็นสมาชิกผูถื้อหุ่นธนาคารฯ และต้องคดัแยกขยะภายในครัวเรือน ซ่ึงสมาชิกทุกคนให้ความ
ร่วมมือ แลว้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี  

 
ภาพท่ี 4.25 การแผว้ถางริมตล่ิงน ้าปิงในหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน 
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4.3.6.2 ประโยชน์อืน่ ๆ ของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

ผลจากการสังเกตของผูว้ิจยั ท าให้พบวา่ การจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน ในรูปแบบของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ก่อใหเ้กิดประโยชน์ ดงัน้ี 

1. เป็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและทศันคติท่ีมีต่อขยะ ของคนในชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน ท าให้คนในชุมชนเกิดวินยัเก่ียวกบัการจดัการขยะ ซ่ึงกลายเป็นเป็นพฤติกรรมท่ีติดตวั
ของคนในชุมชน 

2. ช่วยท าให้เกิดการลดปริมาณการใช้ทรัพยากร และเกิดการน ามาใช้หมุนเวียน 
เช่น ถุงพลาสติกน ามาใชเ้ป็นถุงขยะ ใชก้ระดาษใหค้รบทั้งสองหนา้แลว้จึงรวบรวมมาฝากท่ีธนาคารฯ 
เป็นตน้ 

3. ช่วยฝึกนิสัยการออมของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ก่อให้เกิดการมี
รายไดเ้สริมจากการออมและจากการฝาก-ถอนวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงไดรั้บผละประโยชน์ในรูปแบบของเงิน
ปันผล 

4. ช่วยให้หมู่บ้านสบสาหนองฟานมีความสะอาดและน่าอยู่มากยิ่งข้ึน ขยะไม่
เร่ียราดตามถนนในหมู่บา้น รวมทั้งบริเวณบา้นของชาวบา้นมีความสะอาดเป็นระเบียบ ท าให้ชุมชน
เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนไปในตวั 

5. เป็นสถานท่ีดูงาน และให้ความรู้แก่ผูส้นใน ทั้งชุมชนในต าบลดอนแกว้ ชุมชน
อ่ืน ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีความสนใจในการจดัการปัญหาเก่ียวกบัขยะ 

6. ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้เกิดกระบวนการมีการร่วม โดย
ร่วมกนัคิดร่วมกนัแก้ไขปัญหานั่นคือ ปัญหาขยะ ร่วมกันวางแผนในการด าเนินงาน ซ่ึงก่อให้เกิด
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล และร่วมกนัรับผลประโยชน์จากการจดัการขยะ ซ่ึงการมีส่วนร่วมยงัส่งผลต่อ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นสบสาหนองฟานไดเ้ป็นอยา่งดี 

7. ช่วยลดปัญหาไขเ้ลือดออก ซ่ึงเกิดจากน ้ าขงัในภาชนะต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือเกิดการ
จดัการขยะ มีการเก็บขยะอยา่งต่อเน่ือง ท าใหย้งุลายมีท่ีวางไข่ลดนอ้ยลง ส่งผลใหค้นในชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน ปลอดจากโรคไขเ้ลือดออก 

8. ท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจดัการขยะ เพื่อขยายวงกวา้ง
และให้เกิดการตระหนกัถึงปัญหาท่ีส าคญัของขยะ ซ่ึงท าให้ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน กลายเป็นศูนยก์ารเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะแก่ชุมชนอ่ืน ๆ และผู ้
ท่ีสนใจเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
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9. ก่อใหเ้กิดหลกัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริงในชุมชน (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมสร้าง และ
ร่วมรับผลประโยชน์) ซ่ึงเป็นกระบวนพื้นฐานท่ีส าคญัอนัท าให้การจดัการขยะโดยชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟานประสบความส าเร็จ 

4.3.6.3 ความภูมิใจของคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

ผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผ่านการสนทนากลุ่มและจากการสังเกต ในส่วนของความ
ภาคภูมิใจของคณะกรรมการธนาคารฯ พบวา่ 

1. ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนภายในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึง
คณะกรรมการและชาวบา้นไดร่้วมกนัวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อหารือเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาขยะ
ในชุมชน แล้วร่วมกนัตดัสินใจและด าเนินการแก้ไข ซ่ึงคณะกรรมจะคอยกระตุน้ชาวบา้นและช่วย
ผลกัดนั ใหก้ระบวนการมีส่วนร่วมด าเนินการไปไดด้ว้ยดี 

2. เป็นคณะท างานท่ีมีส่วนสร้างจิตส านึกท่ีดีในการจดัการขยะ และช่วยให้ส่ิงแวดลอ้ม
ในชุมชนดีข้ึน รวมทั้งช่วยปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีแก่คนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการขยะ จนกลายเป็น
พฤติกรรมท่ีติดตวัชาวบา้น ไม่ว่าชาวบา้นจะเดินทางไปยงัสถานท่ีใดใดก็ตาม ชาวบา้นจะยงัคงรักษา
พฤติกรรมการจดัการขยะเสมอ เช่น หากเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ แลว้พบขยะทิ้งเร่ียราด ก็จะท า
การเก็บขยะทิ้งลงถงั และขยะท่ีอยูใ่นมือ จะไม่ทิ้งเร่ียราดเด็ดขาด แต่จะทิ้งลงถงัขยะเท่านั้น  

3. การสร้างความเขม้แข็งของคณะกรรมการ ซ่ึงเกิดจากการร่วมกนัแก้ไขปัญหาและ
ร่วมกนัด าเนินงาน จนเป็นกระบวนเรียนรู้ท่ีสามารถเผยแพร่แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ได้ ซ่ึงคณะกรรมการมี
ส่วนในการช่วยระดมการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด ส่งผลให้สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนและชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหา และ
พฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเองใหดี้ข้ึน 

ความภาคภูมิใจน้ี เกิดจากการท างานของคณะกรรมการท่ีท างานด้วยจิตอาสา ไม่หว ัง
ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน แต่เพียงหวงัว่าชุมชนของตนเองจะเป็นชุมชนท่ีน่าอยู่ และ
ผลประโยชน์น้ีจะได้ตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน  และชุมชนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง โดยพื้นฐานหลกัจากการวฒันธรรม และระบบเครือญาติของคนในชุมชนเอง ซ่ึง
ท าให้เกิดความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาธรแก่กัน ซ่ึงผลพลอยได้ของโครงการน้ีคือ การมีจิตส านึกท่ีดี ต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม และการเห็นคุณค่าของขยะของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
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4.4 ผลทีเ่กดิขึน้หลงัจากการจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

หลงัจากท่ีชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเกิดการจดัการขยะอยา่มีส่วนร่วมจนเป็นท่ียอมรับ อนั
สืบเน่ืองมาจากการเกิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล ส่งผลท าใหช้าวบา้นเกิดการต่ืนตวัในเร่ืองการคดัแยกขยะ
ตั้งแต่ในระดบัครัวเรือน และช่วยกนัจดัเก็บขยะในบริเวณชุมชน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัการ
ขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน สามารถแบ่งออกผลเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1. ผลผลติ (Output) 

เกิดองคค์วามรู้ดา้นการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน องค์
ความรู้น้ีชุมชนท่ีเขา้มาศึกษา และเรียนรู้ สามารถน าไปประยุคใชแ้ละสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ซ่ึงตอ้ง
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วม โดยหาวิธีดึงคนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน
ได้น าโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการด าเนินจดัการขยะ ซ่ึงตลอดการ
ด าเนินงานตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั ท าให้คณะกรรมการไดเ้รียนรู้ถึงขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงาน 
และได้ร่วมกนัการลงมือแก้ไขท่ีเกิดข้ึน โดยในทุกคร้ังจะตอ้งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมโดยการ
ประชุมขอความคิดเห็นจากคนในชุมชนและจากสมาชิกธนาคารเสมอ ท าให้เกิดความโปร่งใส และ
กระบวนการจดัการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สามารถน ามาสรุปบทเรียนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ใน
การน าไปใชไ้ดจ้ริง 

2. ผลลพัธ์ (Outcome) 

1. ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการ
จดัการขยะ เกิดจากผลส าเร็จของการด าเนินงานท าให้ทางชุมชนและองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ดอนแกว้ ไดรั้บรางวลัทั้งในระดบัภูมิภาค และรางวลัระดบัประเทศ ไดแ้ก่ โล่รางวลัโครงการ
เพิ่มศกัยภาพและจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 200 ชุมชน ร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero 
Waste) ไดรั้บรางวลัชมเชยระดบัประเทศ และประกวดประดิษฐ์วสัดุรีไซเคิล ประเภทความคิด
สร้างสรรค ์ในกิจกรรม “รวมพลคนจิตอาสา ต าบลดอนแกว้” ประจ าปีพ.ศ. 2555 ตามโครงการ 
“คนไทยจิตอาสา” โดยได้รับรางวลัชนะเลิศ ซ่ึงรางวลัเหล่าน้ีท าให้ชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟานกลายเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการจดัการขยะโดยชุมชนท่ีประสบความส าเร็จ ท าให้แต่ละ
ชุมชนและผูส้นใจเขา้มาศึกษากระบวนการด าเนินงาน เพื่อน ากลบัไปใชแ้กปั้ญหาขยะยงัชุมชน
หรือองคก์รของตนเอง 
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ภาพท่ี 4.26 การเขา้มาศึกษาการด าเนินธนาคารวสัดุรีไซเคิลของชุมชนภายนอก 

2. สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน มีรายได้และผลก าไร ท่ี
ไดม้าจากการฝากและขายขยะรีไซเคิลแก่ธนาคารวสัดุรีไซเคิล รวมทั้งรายไดจ้ากการประดิษฐ์วสัดุรี
ไซเคิล ซ่ึงนอกจากรายและก าไรได้ท่ีเป็นตวัเงินแล้ว สมาชิกยงัได้ผลตอบแทนทางอ้อมจากการ
สนบัสนุนและช่วยเหลือต่าง ๆ ของธนาคารวสัดุรีไซเคิลท่ีมอบใหแ้ก่ชุมชน 

3. ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน เกิดจากการร่วมมือร่วม
ใจของคนภายในชุมชนโดยเรียนรู้ การแกไ้ขและจดัการปัญหาขยะ จนสามารถน าไปปรับใช้ในทุก
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน ท าให้ชุมชนเกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซ่ึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีในด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงมีผลกระทบในด้านดีต่อส่วนรวม
ภายนอกชุมชน 

4. ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกด้าน 
ซ่ึงกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหวัใจส าคญัของการและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน ซ่ึงธนาคาร
วสัดุรีไซเคิลเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีก่อให้เกิดการตระหนกัถึงกระบวนการมีส่วนร่วมภายในชุมชน ท า
ให้สามารถด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลให้ประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี และเป็นพื้นฐานส าคญัใน
การน ากระบวนการมีส่วนร่วมไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนไดเ้ป้นอยา่งดี 
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ภาพท่ี 4.27 การท าความสะอาดชุมชนในหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน 

5. สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลและคนในชุมชนน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนั บริหารจัดการอย่างมีเหตุมีผล จากการเรียนรู้ และจากภูมิปัญญา ร่วมกัน
ด าเนินการจดัสรรทรัพยากรในชุมอยา่งรู้คุณค่า 

6. กระบวนการจดัการขยะท่ีเกิดข้ึนส่งผลให้เกิดความย ัง่ยืนในการจดัการขยะ และเห็น
คุณค่าของขยะ ซ่ึงลูกหลานในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จะเป็นผูสื้บทอดและร่วมส่งเสริมการคดั
แยกขยะท่ีถูกตอ้งต่อไปในอนาคต 

7. การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของคนในชุมชนดา้นการจดัการขยะไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
รวมทั้งพฤติกรรมคดัแยกขยะของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  

8. การเปล่ียนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม จากสภาพถนนภายในชุมชนท่ีเต็มไปดว้ยเศษขยะ 
ถุงพลาสติก ล าน ้ าเหมืองท่ีพบปัญหาการทิ้งขยะ อนัส่งผลเสียท าใหไ้ม่สามารถน าน ้าในล าน ้าเหมืองมา
ใช้ประโยชน์ได ้แต่ในปัจจุบนัหลงัจากเกิดโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ท าให้ชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน และไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี อนัเกิดจากจิตส านึกของคนภายใน
ชุมชน 

9. ชาวบา้นมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จากผลประโยชน์อนัเป็นรูปธรรมท่ีเห็นไดช้ัดเจน คือ 
ปริมาณของขยะในชุมชนลดลง ถนนในชุมชนสะอาดข้ึน ล าน าสะอาดไม่พบการลกัลอบทิ้งขยะ ซ่ึง
ชาวบา้นสามารถคดัแยกขยะได้อย่างถูกวิธีจนกลายเป็นพฤติกรรมติดตวั ท าให้เร่ืองการจดัการขยะ
กลายเป็นเร่ืองง่าย 
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ภาพท่ี 4.28 การน าขยะเขา้มาฝากธนาคารฯ 

3. ผลกระทบ (Impact) 

การเขา้มาศึกษาการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ท าให้ผุ ้
ศึกษาสังเกตถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงเป็นผลกระทบในทางท่ีดี พบวา่ 

1. คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลมีจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้มซ่ึง
ไม่ใช่แค่เพียงแต่ส่ิงแวดล้อมในชุมชน แต่ยงัรวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มภายนอกชุมชน ท าให้เกิดการท า
ตาม และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งคนในชุมชนและคนนอกชุมชน 

2. คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จากจุดเร่ิมตน้ท่ีเป็น
เพียงวทิยากรเก่ียวกบัการจดัการขยะโดยธนาคารวสัดุรีไซเคิล น ามาสู่การเป็นครูสอนประจ าห้องเรียน
การจดัการขยะโดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

3. เกิดกระบวนการสอนคนรุ่นใหม่ภายในชุมชน ให้เขา้มาร่วมกิจกรรมการด าเนินงาน
ของธนาคารวสัดุรีไซเคิล เพื่อเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้ามาช่วยเหลือ หรือทดแทน
คณะกรรมการท่ีไม่สะดวกหรือไม่มีเวลาเขา้มาด าเนินงานของธนาคาร 

4.5 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการขยะชองชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ผูว้ิจยัไดท้  าการ
ทบทวนจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัการจดัการขยะโดยชุมชน ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการจดัการขยะโดยชุมชน ประกอบดว้ย  ธนาพร (2544) พบว่าปัจจยัท่ีท าให้การจดัการขยะ
ประสบความส าเร็จ คือ การสนบัสนุนจากส านกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และเทศบาล
นครล าปาง ลินดารัตน์ (2547) พบว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการขยะมูลฝอย เป็นปัจจยัท่ี
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ส าคญั และพริมพรรณ (2557) พบวา่ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานจดัการขยะ คือ (1) การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน (2) ผูน้  าและคณะกรรมการ (3) การบริหารจดัการ (4) หน่วยงานภาคี
เครือข่าย (5) แรงจูงใจแก่สมาชิก จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยัไดก้รอบในการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้วิเคราะห์
ปัจจยัจากการสังเกต ท าให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟานไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4.7 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดการขยะขงชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

1. รูปแบบการท างานของคณะกรรมการ 
โครงสร้างการท างานในรูปแบบของคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ประกอบดว้ย 6 

คน 3 ต  าแหน่ง ไดแ้ก่ ต าแหน่งประธาน พนกังานการเงินและบญัชี พนกังานจดัเก็บรายได ้พนกังาน
จดบนัทึก 3 คน โดยการก ากบัดูแลจะช่วยกนัดูแลกนัเองภายในธนาคารวสัดุรีไซเคิล การจดัองค์กร
และการบริหารงานท่ีดี มีความเป็นอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได ้มีโครงสร้างการท างานท่ีชดัเจน และ
มีการจดัสรรบทบาทหนา้ท่ีของสมาชิกอยา่งเหมาะสม รูปแบบการบริหารงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1 คณะกรรมการ เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินงานธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล และเป็นผูรู้้ในเร่ืองการจดัการขยะ ช่วยจุดประกายความคิดโดยคนในชุมชน ท าให้เกิดการ
รวมตวัเป็นกลุ่มโดยธรรมชาติ ซ่ึงไม่ได้มาจากการจดัตั้ งโดยองค์กรหรือบุคคลภายนอก ท าให้เกิด
ความรู้สึกการเป็นเจา้ของร่วมกนั ซ่ึงเป็นคณะท างานตั้งแต่เร่ิมแรกของการเปิดธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
ท าใหมี้ประสบการณ์ในการท างานและเป็นท่ีเช่ือถือของคนในชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้ และให้
ขอ้มูลข่าวสารแก่คนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี การท างานมีการวางแผนงานอย่างชดัเจน โดยการเรียก

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

รูปแบบการท างานของ
คณะกรรมการ 

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
บ้านสบสา-หนองฟาน 

การได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

การเรียนรู้จากข้อผดิพลาด

ในอดีต 
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ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อก าหนดวันเปิดรับฝาก-ถอน รวมทั้ งเป็นกลุ่มคนผู้ส ร้าง
กระบวนการมีส่วนรวมของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน รวมทั้งในขั้นตอนของการไปอบรบ
เพื่อให้ไดค้วามรู้ใหม่ ๆ จะเป็นลกัษณะของการวนกนัไปเรียนรู้ แลว้น าความรู้ท่ีไดรั้บกลบัมาสอนแก่
คณะกรรมคนอ่ืน ๆ เพื่อท่ีจะไดน้ าความรู้นั้นไปขยายผล และส่งต่อความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน ซ่ึงท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาอย่างมีศกัยภาพของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ท่ีส่งผลดีต่อชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน 

1.2 สมาชิก เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือและเขา้มามีส่วนร่วมกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล
เป็นอย่างดี นั้ นคือ คนในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน มีจ านวนสมาชิก 94 ครัวเรือน จากจ านวน
ครัวเรือนทั้งหมด 277 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 33.94 ถึงแมจ้ะไม่ครบทั้งร้อยละ 100 แต่ในอนาคต 
คณะกรรมการคาดว่าทุกหลงัคาเรือนจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ผูศึ้กษาท าการ
สังเกตการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน จากการเปิดรับฝาก-ถอน สมาชิกผูถื้อ
หุน้จะทยอยน าวสัดุรีไซเคิลมาฝากหรือขาย แก่คณะกรรมการตลอดทั้งวนั รวมทั้งการให้ความร่วมมือ
เม่ือมีการเรียกประชุม และการใหค้วามรู้ต่าง ๆ แก่ชาวบา้น 

 
ภาพท่ี 4.29 คณะกรรมการจดบนัทึกการรับฝาก 

2. การมีส่วนร่วมของชาวบ้านชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล เป็นการจดัการขยะท่ีคนในชุมชนตอ้งเขา้มามี

ส่วนร่วมในการโครงการ เน่ืองจากการท่ีไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานนั้น ท าให้เกิด
การเรียนรู้ เกิดประสบการณ์ในการจดัการขยะของครัวเรือนตนเอง ทั้ งน้ีกระบวนการมีส่วนร่วม
เกิดข้ึนตั้งแต่คร้ังแรกท่ีไดมี้การหารือในเร่ืองการประชาคมจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลภายในชุมชน
บา้นสบสา-หนองฟาน ท าใหช้าวบา้นเกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมกนัตดัสินใจ และ
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ร่วมลงมือท า ซ่ึงหากระบวนการก่อตั้งและด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ไม่ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจดัการขยะภายในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานก็จะลม้เหลวและไม่
ประสบความส าเร็จดงัเช่นการจดัการขยะในช่วงแรก 

 
ภาพท่ี 4.30 การรับฝากวสัดุรีไซเคิล 

3. การเรียนรู้จากข้อผดิพลาดในอดีต 
ข้อผิดพลาดในอดีต เป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ ท่ีคณะกรรมการและสมาชิกของ

ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน น ามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน ซ่ึง
ขอ้ผิดพลาดในอดีตท่ีค้นพบ คือ กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งรูปแบบของการจดัการขยะท่ีไม่
ชดัเจน รวมทั้งการขาดแรงจูงใจ ซ่ึงส่งผลให้การจดัการขยะในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2547 ประสบความ
ล้มเหลว ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีได้น ากลบัมาเป็นบทเรียน และเป็นหน่ึงในวตัถุประสงค์ของการด าเนินของ
ธนาคารวสัดุรีไซเคิล ท าให้ขั้นตอนการด าเนินงานและการท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล และในส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน สามารถด าเนินงานจนบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการด าเนินงานนั้นๆ ไปไดด้ว้ยดี 

4. การได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ เป็นหน่วยงานหลกัในพื้นท่ี เป็นปัจจยัท่ีมีส่วนช่วย

ในการส่งเสริมการท างานธนาคารวสัดุรีไซเคิล และกระบวนการจดัการขยะในชุมชน โดยทาง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ไดส้นบัสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ แก่ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
โดยรูปการสนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ แบ่งออกเป็น  ดงัน้ี 
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4.1 น าเสนอการพฒันารูปแบบการจดัการขยะท่ีสอดคลอ้งกบัชุมชน โดยการน า
ตวัแทนชุมชนเขา้อบรมการก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล ท าให้ชุมชนมีการตอบสนอง เกิดความเช่ือมัน่
และมีแรงจูงใจในการท างานเพื่อตวัชุมชนเอง ซ่ึงกิจกรรมท่ีชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานท าไดดี้และ
ประสบความส าเร็จจนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชนอ่ืน ๆ ให้เขา้มาศึกษาดูงานในด้านการจดัการขยะ
และดา้นการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล  

4.2 สนับสนุนดา้นงบประมาณบางส่วน ในช่วงเร่ิมตน้ของการเปิดธนาคาร เช่น 
ตราชัง่ เคร่ืองคิดเลข  สมุดบญัชีฝากถอน เป็นตน้  

