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คาํนํา 

 

ปัจจุบนั วิทยาการกา้วหน้า ประชากรเพิ�มอย่างรวดเร็ว อตัราการใชที้�ดินเพิ�มขึ�นเพื�อผลิต

เครื�องอุปโภค บริโภค อาหาร ที�อยู่อาศยั เป็นเหตุให้เศษสิ�งเหลือใชม้ีปริมาณมากขึ� น ก่อให้เกิด

ปัญหาของขยะมลูฝอย  

   ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ของเสีย เป็นเหตุสําคัญประการหนึ� งที�ก่อให้เกิดปัญหา

สิ�งแวดลอ้ม และ มีผลต่อสุขภาพอนามยั มลูฝอยหรือของเสียกาํลงัมีปริมาณเพิ�มมากขึ�นทุกปี เพราะ

สาเหตุจากการเพิ�มของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที�

สาํคญัของชุมชนซึ�งตอ้งจดัการและแกไ้ข ปริมาณกากของเสียและสารอนัตราย ไดแ้ก่ ขยะมูลฝอย 

สิ�งปฏิกูล และสารพิษที�ปนเปื� อนอยู่ในแหล่งนํ� า ดิน และอากาศ ตลอดจนบางส่วนตกค้างอยู่ใน

อาหาร ทาํให้ประชาชนทั�วไปเสี�ยงต่ออนัตรายจากการเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง และ โรค

ผดิปกติทางพนัธุกรรม เป็นตน้  

สถานที�บางแห่งก็มีคนทิ�งขยะกนัตามสะดวก โดยนาํไปเทกองรวมกนัไวริ้มทางเดินบา้ง 

โคนตน้ไมบ้า้ง ทาํใหม้ีการหมกัหมมเน่าเปื� อยสิ�งกลิ�นเหมน็คลุง้ บางครั� งอาจมองเห็นหนอนจาํนวน

มากมายไต่ย ั�วเยี�ยออกมาจากกองขยะ ดูน่าขยะแขยง นอกจากนั�นกองขยะยงัเป็นแหล่งชุมนุมของ

สตัวน์าํโรคสารพดัชนิด เช่น ยุง แมลงวนั หนู แมลงสาบ ฯลฯ ยามที�ฝนตกลงมานํ� าฝนก็ชะเอาสิ�ง

สกปรกเน่าเหมน็ในกองขยะไหลไปยงัพื�นที�ใกลเ้คียง และอาจจะไหลลงท่อระบายนํ� า และแม่นํ� าลาํ

คลองใกล ้ๆ อีกดว้ย  

การทิ�งขยะลงท่อระบายนํ� าทาํใหเ้กิดผลเสียอยา่งร้ายแรง คือ ทาํให้ท่อระบายนํ� าอุดตนั เมื�อ

ฝนตกก็ไม่สามารถระบายนํ� าฝนได ้จึงเกิดสภาพนํ� าท่วมขงัตามถนนสายต่าง ๆ ตามตรอกซอกซอย 

และผลที�ตามมาก็คือ การเดินทางไปมาตามเสน้ทางเหล่านั�นลาํบากขึ�น การจราจรก็ติดขดัและถนน

หนทางอาจจะได้รับความ เสียหาย ซึ�งเมื�อนํ� าลดลงสู่สภาพปกติก็ต้องซ่อมแซมใหม่ ทาํให้ตอ้ง

สิ�นเปลืองงบประมาณ  

 บา้นเรือนที�มีขยะมลูฝอยรกรุงรังอยูภ่ายในบา้นเรือนบริเวณบา้น นอกจากจะดูสกปรกไม่

น่าดูอยูแ่ลว้ ก็ยงัเป็นที�ชุมนุมของหนู แมลงวนั แมลงสาบ ซึ�งเป็นพาหะนาํโรคทางเดินอาหารมาสู่

คน และยงัก่อความรําคาญใหอ้ีกดว้ย  

ในส่วนของขยะพิษมีแหล่งที�มาจาก 2 ทางดว้ยกนัคือ จากเศษวสัดุเหลือใชต้ามบา้นเรือน 

กับจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัวอย่างของขยะพิษที�เห็นกันอยู่ ก็มี ถ่านไฟฉาย หลอดนีออน 

กระป๋องยาฆ่าแมลง เศษกระป๋องสี ทินเนอร์ โลหะชุบ โครเมียม หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อนั

หลงันี� เป็นการกระทาํที�ผดิไม่ควรเอาเยี�ยงอยา่ง คือ โรงงานอุตสาหกรรม ลกัลอบเอาขยะพิษของตน