4.3 สนบัสนุนดา้นการหาสถานท่ีดูงาน รวมทั้งพาคณะกรรมการ ซ่ึงเป็นตวัแทน
ของคนในชุมชนไปอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เช่น เขา้ร่วมสัมมนาโครงการจดัตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล 400 
ชุมชน ของกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ เพื่อฝึกประสบการณ์การเป็นพี่เล้ียง การไปศึกษาดูงานการรับซ้ือ
ขยะของร้านรับซ้ือของเก่า เป็นตน้ แลว้น าส่ิงท่ีไดก้ลบัมาเผยแพร่แก่คนในชุมชน  

4.4 ในปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ไดก่้อตั้งมหาวชิชาลยัดอนแกว้
สร้างสุขการศึกษาชีวิต ซ่ึงได้ให้ธนาคารวสัดุรีไซเคิลเป็นห้องเรียนการเรียนรู้ด้านการจดัการขยะ 
กลายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัให้การจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ตอ้งด าเนินการ
อย่างต่อเน่ือง และมีรูปแบบการพฒันาเพื่อเป็นบทเรียน ในการเรียนการสอนแก่ชุมชนอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ชุมชนเครือข่าย                                          

4.6 ปัญหาในการจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

4.6.1 ปัญหาการจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
จากการศึกษาในดา้นของปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการจดัการขยะในชุมชนบา้นสบสา-

หนองฟาน เป็นการรวบรวมปัญหาจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงรวบรวมปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละยุคของการ
จดัการขยะ ไดด้งัตารางท่ี 4.4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางเปรียบเทียบปัญหาการจดัการขยะในแต่ละช่วง 
ปัญหาการจัดการขยะ 

ช่วงก่อนเร่ิมโครงการจัดการ
ขยะโดยชุมชน 

ช่วงเร่ิมและหยุดโครงการ
จัดการขยะโดยชุมชน 

การด าเนินโครงการธนาคาร
วสัดุรีไซเคิล 

    - มีการลกัลอบทิ้งขยะลงใน
แม่น ้า ท าใหน้ ้าเหมืองท่ีไหน
ผา่นชุมชนเร่ิมเน่าเสีย และส่ง
กล่ินเหมน็ ไม่สามารถน าน ้ามา
ใชอุ้ปโภคบริโภคได ้

    - การจดัการขยะของแต่ละ
ครัวเรือนจดัการขยะอยา่ง ถูก ๆ 
ผดิ ๆ ซ่ึงใชว้ธีิการเผาในการ
ก าจดัขยะ 

    - การจดัเก็บขยะของ
บริษทัเอกชนไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของแต่ละหมู่บา้นใน
ต าบลดอนแกว้ ท าใหเ้กิดปัญหา
ขยะตกคา้ง ส่งกล่ินเหมน็
รบกวน 

    - ขยะท่ีน ามาทิ้งในกรงทิ้ง
ขยะรีไซเคิล กลายเป็นขยะท่ีไม่
มีมูลค่า  

    - บ างค รัว เรือนไม่ตัดแยก 
บางครัวเรือนคดัแยกขยะ ซ่ึงได้
มีการแก้ไขบอกกล่าวเป็นระยะ 
ๆ จากคณะกรรมการ 

    - ไม่มีการจดัเก็บขยะเปียก 
เพื่อน าไปท าเป็นปุ๋ยหมกั แต่ละ
ครัวเรือนตอ้งจดัการดว้ยตนเอง 

    - พบการลกัลอบทิ้งขยะใกล ้
ๆ กบัชุมชนในบางคร้ัง 

    - คณะกรรมการธนาคารฯ แต่
ละคนมีหลากหลายต าแหน่ง 
บางคร้ังการนดัหมายหรือนดั
ประชุมอาจมีเวลาไม่ตรงกนั 

จากตารางท่ี 4.4 ตารางเปรียบเทียบปัญหาการจดัการขยะในแต่ละช่วง พบวา่ ปัญหาในแต่ละ
ช่วงนั้นแตกต่างกนั โดยในช่วงก่อนเร่ิมจดัการขยะโดยโครงการจดัการขยะโดยชุมชนของทาง อบต. 
ดอนแกว้นั้น พบวา่ ปัญหา คือ การลกัลอบทิ้งขยะลงในแหล่งน ้ าสาธารณะ นัน่คือ ล าน ้ าเหมืองท่ีไหล
ผา่นชุมชน รวมทั้งปัญหาการทิ้งขยะเร่ียราดตามทอ้งถนนในหมู่บา้น และปัญหาส าคญัในช่วงนั้น คือ 
ความรู้ด้านการจดัการขยะอย่างถูก ๆ ผิด ๆ ของคนในชุมชนเก่ียวกบัการจดัการขยะ ซ่ึงส่วนใหญ่
ก าจดัขยะโดยวธีิการเผา  

ช่วงเร่ิมและหยุดโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ภายใตโ้ครงการชุมชนถงัขยะทองค า ปัญหาท่ี
พบ คือ เม่ือแต่ละครัวเรือนท าการจดัการคดัแยกขยะแลว้ น าขยะไปไวย้งัจุดรวบรวมขยะของชุมชน
ตามก าหนดการของ อบต. ดอนแก้ว ซ่ึงในแต่ละสัปดาห์จะมีรถเก็บขยะเอกชน เข้ามาเก็บขยะใน
ชุมชน ซ่ึงช่วงแรกยงัด าเนินการไดด้ว้ยดี แต่ในภายหลงัการจดัเก็บเร่ิมไม่ตรงตามเวลาท่ีไดต้กลงไว ้ท า
ให้เกิดปัญหาการตกคา้งของขยะ เร่ืองกล่ินรบกวน ปัญหาต่อมา คือ เม่ือเร่ิมโครงการชุมชนถงัขยะ
ทองค าเป็นระยะเวลาหน่ึง ชาวบา้นเกิดการตระหนกัรู้ถึงคุณค่าของขยะท่ีสามารถน าไปขายได ้ขยะใน
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กรงแทนท่ีจะเป็นขยะรีไซเคิล กลายเป็นขยะไม่มีมูลค่า ท าให้เกิดการลม้เลิกโครงการชุมชนถงัขยะ
ทองค าในหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน ทั้งน้ียงัพบอีกวา่ยงัมีบางครัวเรือนท่ีไม่ท าการคดัแยกขยะ 

ส่วนปัญหาท่ีเกิดข้ึนในช่วงการด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหา
ภายในชุมชน พบวา่ ในปัจจุบนัไม่มีการจดัเก็บในเร่ืองของขยะเปียก เพื่อน าไปท าปุ๋ยหมกัดงัเช่นใน
อดีต มีเพียงไม่ก่ีครัวเรือนท่ีท าปุ๋ยหมกัเองภายในครัวเรือน ซ่ึงสาเหตุท่ีเลิกกิจกรรมน้ี เน่ืองจาก ในคร้ัง
แรกไม่มีสถานท่ีเก็บขยะเปียกท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึน แต่ต่อมาจากการประชุมในชุมชนเห็นพ้องว่า
สามารถใช้พื้นท่ีบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (สถานท่ีตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิล) ในการจดัเก็บ ซ่ึงใน
ช่วงแรกของการด าเนินงานนั้นเป็นไปได้ดี และไดก้ลุ่มคนจากบา้นจดัสรรเขา้มามีส่วนร่วมกบัทาง
ชุมชน เน่ืองจากทางกลุ่มบา้นจดัสรรจะมีบริษทัเอกชนเขา้มาก าจดัขยะแค่ขยะทัว่ไป แต่ขยะเปียกทาง
บา้นจดัสรรตอ้งจดัการเอง ท าให้กลุ่มบา้นจดัสรรเขา้มาร่วมดว้ย แต่ต่อมามีเสียงคดัคา้นจากคนภายใน
ชุมชนจาก 1 เสียง และเร่ิมขยายเป็นวงกวา้ง ซ่ึงกล่าวว่า เป็นการน าขยะสารพิษเข้ามายงัหมู่บ้าน 
ในช่วงแรกอาสาสมคัรไม่ไดส้นใจค ากล่าวหาเหล่าน้ี แต่พอน าไปปรึกษากบัผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นก็
คลอ้ยตามค ากล่าวน้ี ท าให้อาสาสมคัรเก็บขยะเปียก ลาออกจากการเป็นอาสาสมคัร ท าให้ในปัจจุบนั
ไม่มีผูเ้ก็บขยะเปียก ไม่มีการท าปุ๋ยหมกั ท าให้ปัจจุบนัเหลือเพียงธนาคารวสัดุรีไซเคิลท่ีรับฝาก-ถอน
วสัดุรีไซเคิล 

 
ภาพท่ี 4.31 การจดัเก็บขยะในจุดทิ้งขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ปัญหาเก่ียวกบัคณะท างาน คือ คณะกรรมสวมหมวกหลายใบ กล่าวคือ แต่ละมีต าแหน่งหนา้ท่ี
ในชุมชนหลายต าแหน่ง การรวมกนัเพื่อประชุมในแต่ละคร้ังยากแก่การรวมตวั นอกจากน้ียงัพบว่า 
การท างานของคณะกรรมการเป็นแนวคิดการด าเนินงานวนัต่อวนั กล่าวคือ ท างานในแต่ละวนัให้ดี
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ท่ีสุด และพยายามแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีท่ีสุด ซ่ึงท าให้ขาดระเบียบและแบบแผนท่ีแน่ชดั และ
การบันทึกการประชุมในแต่ละคร้ังไม่ได้ท  าการจดบันทึกไว ้ท าให้เกิดการหลงลืมในเร่ืองของ
กระบวนการท างานในบางจุดไปบา้ง  

ในส่วนของแผนงานสร้างคน เพื่อเขา้มาสานกิจกรรมยงัไม่แน่นอน ซ่ึงคณะกรรมการไดช้ี้แจง
เพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. เด็กและคนภายในชุมชน ออกไปตั้งรกรากและออกไปท างานนอกชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
ท าใหก้ าลงัคนรุ่นใหม่เร่ิมลดนอ้ยลง 

2. ผูมี้การศึกษาสูงส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเข้ามาช่วยดูและช่วยเหลือกิจกรรมของทาง
ชุมชนมากนกั เน่ืองจากในการประชุมแต่ละคร้ังเป็นเพียงการส่งตวัแทนครัวเรือนเขา้ร่วมประชุม 

ซ่ึงในส่วนของการสร้างคนรุ่นใหม่น้ี คณะกรรมการไดด้ าเนินการดึงลูกหลาน เขา้มาช่วยใน
การท างาน ในดา้นการเป็นวิทยากร โดยเร่ิมจากการศึกษาจากการปฏิบติัจริงจองคณะกรรมการตั้งแต่
กระบวนการตอ้นรับ ไปจนถึงขั้นตอนของการบรรยายเก่ียวกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล แต่ยงัมีอุปสรรค
ในส่วนของเวลา ซ่ึงส่วนใหญ่เด็กตอ้งไปเรียนหนงัสือ และมีเรียนพิเศษ ซ่ึงจะไดเ้ขา้มาช่วยเหลือคระ
กรรมการในเม่ือมีเวลาวา่งจากการเรียนเท่านั้น 