มาปนกบัขยะบา้น โดยเฉพาะในเขต กทม. พวกขยะอนัตรายที�สร้างพิษนี�  เมื�อมนัถูกทิ�งไวต้ามกอง

ขยะดงัที�กล่าวมาแลว้ หากไม่มีการกาํจดัที�ถกูที�ควร สารพิษในขยะพิษเหล่านั�นก็จะยอ่ยสลายเจือปน

ไปกบันํ� าขยะ ไหลซึมลงสู่แม่นํ� า ลาํคลอง รวมถึงแหล่งนํ� าใตดิ้นดว้ย การหมุนเวียนของนํ� าก็ไหล



 
 

ย ้อ น กลับ ไป ก ลับ ม า ใน ที� สุด จ ะห ว น กลับ สู่  พ วก เ รา อ ย่า ง หลี ก เลี� ย ง เ ล ยไ ม่ ได้ เ ล ย  

        สารพิษมีปนอยูใ่นขยะตลอด เช่น โลหะหนกัมี ปรอท ตะกั�ว สารหนู ไซยาไนด ์แมงกานีส 

แคดเมียม ฯลฯ สารพิษนี� เราก็รู้อยูแ่ลว้ว่าเมื�อเขา้ไปสู่ร่างกายเมื�อใดก็จะเกิดโรคตามมา เช่น มะเร็ง

ผิวหนัง  ระบ บทาง เ ดินห ายใจ  ปวด กระดู ก  ล ําไ ส้อัก เ สบ ห รืออา จถึงขั� น เ ป็น อัมพา ต  

ขยะมูลฝอย คือ ของเหลือทิ�งจากขบวนการผลิตและการใช้สอยมนุษย ์ ซึ� งเป็นปัญหาของโลก

สมยัใหม่ การเติบโตของเมืองที�มีขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว อาจจะมีขยะมูลฝอยที�มีลกัษณะแตกต่าง

กนัไปตามแหล่งกาํเนิด เช่น มลูฝอยจากบา้นเรือน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที�เหลือจากการปรุง

อาหารและการบริโภค รวมทั�งเศษอาหาร พลาสติก และ ของที�ไม่ใช่แลว้ มูลฝอยจากโรงงาน

อุตสาหกรรมก็มีลกัษณะต่าง ๆ เปลี�ยนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั�น ๆ มลูฝอยที�ถูกทิ�งอยู่

ตามถนน แม่นํ� า ลาํคลอง ที�สาธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม ้เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษ

ดิน เป็นตน้ ซึ�งมูลฝอยเหล่านี� หากไม่กาํจดัอย่างถูกวิธี นอกจากจะทาํให้ชุมชนขาดความสะอาด

เรียบร้อย จนเป็นที�น่ารังเกียจแลว้ ยงัทาํให้เกิดปัญหามลพิษต่อสภาพแวดลอ้มอย่างมากมาย เช่น 

การปนเปื� อนของแหล่งนํ� าและการปนเปื� อนของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์และแพร่กระจายของ

เชื�อโรค ตลอดจนก่อใหเ้กิดความรําคาญต่าง ๆ จากกลิ�นฝุ่ น ตลอดจนเป็นตน้เหตุของอคัคีภยัไดอ้ีก

ดว้ย  

การกาํจดัขยะ ไม่ว่าโดยวิธีใด ยอ่มมีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มไม่มากก็น้อยทั�งในระยะสั�น

และระยะยาว โดยเฉพาะในบา้นเราไม่ไดม้ีการแยกขยะอนัตรายที�มีสารเคมีและโลหะหนักออกไป

กาํจดัให้ถูกตอ้ง ก็ยิ�งน่าเป็นห่วงผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน การหาวิธี

กาํจดัขยะในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการแกปั้ญหาที�ปลายเหตุเหมือนการระดมคนมากวาดถนนหรือใช้

รถดูดฝุ่ น เพราะ “ กวาดเท่าไหร่ก็ไม่หมด ถา้ไม่งดทิ�งขยะ ” แต่สาํหรับการกาํจดัขยะให้ไดผ้ล ตอ้ง

แกที้�ตน้เหตุ คือ " คน "ซึ�งเป็นผูก่้อใหเ้กิดขยะ โดยการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมอนัทาํให้ปริมาณขยะ

เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ  

สาํหรับการศึกษาของคณะผูว้ิจยันั�น ก็ไดเ้ห็นถึงปัญหาที�กาํลงัจะเกิดขึ�นในชุมชนของชาว