นอกจากน้ียงัพบว่าชาวบ้านยงัไม่เข้าร่วมทั้ งหมด แต่ทางคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นว่าใน
อนาคตครัวเรือนทุกครัวเรือนจะเขา้ร่วมเป็นสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลอย่างแน่นอน และจากการ
สัมภาษณ์ครัวเรือนท่ีไม่เขา้ร่วม 3 ราย เหตุผลในการไม่เขา้ร่วมเน่ืองจาก ไดเ้ขา้ร่วมโครงการจดัเก็บ
ขยะของทาง อบต. ดอนแกว้อยูแ่ลว้ รวมทั้งสามารถน าขยะรีไซเคิลไปขายยงันอกชุมชนเองได ้ซ่ึงได้
ก าไรมากกวา่ แต่ก็มี 2 หลงัคาเรือนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล แต่น าขยะรีไซเคิล
ไปบริจาคให้กบัทางธนาคาร เน่ืองจากไม่ตอ้งการผลก าไรอะไรจากธนาคาร แต่ยงัตอ้งการมีส่วนร่วม 
เพื่อช่วยเหลือธนาคารเน่ืองจาก เม่ือธนาคารน าขยะไปขายนอกจากเงินท่ีไดจ้ะแบ่งปันสู่สมาชิกแลว้ ยงั
แบ่งปันสู่ชุมชน ซ่ึงเขาก็เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนเช่นกนั 

และยงัพบปัญหามีการแอบทิ้งขยะจากบุคคลภายอยู่บา้ง ซ่ึงชาวบา้นก็ช่วยกนัเป็นหูเป็นตาอยู่
ตลอดเวลา นอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าราคารับซ้ือวสัดุรีไซเคิลของธนาคารฯ ราคาต ่ากวา่ร้านรับซ้ือของ
เก่า 

นอกจากน้ียงัขาดสถานท่ีรับซ้ือท่ีมีความสะดวกและเขา้ออกง่าย ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน เป็นชุมชนไม่ติดถนนใหญ่ ท าใหก้ารเดินทางเขา้ออกไม่สะดวก 
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4.7 ความต้องการและแนวทางการจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

ผลการวิจยัดา้นความตอ้งการและแนวทางเก่ียวกบัการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมจากการสัมภาษณ์ทั้งคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล และจากการสัมภาษณ์
คนในชุมชน พบวา่ 

1. ความตอ้งการและแนวทางจากทางคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
1.1 มีความตอ้งการให้คนภายในชุมชนช่วยกนัดูแล เป็นหูเป็นตามากข้ึน เก่ียวกบั

การลกัลอบทิ้งขยะจากบุคคลภายนอก 
1.2 อยากให้เกิดการคดัแยกขยะท่ีจริงจงักวา่น้ี เน่ืองจากยงัพบวา่บางครัวเรือนไม่

ท าการคดัแยกขยะก่อนน าขยะออกจากครัวเรือน เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ น า
ขยะเหลือทิ้งไปจดัการต่อ ซ่ึงมกัพกัไดจ้ากถุงขยะท่ีไม่ถูกเก็บจากจุดทิ้งขยะ 

1.3 คณะกรรมการมีความตอ้งการ อยากให้มีจ  านวนสมาชิกเพิ่มข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนั
พบวา่มีคนในชุมชนเขา้มาเป็นสมาชิกเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงแสดงเห็นจากตวัเลขของจ านวนสมาชิกในวนั
เปิดธนาคารท่ีมีจ านวน 7 ครัวเรือน และในปัจจุบนัมีสมาชิก 94 ครัวเรือน 

1.4 มีความตอ้งการของทางบา้นจดัสรร และหมู่บา้นขา้งเคียงท่ีอยากจะเขา้มาร่วม
เป็นสมาชิกกบัทางธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงคณะกรรมการยงัไม่มีแผน
และกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกบัการเปิดรับสมาชิกภายนอกชุมชน 

1.5 คณะกรรมการมีความตอ้งการท่ีจะรณรงค์อยา่งต่อเน่ือง เพื่อกระตุน้จิตส านึก
ของคนในชุมชนใหเ้กิดการต่ืนตวัเก่ียวกบัปัญหาและความส าคญัของขยะ อยูต่ลอดเวลา 

1.6 มีความตอ้งการขายขยะรีไซเคิลเอง โดยไม่ผา่นพ่อคา้คนกลางหรือร้านรับซ้ือ
ของเก่า ซ่ึงจะท าใหท้างธนาคารวสัดุรีไซเคิลสามารถก าหนดราคารับซ้ือเองได ้

1.7 ตอ้งการสร้างเครือข่ายภายในต าบลให้เกิดการรับซ้ือทั้งต าบล โดยธนาคาร
วสัดุรีไซเคิลเป็นศูนยก์ลางการรับซ้ือ 

1.8 คณะกรรมการมีตอ้งการให้คนภายนอกรวมทั้งสมาชิกภายในชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน ท าการประเมินคณะท างานในดา้นการท างาน ควรปรับปรุงแกไ้ข หรือมีความพึงพอใจ
มากน้อยเพียงใด อนัจะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานของคณะกรรมการธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 

2. ความตอ้งการและแนวทางจากคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
2.1 ตอ้งการใหร้าคารับซ้ือวสัดุรีไซเคิลเท่ากบัร้านรับซ้ือของเก่า 
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2.2 การจดัการขยะในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเป็นไปไดด้ว้ยดี ชาวบา้นเห็น
วา่การจดัการขยะในชุมชนถือว่าประสบความส าเร็จอยา่งมาก ซ่ึงสามารถสร้างความภูมิใจ และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับชุมชนและสร้างช่ือเสียงให้กับต าบลดอนแก้ว ทั้ งในระดับจงัหวดั ระดับภาค และ
ระดบัประเทศ 

2.3 ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับทางคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล และ
พยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งให้ความร่วมมือกบัทางองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแกว้ในดา้นการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วม 
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ี วิจยัเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา-
หนองฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ประยุกตใ์ชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยา่งต่อเน่ือง และท าการวิเคราะห์รวมทั้งสังเคราะห์ขอ้มูล 
ท าใหเ้กิดกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูว้จิยั คณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้น
สบสา-หนองฟาน รวมทั้งคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานเพื่อให้ได้ความรู้เร่ืองการจดัการขยะ
อยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยสามารถน าเสนอผลการวจิยัได ้5 ส่วน ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากการวิจยัเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้ 
ไดด้งัน้ี 

1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
1.1 ก่อนเร่ิมโครงการจดัการขยะโดยชุมชนคนในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟานไม่มี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีถูกตอ้ง การจดัการส่วนใหญ่เป็นการจดัการดว้ยตนเอง ซ่ึง
ขยะในชุมชนแบ่งออกเป็น ขยะแห้ง ส่วนใหญ่จดัการโดยวิธีการเผา ขยะเปียก จดัการโดยการฝังกลบ 
และบางส่วนใหญ่ให้เป็นอาหารสัตวเ์ล้ียง ขยะอนัตราย จดัการโดยรวบรวมใส่ถุง แลว้น าไปทิ้งใน
พื้นท่ีอ่ืน และยงัพบว่ามีขยะทิ้งเร่ียราดตามถนนภายในชุมชน ซ่ึงผละกระทบท่ีตามมา ท าให้ชุมชนมี
ทศันียภาพไม่ชวนมอง แหล่งน ้าในชุมชนเร่ิมเน่าเหมน็ และมีขยะลอยบริเวณผวิน ้า 
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1.2 การจดัการขยะโดยชุมชน โครงการชุมชนถงัขยะทองค า สนบัสนุนการด าเนินงาน
โดย อบตง ดอนแกว้ ทาง อบต. เขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะในครัวเรือน และมอบกรงแยก
ขยะ เพื่อใช้ส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล เพื่อให้คณะกรรมการมาจดัเก็บ แล้วน าขยะไปขาย รายได้ท่ีได้
น าเขา้หมู่บา้นและเป็นค่าแรงให้คณะกรรมการ ขยะเปียกคณะกรรมการท าการจดัเก็บตามบา้นเพื่อ
น ามาท าปุ๋ยหมักใช้ภายในชุมชน ส่วนขยะแห้งท่ีต้องน าไปทิ้งและขยะอนัตราย แต่ละครัวเรือน
รวบรวมใส่ถุงแลว้น าไปวางไวย้งัจุดรวบรวมขยะในหมู่บา้น โดย อบต. จะด าเนินการจดัเก็บโดยจา้ง
เอกชนมาจดัเก็บ ปัญหาท่ีพบ คือ ครัวเรือนยงัคดัแยกขยะถูก ๆ ผิด ๆ และขยะรีไซเคิลในกรงเร่ิม
น้อยลง และกลายเป็นขยะท่ีขายไม่ได ้จนท าให้โครงการน้ีลม้เลิก และหยุดใช้กรงคดัแยกขยะ โดย
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิ ไดด้งัน้ี 
 
 

 
 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5.1 การด าเนินงานจดัการขยะโครงการชุมชนถงัขยะทองค า 

1.3 จดัการขยะโดยชุมชน โครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
การจดัตั้งและด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เร่ิมตน้

โดยส่งตวัแทนจากทางชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 2 คน เข้าร่วมอบรมการจดัตั้ งธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล แล้วกลับมาให้ความรู้แก่คนในชุมชน แล้วท าการประชาคมเพื่อก่อตั้ งธนาคารโดยได้
ด าเนินการก่อตั้งข้ึนในปี 2550 มีคณะกรรมการ 6 คน ในปีต่อมาจึงได้ด าเนินการเปิดธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล ในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 โดยท าการทอดผา้ป่าวสัดุรีไซเคิล เพื่อรวบรวมเป็นทุน และเปิดรับ
สมาชิก โดยการขายหุ้น ละ 10 บาท ซ่ึงในวนันั้นมีสมาชิกจ านวน 24 ครัวเรือน โดยหน่ึงครัวเรือน
เท่ากับหน่ึงสมาชิกเท่านั้ น  ตามระเบียบของธนาคารฯ ท่ีได้ตั้ งไว้ โดยสมาชิกกลุ่มแรกเป็น
คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขของ อบต. ดอนแกว้ และคนในชุมชน ซ่ึงในปัจจุบนั (พ.ศ. 2558) 
ด าเนินการเปิดรับซ้ือฝากเฉพาะสมาชิกทุกวนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน มีสมาชิกจ านวน 94 ราย รายได้
ในแต่ละปีข้ึนอยู่กบัการน าวสัดุรีไซเคิลออกไปจ าหน่าย ก าไรท่ีไดรั้บจะคือสู่สมาชิกในรูปแบบของ

อบต. ใหค้วามรู้การจดัการขยะ ชุมชนถงัขยะทองค า 

จดัการขยะในครัวเรือน 

ขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะอนัตราย ท าปุ๋ย 

กรรมการจดัเก็บ กรง 
ขยะรีไซเคิล ขยะท่ีตอ้งท้ิง อบต. จดัเก็บ 
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เงินปันผล และมอบแก่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน รวมทั้งตอบแทนคณะกรรมการในการท างาน 
การด าเนินงานของธนาคารไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของต าบลดอนแกว้  

2. ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

หลงัจากท่ีชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานไดท้  าการจดัการจดักบัขยะโดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม 
อยา่งจริงจงัอีกคร้ัง สามารถสรุปผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการจดัการขยะไดต้ารางท่ี 5.1 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 5.1 ผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน 

ผล กรรมการธนาคาร สมาชิกธนาคารฯ อบต. ชุมชน 
ผลผลิต องคค์วามรู้ดา้นการจดัการขยะ โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

ผลลพัธ์     - คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารฯ 
เกิดทกัษะในการจดัการขยะในครัวเรือน
และภายในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

    - เกิดศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นการจดัการ
ขยะ ธนาคารวสัดุรีไซเคิล หมู่ 9 

- มีความต่อเน่ืองของ
การจดัการขยะ โดยมี
รูปแบบการจดัการ
ของชุมชนบา้นสบสา-
หนองฟาน 

       - การ
เปล่ียนแปลงดา้น
พฤติกรรมการ
จดัการขยะ 

- ไดรู้ปแบบการ
จดัการขยะเพื่อ
น าไปเผยแพร่ และ
สอนแก่ชุมชน
อ่ืนๆ 

    - เป็นชุมชน
เขม้แขง็ดา้นการ
จดัการขยะ 

    - คณะกรรมการมี
จิตสาธารณะ ในการ
ด าเนินงานของชุมชน
โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน 

    - สมาชิก
ธนาคารฯมี
คุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน 

     - การ
เปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้ม
ในชุมชนท่ีดีข้ึน 

     - สมาชิก
ธนาคารฯ มี
รายไดแ้ละผล
ก าไร จากการฝาก
และขายขยะรี
ไซเคิล 

     - ชุมชนไดรั้บ
การปันผลในรูป
ของตวัเงินใน
การใชส้าธารณะ
ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 5.1 (ต่อ) 
ผล กรรมการธนาคาร สมาชิกธนาคารฯ อบต. ชุมชน 

ผลกระทบ 

    คณะกรรมการและสมาชิกธนาคารฯ มี
จิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดล้อมซ่ึง
ไม่ใช่เพียงแต่ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน แต่ยงั
รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มภายนอกชุมชน ท า
ให้เกิดการท าตามและเกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหว่างคนในชุมชนและคนนอก
ชุมชน 

    เกิดครูสอน
ประจ าหอ้งเรียน
การจดัการขยะ
โดยธนาคารวสัดุ
รีไซเคิลชุมชน
บา้นสบสา-
หนองฟาน 

กระบวนการสอน
คนรุ่นใหม่ภายใน
ชุมชน ใหเ้ขา้มาร่วม
กิจกรรมการ
ด าเนินงานของ
ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล 

3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน เพื่อท าการวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการด าเนินงานการจดัการขยะ โดย
สามารถสรุปปัจจยัไดด้งัน้ี 

3.1 รูปแบบการท างานซ่ึงเป็นการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล สามารถแบ่ง
ออกเป็น 

1. คณะกรรมการ ท่ีด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล 
2. สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

3.2 การมีส่วนร่วมของชาวบา้นชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
3.3 การเรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดในอดีต 
3.3 การไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาการจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

การวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งเนน้และให้ความส าคญัเก่ียวกบัการศึกษา การจดัการขยะโดยชุมชนอยา่งมี
ส่วนร่วม ซ่ึงเป็นการทบทวนตวัเองถึงท่ีมาท่ีไปของการจดัการขยะว่าเป็นอย่างไรจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั ผลท่ีตามมาหลงัจากเกิดการจดัการขยะภายในชุมชน รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการขยะ
โดยชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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1. การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ชุมชนบ้านสา-หนองฟาน ได้เรียนรู้กระบวนการความล้มเหลวและ
กระบวนการอนัน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการขยะของชุมชนดว้ยตนเอง จนสามารถน ามาเผยแพร่ 
และเป็นบทเรียนให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ และผูท่ี้สนใจ โดยจากอดีตคนในชุมชนไม่มีความรู้เก่ียวกบัการ
จดัการขยะส่งผลให้เกิดปัญหาขยะภายในหมู่บา้น รวมทั้งหมู่บา้นอ่ืน ๆ ในต าบลดอนแกว้ จนไดรั้บ
ความรู้ในการจดัการขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอนัตราย ซ่ึงรูปแบบการจดัการเป็นไปในรูปแบบ
ของต่างคนต่างจดัการกนัเองภายในครัวเรือนภายใตโ้ครงการชุมชนถงัขยะทองค า ซ่ึงชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟานไดเ้ขา้ร่วมโครงการน้ี แต่ด าเนินการไดเ้พียงไม่นานโครงการน้ีจึงหยุดด าเนินการ ซ่ึง
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากกระบวนการจดัการและการขาดแรงจูงใจในการคดัแยกขยะและให้ความ
ร่วมมือ และเกิดความล้มเหลวในการจดัการขยะ แม้ อบต.ดอนแก้ว จะแจกจ่ายอุปกรณ์ และให้
ด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการช่วยดูแลในด้านการจดัการแต่ก็ยงัล้มเหลว เน่ืองจากรูปแบบการ
จดัการขยะเป็นรูปเดิมจากชุมชนอ่ืน ซ่ึงน ามาปรับใชก้บัชุมชนแห่งน้ีไม่ไดผ้ลท่ีเกิดข้ึนซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั ศรัทธาธิป (2551) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจยั
พบวา่การจดัการขยะท่ีประเทศไทยด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เป็นการแกปั้ญหาท่ีเนน้การก าจดัขยะดว้ย
วิธีต่างๆ เช่น การฝังกลบ, การเผาและการเทกองกลางแจง้ ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ีปลายทาง โดยมิได้
พิจารณาถึงสาเหตุปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าใหเ้กิดขยะ อนัไดแ้ก่ การผลิต การบริโภค และอรรถประโยชน์ 
การจดัการขยะในปัจจุบนัเป็นไปในลักษณะของการวิ่งตามปัญหา จึงไม่ประสบผลส าเร็จในการ
จดัการขยะเท่าท่ีควร และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของมาริสา (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการ
จดัการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อน าไปสู่การจดัท าแผนปฏิบติัการในเขตเทศบาลต าบลตน้เปา อ าเภอ
สันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่า ปัญหาดา้นปริมาณจ านวนขยะในพื้นท่ีเทศบาลต าบลตน้เปามี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนตามจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนทั้ งท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีและเดินทางผ่านหรือมา
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีปัญหาดา้นการจดัการ (1)ไม่มีการน าวิธีการจดัการขยะรูปแบบใหม่มาใช้ (2)ถงัใส่
ขยะท่ีเทศบาลมีไวบ้ริการประชาชนยงัเป็นถงัรวมไม่ใช่ถงัแบบคดัแยกขยะ (3)ด าเนินโครงการคดัแยก
ขยะไม่ต่อเน่ือง  

ต่อมาทางชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานได้มากลบัเร่ิมจดัการขยะภายในชุมชนอีกคร้ัง
ภายใตโ้ครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงวตัถุประสงคห์ลกัของการก่อตั้งธนาคารฯกระตุน้ให้คนใน
ชุมชนเกิดจิตส านึก ตระหนกัถึงผลกระทบของปัญหาขยะ โดยรูปการด าเนินของธนาคารวสัดุรีไซเคิล
มีรูปแบบการด าเนินงานคล้ายธนาคารทั่วไป เปิดท าการทุกวนัอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน ซ่ึง
กระบวนการด าเนินงานของธนาคารเน้นการเขา้มามีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้งท่ีเป็นสมาชิกและ
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ไม่เป็นสมาชิกของธนาคาร โดยสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา และท าการ
ประชาคม แลว้ด าเนินการก่อตั้งธนาคารฯ ร่วมกนั ก าหนดขอ้ตกลงในการจดัการขยะร่วมกนั และทุก
คนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของธนาคารได ้และ
สุดท้ายผลประโยชน์ท่ีคนในชุมได้รับล้วนได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซ่ึงถือเป็น
กระบวนการจดัการขยะอย่างมีส่วนร่วม และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน ผลก าไรจาก
ธนาคารฯ จะคืนสู่สมาชิกในรูปแบบของเงินปันผล ทั้ งน้ีก าไรย ังแบ่งไปย ังชุมชนในด้าน
สาธารณประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจในการเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกธนาคารฯ รวมทั้งลดปัญหาขยะ และ
เห็นคุณค่าในตวัขยะ ผลการศึกษาสอดคล้องกบั พริมพรรณ(2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นค านางรวย  พบวา่ มูลเหตุในการจดัตั้งธนาคารขยะฯเกิดจาก
ความตอ้งการให้คนในชุมชนจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนกนัเอง โดยการสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ในชุมชนรู้จกัการลดปริมาณขยะ การคดัแยกขยะ เห็นขยะเป็นทรัพยากรใหม่ท่ีมีค่า ชุมชนมีรายไดจ้าก
การฝากและขายขยะ ทั้ งยงัเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ก  าไรท่ีได้จากการบริหารงาน
ธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นค านางรวยจะกลบัคืนชุมชนในรูปแบบของสวสัดิการให้กบัสมาชิกธนาคาร 
ดา้นระบบการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการ คลา้ยกบัธนาคารทัว่ไปนอกจากน้ีผลการ
ศึกยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นภาปวีณ์ (2553) ท าการศึกษาเร่ือง ถอดบทเรียนการจดัการขยะ
ชุมชนจากพื้นท่ีท่ีประสบความส าเร็จเพื่อเป็นแนวทางการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนวงัดง้ 
ผลการถอดบทเรียนพบว่า ปัญหาขยะในชุมชนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม สาเหตุเกิด
เน่ืองมาจากประชาชนขาดความรู้ ความเขา้ใจ ความร่วมมือ ขาดงบประมาณ ตลอดจนไม่มีพื้นท่ี
จดัการอย่างเหมาะสมในการจดัการขยะ ส าหรับการแก้ไขปัญหาขยะชุมชนนั้น ได้แก่ จดัอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจกบัคนในชุมชน การถอดประสบการณ์ความส าเร็จในการจดัการขยะ การศึกษาดู
งาน โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ การร่วมคิด ร่วมประชุม วางแผนการ
ด าเนินการ ร่วมลงทุน ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินติดตามผล ท าให้
ปริมาณขยะลดลงไดใ้นท่ีสุด 

ขยะท่ีพบมรชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน คือ ขยะเปียก ขยะแห้ง โดยขยะแห้งแบ่งเป็น 
ขยะขายได ้และขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย โดยท่ีขยะเปียกนั้นแต่ละครัวเรือนตอ้งจดัการดว้ยตนเอง
โดยการน าไปท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน ส่วนขยะแห้งท่ีขายได ้จะน ามาฝากหรือขายแก่ธนาคารวสัดุรี
ไซเคิล ส่วนขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย ท าการคดัแยกใส่ถุงด าเพื่อน าไปทิ้งในจุดทิ้งขยะท่ีไดก้ าหนด
ไวภ้ายในชุมชน เพื่อรอการจดัเก็บจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ซ่ึงจะท าการด าเนินการ
จดัเก็บทุกวนจนัทร์ก่อนเวลา 9 นาฬิกา ซ่ึงลกัษณะของขยะทีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2547) แบ่งขยะ
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ออกเป็น ขยะทัว่ไป ขยะยอ่ยสลายได ้ขยะรีไซเคิล และขยะมีพิษ ซ่ึงกระบวนการจดัการขยะเป็นไป
ตามแนวคิดของ พูลศกัด์ิ (2540) ซ่ึงเน้นการลดการเกิดขยะจากแหล่งก่อเกิดขยะ มากกวา่จะควบคุม
หรือก าจดั เม่ือขยะไดเ้กิดข้ึนแลว้ ซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวธีิน้ี 

กระบวนการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานในภาพรวมถือวา่ชุมชนบา้น
สบสา-หนองฟานไดป้ระสบความส าเร็จในดา้นการจดัการขยะ จนกลายเป็นความรู้ท่ีสามารถเผยแพร่
ให้ชุมชนอ่ืน ๆ สามารถปฏิบติัตามได ้ในฐานะผูศึ้กษามีความภูมิใจในตวัชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟานเป็นอยา่งมาก และในอนาคตชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานก็จะยงัคงจดัการกบัขยะไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2. ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

หลงัจากท่ีชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานไดท้ าการจดัการจดักบัขยะ อย่างจริงจงัอีกคร้ัง
โดยผ่านโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนตามมาจากการจดัการขยะ ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของคนในชุมชนดา้นการจดัการขยะ เกิดการเปล่ียนของสภาพส่ิงแวดลอ้ม 
และทศันียภาพในชุมชนท่ีดีข้ึน ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานกลายเป็นศูนยเ์รียนรู้ดา้นการจดัการขยะ 
ชุมชนมีความเขม้แข็งมากยิ่งข้ึน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกดา้น ทั้งน้ีสมาชิก
ยงัไดรั้บผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล รวมทั้งผลตอบแทนทางออ้ม จากการน าผลก าไรจาก
การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลท่ีไดรั้บแบ่งปันสู่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน และคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัผลการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลเมืองบัว อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด
(ออนไลน์, 2556)ซ่ึงผลจากการจดัการขยะอย่างมีส่วนของแต่ละชุมชนท าให้เกิดโครงการหน้าบา้น
หนา้มอง โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และชุมชนอาสาพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับ พริมพรรณ  (2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ
ธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นค านางรวย  ต าบลค าน ้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานีเนน้ให้
ประชาชนในชุมชนรู้จกัการลดปริมาณขยะ การคดัแยกขยะ เห็นขยะเป็นทรัพยากรใหม่ท่ีมีค่า ชุมชนมี
รายได้เพิ่มทั้งยงัเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ ก  าไรท่ีได้จากการบริหารงานธนาคารขยะรี
ไซเคิลบา้นค านางรวยจะกลบัคืนชุมชนในรูปแบบของสวสัดิการให้กบัสมาชิกธนาคารนอกจากน้ี
ปริมาณขยะท่ีน าออกไปจ าหน่ายในแต่ละปี มีปริมาณไม่เท่ากนั ซ่ึงไดข้อ้บ่งช้ีน้ีจาก ตารางท่ี 4.2 พบวา่ 
รายรับจากการขายขยะรีไซเคิลในปี 2557 มีปริมาณลดลง ซ่ึงหมายความวา่ขยะท่ีน าออกไปขายนั้นมี
ปริมาณท่ีนอ้ยลงกวา่ปีท่ีผา่นมา ท าให้ทราบไดว้า่ปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด นัน่คือ จากครัวเรือน มี
ปริมาณท่ีลดลง การจดัการขยะในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน จึงถือว่าประสบความส าเร็จในส่วน
ของจ านวนขยะท่ีลดลง 



 

95 

 

3. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 

1. กระบวนการท างานซ่ึงเป็นการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงมีโครงสร้างการ
ท างานในรูปแบบคณะกรรมการ ประกอบไปดว้ย ประธานธนาคารวสัดุรีไซเคิล ซ่ึงชาวบา้นจะเรียกวา่
ผูจ้ดัการธนาคาร พนักงานบัญชีและการเงิน พนักงานจดัเก็บรายได้ และพนักงานจดบันทึก ซ่ึง
ต าแหน่งนั้นเป็นเพียงต าแหน่งท่ีแต่งตั้งข้ึน แต่ในทางปฏิบติั คณะกรรมการทุกคนลว้นช่วยกนัท างาน
ในทุก ๆ ด้าน รูปแบบการบริหารงาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) คณะกรรมการ ท่ี
ด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิล เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะและการจดัการขยะ เป็นผูมี้
ประสบการณ์และเป็นท่ีเช่ือถือ มีความเสียสละเพื่อส่วนร่วม และไดรั้บความไวว้างใจจากชาวบา้นใน
การด าเนินงานคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลทั้ง 6 คน เป็นคณะกรรมการชุดเดิมตั้งแต่เร่ิมก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงการด ารงต าแหน่งน้ีมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั เกิด
จากความไวเ้น้ือเช่ือใจ การให้ความเคารพ และการมีความพึงพอใจในตวัคณะกรรมการชุดน้ี ท่ี
ด าเนินงานธนาคารวสัดุรีไซเคิลดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้อีกทั้งยงัช่วยสร้างช่ือเสียงให้กบัทาง
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ใหมี้ช่ือเสียงในระดบัประเทศ จนกลายเป็นห้องเรียนการเรียนรู้ ดา้นการ
จดัการขยะ(2)สมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลเป็นผูใ้ห้ความร่วมมือในการด าเนินงาน ให้ความสามคัคี 
และเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ซ่ึงสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิลคือชาวบา้นชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พริมพรรณจันทุมา (2557) พบว่า ผู ้น าและ
คณะกรรมการธนาคารฯ  เป็นผูท่ี้มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบติัหนา้ท่ี มีความศรัทธา มีความเช่ือมัน่ 
จริงจงัในการท างานทั้ งท่ีไม่มีค่าตอบแทน และการบริหารจดัการ มีการวางแผน การจดัการ การ
ประสานงาน การควบคุมงานอยา่งเป็นระบบคณะกรรมการทุกคนในธนาคารขยะรีไซเคิลบา้นค านาง
รวยสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัไดทุ้กต าแหน่งเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานธนาคาร
ขยะรีไซเคิลบา้นค านางรวย 

2. การมีส่วนร่วมของชาวบา้นชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานซ่ึงชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟานใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม เขา้มาใชก้ารด าเนินงานจดัการขยะ พบวา่ดา้นขั้นตอนการส่วนร่วม ใน
ขั้นการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา ซ่ึงพบว่าปัญหาขยะเป็นหาส าคญัท่ีตอ้งได้รับการแกไ้ข แล้ว
ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข โดยมีโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลเขา้มาเป็นตวักระตุน้ในการจดัการขยะ 
แลว้ท าการประชมคม เพื่อหาความเห็นชอบจากคนในชุมชน เม่ือผา่นความเห็นชอบใหก่้อตั้งธนาคาร 
จึงร่วมกนัวางแผนการด าเนินการ และร่วมกนัสรรหาคณะกรรมการเพื่อเข้ามาท างาน เม่ือได้คระ
กรรมการเข้ามาท าก็ คณะกรรมการร่วมกันวางแผนร่วมกบัคนในชุมชน เพื่อร่วมกันวางแผนงาน
ด าเนินโครงการ เพื่อก าหนดทิศทางและหลกัการปฏิบติั จนไดรู้ปแบบการจดัการขยะของชุมชนบา้น
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สบสา-หนองฟาน จากนั้นสมาชิกของธนาคารเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตามรูปแบบท่ีได้
ก าหนดไว ้ในส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์นั้น ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของธนาคารวสัดุรีไซเคิล
หรือไม่ ทุกคนก็จะไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัจากธนาคารโดยผลก าไรท่ีไดท้  าการแบ่งสันปันส่วน
แล้วนั้น ส่วนหน่ึงจะเข้าสู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ผลท่ีได้น้ีเป็นรูปแบบของผลประโยชน์
ทางออ้ม และในส่วนของการมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน สมาชิกและคน
ในชุมชนสามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขั้นตอนของการท างาน รวมทั้งมีการแถลงผลการด าเนินงานของ
ธนาคารวสัดุรีไซเคิลในทุกส้ินปีการด าเนินงาน ในส่วนของขั้นตอนการมีส่วนร่วมน้ีสอดคล้องกบั
ข้อสรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผูศึ้กษา และสอดคล้องกับโกวิทย์ (2545) และจินตวีร์ (2554) 
เก่ียวกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว ้คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมกนั
ประเมินติดตามผล นอกจาน้ียงัสอดคล้องกบัผลการศึกษาเร่ืองคนเมืองบวัไม่กลวัขยะ (ออนไลน์, 
2556) ซ่ึงเป็นโครงการวิจยั การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนบา้นเมืองบวัอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 
ต าบลเมืองบวั อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบวา่ มีการด าเนินงานร่วมกนักบัทุกภาคส่วน ผา่น
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อหาทางออกในการจดัการขยะเร่ิมตน้จากการหาตน้ตอของขยะ สร้างกลุ่ม
เยาวชนช่วยส ารวจพื้นท่ี และขอ้มูลขยะจากครัวเรือนไปหาพื้นท่ีสาธารณะ จากการสอบถาม แลว้น า
ขอ้มูลมาวเิคราะห์หาทางเลือกในการจดัการขยะ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เขา้สู่เวทีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เพื่อมองหาตวัอยา่งท่ีดีเชิงบวก ท าการเรียนรู้จากส่ิงท่ีดีท่ีมีอยู ่แลว้น าทางเลือกท่ีไดน้ ามาจดัการ
ปัญหา โดยเนน้การจดัการในระดบัครัวเรือนจนท าให้เกิดการจดัการขยะอยา่งย ัง่ยนื และยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของบญัชา (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดของ
เทศบาลต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ การใชก้ลยทุธ์การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนภาคครัวเรือน  ให้ความร่วมมือบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับ เทศบาล การ
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ เป็นวธีิสร้างมวลชนสัมพนัธ์ในการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน
ในครัวเรือน และยงัสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปไว ้5 ขั้นตอน นั้น คือ 
ดา้นขั้นตอนการส่วนร่วม ผูว้จิยัสามารถสรุปขั้นตอนของการมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี มีส่วนร่วม
ในการค้นหาปัญหา มีส่วนร่วมในการวางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  

3. การเรียนรู้จากขอ้ผิดพลาดในอดีต ถือเป็นประโยชน์ท่ีได้รับจากประวติัศาสตร์ของ
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานดา้นการจดัการขยะ ซ่ึงสามารถน ามาเช่ือมโยงอดีตและปัจจุบนั เพื่อสร้าง
แรงกระตุน้ และการตระหนกัถึงคุณค่าของการจดัการขยะ ทั้งน้ีการเรียนรู้และน าขอ้ผิดพลาดในอดีต
มาเป็นบทเรียนของชุมชนนั้นสามารถช่วยสร้างกลยุทธ์และหลกัการด าเนินงานของการจดัการขยะ
โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้คณะกรรมการเกิดการสั่งสมประสบการณ์และทกัษะใน
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การวิเคราะห์ และหาหนทางการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งยงัสามารถน าไปประยุกตก์บักิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในชุมชนได ้และทั้งน้ีความส าคญัของอดีตท่ีมีผลต่อปัจจุบนั คือ การเขา้ใจถึงปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา และผลกระทบของปัญหา จนกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้และเกิดรูปแบบการจดัการขยะ
ของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานอยา่งย ัง่ยนื 

4. การได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วพบว่า มีการ
สนบัสนุนดา้นการน าเสนอรูปแบบและช่วยสนบัสนุนการพฒันา จนได้รูปแบบการจดัการขยะของ
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ตลอดจนสนบัสนุนดา้นงบประมาณและอุปกรณ์การด าเนินงาน ทั้งน้ียงั
ช่วยเหลือในดา้นการศึกษาดูงาน เพื่อน ากลบัมาปรับปรุงและประยกุตใ์ชก้บัทางชุมชน และยงัผลกัดนั
ใหก้ลายเป็นหอ้งเรียนการจดัการขยะ โดยธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสบ-หนองฟาน ซ่ึงท าให้
คระกรรมการกลายเป็นครูผูส้อนชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในเครือข่าย ท าให้เป็นกลไกส าคญัในการช่วย
ผลกัดนัให้ตอ้งด าเนินการจดัการขยะอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการขยะของชุมชนต่อไป
ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของลินดารัตน์ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลต าบลเวียงฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
ผลการศึกษาพบว่า การสร้างระบบก าจดัขยะมูลฝอยประสบความส าเร็จโดยไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารเทศบาล ในการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั ธนาพร
ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะชุมชน กรณีศึกษาบา้นดงม่อนกระทิง 
เทศบาลนครล าปาง พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนโดยเป็นการหนุนเสริมการ
ด าเนินงานของชุมชนให้มีศกัยภาพในการจดัการขยะมูลฝอยปัจจยัการรับรู้ข่าวสาร ผูน้ า การมีส่วน
ร่วมของชุมชน การสนับสนุนของส านักงานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ และเทศบาลนคร
ล าปาง 

5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

การจดัการขยะในชุมชนจะเกิดผลส าฤทธ์ิจะตอ้งเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมท่ีจะรับผิดชอบต่อ
ปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึน จึงจะประสบความส าเร็จในการจดัการได ้ซ่ึงขอ้เสนอแนะท่ีผูศึ้กษาขอเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะในชุมชน ดงัน้ี 

1. ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

1.1 เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ รณรงค ์ทบทวนความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคดั
แยกขยะในครัวเรือนให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองในด้านการคัดแยกขยะใน
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ครัวเรือนและหมั่นตรวจสอบติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้ งจดัหาวิธีจูงใจใหม่ ๆ ในการดึง
ครัวเรือนท่ียงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเขา้มาร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพิ่มข้ึน 

1.2เพิ่มวนัเปิดธนาคารฯ เพื่อรับฝาก/ซ้ือวสัดุรีไซเคิลซ่ึงในปัจจุบนัเปิดท าการทุก
วนัอาทิตยสุ์ดทา้ยของเดือน โดยอาจจะเพิ่มวนัรับฝาก/ซ้ือ เป็นเปิดท าการในวนัอาทิตยท่ี์ 2และ 4 ของ
เดือน กล่าวคือ 1 เดือนเปิดท าการ 2 อาทิตย ์

1.3 มีการส ารวจครัวเรือน เก่ียวกบัการจดัการขยะ และให้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั
การจดัการขยะและการคดัแยกขยะ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความมัน่ใจ และช่วยลดปัญหาการแยกขยะถูกๆ 
ผดิๆ ในบางครัวเรือนลงได ้

1.4 ควรมีการจดัท าสถิติปริมาณขยะท่ีเกิดภายในชุมชน เพื่อดูการเปล่ียนแปลง
ของปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน และจะเป็นการอพัเดทข้อมูลเก่ียวกับขยะท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 

2. ข้อเสนอแนะต่อสมาชิกธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

2.1 ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้และตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัในการจดัการขยะ
ของคนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเครือญาติเดียวกนั เม่ือมีการพูดคุย
แลกเปล่ียน และตกัเตือนกนัเองภายในชุมชน น่าจะเป็นทางออกดีในการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะ
ในครัวเรือน 

2.2 การจะเพิ่มจ านวนสมาชิกให้แก่ธนาคารฯ สมาชิกเดิมควรเป็นเสียงสะทอ้น
และเป็นกระบอกเสียงให้แก่ธนาคารฯ ถึงผลดีและผลเสียท่ีไดรั้บ ซ่ึงสมาชิกเป็นผูไ้ดรั้บผลท่ีเกิดข้ึน
นั้นโดยตรง 

3. ข้อเสนอแนะต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

3.1 จดัหางบประมาณสนบัสนุนแก่ธนาคารวสัดุรีไซเคิลเพิ่มเติม เช่น ขยายตลาด
สินคา้ประดิษฐ์จากวสัดุรีไซเคิลวางแผนการขายวสัดุรีไซเคิลให้ไดร้าคาสูง ของบประมาณสนบัสนุน
จากองค์กรภายนอก รวมทั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ เป็นตน้รวมทั้งช่วยเหลือในเร่ืองของ
การจดัท าคู่มือเก่ียวกบัธนาคารวสัดุรีไซเคิล และอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ แก่ธนาคารฯ หรือเขา้มา
ช่วยเหลือในดา้นการรับซ้ือ ซ่ึงธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน รับซ้ือในราคาท่ีต ่า
กว่าร้านรับซ้ือของเก่าเอกชน ซ่ึงหา อบต. เข้ามาสนับสนุนงบประมาณส่วนต่าง ย่อมก่อให้เกิด
แรงจูงใจและคณะกรรมการเกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานต่อไป 
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3.2ท าการประเมินศกัยภาพของธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
รวมทั้งก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการและชาวบา้น เพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่
ธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 

3.3 ควรจดัท าขอ้มูล กฎระเบียบ นโยบาย เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน ให้กบั
ทางธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบสา-หนองฟาน และท าการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

3.4วางแผนและทดลองท าธนาคารวสัดุรีไซเคิลเคล่ือนท่ีโดยท างานคลา้ยคลึงกบั
รถรับซ้ือของเก่า แต่ใชรู้ปแบบการรับซ้ือและฝากถอนในรูปแบบของธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

3.5อบต. ควรจดัท าสถิติปริมาณขยะในแต่ละครัวเรือน ของแต่ละชุมชน โดยให้
ทางชุมชนแต่ละชุมชน ก าหนดและร่วมกนัหาแนวทางในการท าสถิติ เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลของขยะท่ี
แทจ้ริง อนัจะน าไปสู่ความเขา้ใจในพฤติกรรมการบริโภค และพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชน 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบลดอน
แกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่เป็นเพียงการศึกษาการจดัการขยะเพียงชุมชนเดียว และการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อใหส้ามารถน าผลการศึกษาน าไปใชป้ระโยชน์และท าการต่อยอด
เพื่อพัฒนาการจดัการขยะโดยชุมชน ยงัมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงผูศึ้กษาขอเสนอแนะเพื่อ
การศึกษาในคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. ควรวิจยักระบวนการขยายรูปแบบการด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิลบา้นสบ
สา-หนองฟาน จากการด าเนินเพียงเฉพาะหมู่บา้นสบสา-หนองฟาน โดยขยายเป็นระดบัต าบล เพื่อ
สร้างรูปแบบการด าเนินงานในระดบัต าบล และเพื่อให้ชุมชนสามารถก าหนดราคาวสัดุรีไซเคิลท่ีจะ
รับซ้ือเองได ้รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการจดัการขยะอยา่งครบวงจรในระดบัต าบล 

2. ควรวจิยักระบวนสร้างคนรุ่นใหม่ในแต่ละชุมชนท่ีมีกระบวนการจดัการขยะ หรือการ
ด าเนินเก่ียวกับขยะ เพื่อเขา้มาสืบทอดการด าเนินงานของชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืน และเกิดความ
ต่อเน่ือง 
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แบบสัมภาษณ์องค์กรสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

เพือ่การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย 
นาย ปรัทญ ์ ปัญโญ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบสัมภาษณ์น้ี เป็นขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ ของหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญา

โท สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีศึกษา
เป็นเชิงวิชาการ และจะไม่มีผลสะทอ้นกลบัในแง่ลบแก่ท่านผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ประการใด รวมทั้งท าการเก็บ
ขอ้มูลเป็นความลบั จึงขอความอนุเคราะห์ และขอรับรองจะน าขอ้มูลท่ีได ้น าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 
และขอขอบคุณมาณโอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ส าหรับองคก์รสนบัสนุนการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เน้ือหา

ประกอบดว้ย 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นการจดัการและการมีส่วนร่วมขององคก์รดา้นการจดัการขยะของชุมชน 

ตอนท่ี 2 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะ  

ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีท าใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 

ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์ ……………………………………………………………………………… 
ตอนที ่1 ข้อมูลด้านการจัดการขยะ 

1.1 ในการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ท่านหรือองคก์รของท่านมีส่วนร่วมหรือ
การเช่ือมโยงในการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานอย่างไรบา้ง (จุดเร่ิมตน้จากปีไหนถึงปี
ไหน ขอขอ้มูลการท างาน) (Timeline).......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................. ................................ 

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

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

1.2 ในส่วนของการก่อตั้งธนาคารวสัดุรีไซเคิลฯ ท่านและองคก์รของท่านมีส่วนช่วยเหลืออยา่งไร
บา้ง (จุดเร่ิมตน้จากปีไหนถึงปีไหน ขอขอ้มูลการท างาน) (Timeline).......................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
...................................... ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
……………………………………………………………………………………………………………... 

1.3 รูปแบบการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ท่านและองค์กรของท่านมีส่วนร่วม
หรือช่วยเหลือ อยา่งไรบา้ง ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................. ............................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................... .............................. 
....................................................................................................................................................................... 

1.4 ท่านคิดวา่รูปแบบการจดัการขยะของชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานมีความส าคญัอยา่งไรบา้งต่อ
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน และต่อองคก์รของท่าน.................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
....................................... ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................. ................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2 ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการขยะ  
2.1 ท่านหรือองคก์รของท่าน มีความคิดเห็นดา้นผลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการจดัการขยะของชุมชนบา้น

ส า -หนองฟ านอย่ างไ ร  (พ ฤ ติ ก รรมของคน ใน ชุ มชน  ก าร เป ล่ี ยน แป ล งของ ชุ ม ชน  ด้ าน
ส่ิงแวดลอ้ม)...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
...................................... ....................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................  

2.2 ผลของการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ส่งผลอยา่งไรต่อองคก์รของท่านบา้ง 
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
....................................... ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................. ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................ 
.............................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... .......................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ตอนที ่3 ปัจจัยทีใ่ห้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของคนในชุมชนบา้นสบสา – หนองฟาน 

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

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

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

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

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

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

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

ตอนที ่4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
4.1 ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน มีปัญหาดา้นการด าเนินการจดัการขยะในปัจจุบนัอยา่งไรบา้ง ท่ี

ควรไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ข 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการธนาคารวัสดุรีไซเคิลชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

เพือ่การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย 
นาย ปรัทญ ์ ปัญโญ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ ของหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาโท 

สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีศึกษาเป็น
เชิงวชิาการ และจะไม่มีผลสะทอ้นกลบัในแง่ลบแก่ท่านผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ประการใด รวมทั้งท าการเก็บขอ้มูล
เป็นความลบั จึงขอความอนุเคราะห์ และขอรับรองจะน าขอ้มูลท่ีได้ น าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และ
ขอขอบคุณมาณโอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ส าหรับองคก์รสนบัสนุนการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เน้ือหา
ประกอบดว้ย 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นการจดัการและการมีส่วนร่วมขององคก์รดา้นการจดัการขยะของชุมชน 
ตอนท่ี 2 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะ  
ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีท าใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลด้านการจัดการขยะ 

1.1 ในการจดัการขยะภายในครัวเรือนของท่าน มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร(ช่วงก่อนเร่ิมโครงการ
จดัการขยะโดยชุมชน โครงการชุมชนถงัขยะทองค า) 

ขยะแหง้.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................ 
....................................................................................................................................................................... 
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ขยะเปียก............................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย ...................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

1.2 ในช่วงของโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ภายใตโ้ครงการชุมชนถงัขยะทองค าชุมชนบา้นสบ
สา-หนองฟาน มีรูปแบบการด าเนินงานอยา่งไร (จุดเร่ิมตน้ คณะกรรมการ การปฏิบติังาน Timeline) 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

1.3 มีรูปแบบการจดัการขยะในช่วงของโครงการจดัการขยะโดยชุมชน ภายใตโ้ครงการชุมชนถงั
ขยะทองค าอยา่งไร 

ขยะแหง้ ........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขยะเปียก........................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย ..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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1.4 การด าเนินงานของธนาคารวสัดุรีไซเคิล มีรูปแบบการด าเนินงานอย่าไรบ้าง (ขั้นตอน 
กระบวนการ คณะกรรมการ รวมทั้ง Timeline)........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.5 การจดัการขยะภายในครัวเรือนมีรูปแบบการจดัการอยา่งไร(ช่วงโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล) 
ขยะแหง้.................................................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
ขยะเปียก.................................................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
ขยะอนัตราย ............................................................................................................................. 

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

...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2 ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการขยะ  

2.1 ท่านมีความคิดเห็นด้านผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการจดัการขยะของชุมชนบ้านสา-หนองฟาน
อยา่งไร (พฤติกรรมของคนในชุมชน การเปล่ียนแปลงของชุมชน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

2.2 ผลของการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ส่งผลอยา่งไรต่อตวัท่านบา้ง 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่3 ปัจจัยทีใ่ห้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของคนในชุมชนบา้นสบสา – หนองฟาน 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
4.1 ท่านคิดว่าชุมชนของท่าน มีปัญหาดา้นการด าเนินการจดัการขยะในปัจจุบนัอย่างไรบา้ง ท่ี

ควรไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ข 
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แบบสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน ด้านการจัดการขยะโดยชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

เพือ่การศึกษาเร่ือง การจดัการขยะแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

โดย 
นาย ปรัทญ ์ ปัญโญ นกัศึกษาปริญญาโท สาขาส่งเสริมการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นขอ้มูลประกอบการคน้ควา้แบบอิสระ ของหลกัสูตรการศึกษาระดบัปริญญาโท 

สาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีศึกษาเป็น
เชิงวชิาการ และจะไม่มีผลสะทอ้นกลบัในแง่ลบแก่ท่านผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ประการใด รวมทั้งท าการเก็บขอ้มูล
เป็นความลบั จึงขอความอนุเคราะห์ และขอรับรองจะน าขอ้มูลท่ีได้ น าไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น และ
ขอขอบคุณมาณโอกาสน้ี 

ค าช้ีแจง แบบสัมภาษณ์ส าหรับองคก์รสนบัสนุนการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน เน้ือหา
ประกอบดว้ย 4 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นการจดัการและการมีส่วนร่วมขององคก์รดา้นการจดัการขยะของชุมชน 
ตอนท่ี 2 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการขยะ  
ตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีท าใหส้มาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
ตอนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

 
ตอนที ่1 ข้อมูลด้านการจัดการขยะ 

1.1 ในการจดัการขยะภายในครัวเรือนของท่าน มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร(ช่วงก่อนเร่ิมโครงการ
จดัการขยะโดยชุมชน โครงการชุมชนถงัขยะทองค า) 

ขยะแหง้.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ขยะเปียก.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.2 ในการจดัการขยะภายในครัวเรือนของท่าน มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร(ช่วงโครงการจดัการ
ขยะโดยชุมชน โครงการชุมชนถงัขยะทองค า) 

ขยะแหง้.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะเปียก.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.3 ในการจดัการขยะภายในครัวเรือนของท่าน มีรูปแบบการจดัการอยา่งไร(ช่วงโครงการจดัการ
ขยะโดยชุมชน โครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิล) 

ขยะแหง้.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะเปียก.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ขยะอนัตราย ............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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1.4 ท่านไดเ้ขา้ร่วมโครงการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน หรือไม่ อยา่งไร 
และไดมี้ส่วนร่วมกบัโครงการน้ีอยา่งไรบา้ง ................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

1.5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อคณะกรรมการธนาคารวสัดุรีไซเคิลชุมชนบา้นสบสา-หนอง
ฟาน ............................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่2 ผลทีเ่กดิขึน้จากการจัดการขยะ  

2.1 ท่านมีความคิดเห็นด้านผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการจดัการขยะของชุมชนบ้านสา-หนองฟาน
อยา่งไร (พฤติกรรมของคนในชุมชน การเปล่ียนแปลงของชุมชน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม) 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

2.2 ผลของการจดัการขยะชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ส่งผลอยา่งไรต่อตวัท่านบา้ง 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ตอนที ่3 ปัจจัยทีใ่ห้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
ท่านคิดวา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการจดัการขยะของคนในชุมชนบา้นสบสา – หนองฟาน 

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

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

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

...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที ่4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจัดการขยะ 
4.1 ท่านคิดว่าชุมชนของท่าน มีปัญหาดา้นการด าเนินการจดัการขยะในปัจจุบนัอย่างไรบา้ง ท่ี

ควรไดรั้บการแกไ้ข รวมทั้งท่านมีขอ้เสนอแนะอยา่งไรบา้งเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ข 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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โจทย์วจัิยต่อยอด 

การศึกษาเร่ืองการจดัการขยะอยา่งมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ต าบล
ดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีเน้นกระบวนการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ระหวา่งผูศึ้กษาและชาวบา้นในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ใจและ
เรียนรู้เก่ียวกบับริบทชุมชนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการท างานของชุมชน และความตอ้งการ
ในดา้นต่าง ๆ ของชาวบา้นในชุมชนบา้นสาสบ-หนองฟาน และยงัส่งผลใหผู้ศึ้กษาเห็นถึงความส าคญัของ
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งในด้านเอกสาร บทความ งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะโดยชุมชน 
นอกจากน้ีผูศึ้กษาตอ้งเขา้ถึงชุมชน เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาและเพื่อให้เขา้ใจถึงกระบวนการและปัจจยัท่ีท า
ให้การจดัการขยะในชุมชนบา้นสาสบ-หนองฟาน ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเม่ือทราบถึงกระบวนท่ีแทจ้ริง 
อันจะส่งผลให้ชุมชนอ่ืนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ สามารถน าไปใช้ได้จริง อันจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการเขา้ไปศึกษาในชุมชน ท าใหผู้ศึ้กษาทราบถึงกระบวนการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของ
ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ท าให้ผูศึ้กษาได้เขา้ใจถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกับทางชุมชน ท าให้เกิดการเรียนรู้ท่ีจะประยุกต์ในการตั้งค  าถาม
เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงวิชาการ และขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น
การศึกษา และง่ายต่อการจดัเรียงล าดบัขอ้มูล ซ่ึงผูศึ้กษาตอ้งแสดงถึงความกระตือรือร้นและความจริงใจ
ในการตั้งค  าถาม และการพดูคุย 

ในส่วนของกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ท าใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการเตรียมงาน 
กระบวนการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง ก่อให้เกิดความกล้าแสดงออก กล้าพูดคุย และได้ใช้ไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งการตั้งค  าถามและการพูดคุย เพื่อไม่ให้เกิดการหลุดกรอบของขอ้มูลท่ี
ต้องการ ซ่ึงขั้ นตอนการด าเนินงานช่วยส่งเสริมทักษะการประสานงานของผู ้ศึกษาในการติดต่อ
ประสานงานกับผู ้เก่ียวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนบ้านสบสา-หนองฟาน ซ่ึงท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น รวมทั้งขั้นตอนการสนทนากลุ่ม ช่วยเสริมทกัษะการพูด และการใชเ้คร่ืองมือในการ
วิจยัเพิ่มมากข้ึน เช่น เคร่ืองมือ Timeline บตัรค า เป็นตน้ รวมทั้งเพิ่มทกัษะการสังเกตและการจดบนัทึก 
และการจบัประเด็น ทั้งน้ียงัตอ้งใชท้กัษะการสรุปเน้ือหาและเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่
ละคน ซ่ึงการสนทนากลุ่มท าให้ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชน และ
การตระหนกัถึงความส าคญัของปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน  
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จากการศึกษาคร้ังน้ี ท าให้ผูศึ้กษาสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี น าไปใชไ้ดจ้ริงใน
ชีวิตประจ าวนัและสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงในครัวเรือนของตนเอง ซ่ึงในด้านของการพฒันาชุมชนอนั
ก่อให้เกิดความเขม้แข็งและย ัง่ยืนนั้น ถือเป็นหัวใจส าคญัท่ีท าให้ชุมชนบา้นสบสา-หนองฟานประสบ
ความส าเร็จในดา้นการจดัการขยะ ท าให้เกิดความเขา้ใจ ความตอ้งการ ปัญหา และขอ้เสนอของทางชุมชน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน ากระบวนการท่ีได้เรียนรู้จากชุมชนบา้นสบสา-หนองฟาน 
กลบัไปใชไ้ดก้บัชุมชนของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ – สกุล   นายปรัทญ ์ ปัญโญ 

วนั เดือน ปี เกดิ   11 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 

ประวตัิการศึกษา   - พ.ศ. 2542 ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
    โรงเรียนบา้นเปียง (รัฐบ ารุง) อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

- พ.ศ. 2545 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
    โรงเรียนสันป่าตองวทิยาคม อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    - พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
    โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
    - พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.)  

สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 

 