กะเหรี�ยงหมู่บ้านเขาเหลก็ ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ� จ.กาญจนบุรี ที�อยูใ่นพื�นที�สูง แต่ไดถ้กูกระแสการ

พฒันาทาํให้มีการสร้างขยะที�เพิ�มมากขึ�นประกอบกบั แต่ถึงกระนั�น ชาวกะเหรี� ยงแต่ละกลุ่มที�มี

ความเชื�อต่างกนั ก็มีวิธีการจดัการขยะที�แตกต่างกนัออกไป ดงันั�น คณะผูว้ิจยั จึงมีความสนใจที�จะ

ศึกษาวิธีการจดัการขยะที�เหมาะสมของชาวกะเหรี� ยง หมู่บ้านเขาเหล็ก ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ�  จ.

กาญจนบุรี โดยไดน้ําวิธีการจัดการของคนเมืองไปทดลองใช้เปรียบเทียบดูว่า จะสามารถช่วย

ป้องกนัการเกิดปัญหาขยะไดห้รือไม่ หรือ วิธีการจดัการของชุมชนที�มีอยู่นั�น เป็นวิธีที�เหมาะสม

และดีกว่าของคนเมือง ดงัที�ผูอ้่านสามารถ หาขอ้มลูไดจ้ากงานวิจยัฉบบันี�  

สิ�งที�ผูว้ิจยัคาดหวงัในการทาํงานวิจัยนี� นั�น คือ ตอ้งการให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึง

ปัญหาของขยะที�กาํลงัจะเกิดขึ�นในชุมชน โดยชุมชนนั�นสามารถที�จะเป็นผูติ้ดตามเฝ้าระวงัปัญหา

ต่างๆที�เขา้มาตามกระแสการพฒันาที�ไม่หยดุย ั�งได ้รวมไปถึงการเกิดการร่วมมือกนัระหว่าง ชุมชน



 
 

กบัหน่วยงานภาครัฐในการพฒันาและฟื� นฟูพื�นที�ให้เป็นพื�นที�ที�มีความงดงามทางดา้นทรัพยากร 

สิ�งแวดลอ้ม หรือ เป็นสถานที�ที�เป็นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์อยา่งย ั�งยนืไดใ้นที�สุด 

 

        คณะผูว้จิยั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

งานศึกษาวิจยัเรื� อง การจัดการขยะที�เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านเขา

เหลก็ ต.เขาโจด  อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี จะสาํเร็จลุล่วงลงมิไดห้ากปราศจากหน่วยงาน  องค์กร

และบุคคลที�ใหก้ารสนบัสนุน  ดงัต่อไปนี� 

- คณาจารยภ์าควิชาสังคมศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านที�ให้

ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง จนงานวิจยัชิ�นนี�สาํเร็จลงได ้

- ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิดา  ธรรมมณีวงศ์ และ อาจารย ์ ดร.มนตรา  เลี�ยวเส็ง ผูเ้ป็นที�

ปรึกษางานวิจยัและใหค้าํแนะนาํระหว่างที�ลงพื�นที�ศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 

- เจา้หนา้ที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ที�ให้คาํแนะนาํในการเก็บขอ้มูลและช่วย

อาํนวยความสะดวกในการประสานงานและใหข้อ้มลูที�เป็นประโยชน์ 

- เจา้หนา้ที�ศนูยส์งเคราะห์ชาวเขา  จงัหวดักาญจนบุรี ที�ใหค้วามช่วยเหลือดา้นขอ้มลูและที�

พกัอาศยัในการลงภาคสนาม 

- กาํนนันิคม  สวสัดิ� พนาไพร กาํนันประจาํตาํบลเขาโจด ที�ให้ความช่วยเหลือดา้นขอ้มูล

และประสานงานกบัชาวบา้นในการลงภาคสนามและการพกัอาศยักบัชาวบา้นของผูว้ิจยั 

- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาโจด ที�ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อ

ประสานงานกบัชาวบา้นและการใหข้อ้มลูต่างๆ 

- อาจารยจ์าํลอง มานะดี  ที�ใหค้วามช่วยเหลือเกี�ยวกบัขอ้มูลดา้นวฒันธรรม และประเพณี
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บทนํา 

 

สภาพทั�วไปของชุมชน 

 จากการศึกษางานวิจยัภาคสนามครั� งที� 1 เรื�องการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ในหมู่บา้นเขาเหล็ก

พบว่า ประชากรในหมู่บา้นเขาเหล็กเป็นชาวกะเหรี� ยงโปวกิ์นนํ� าสุกส่วนใหญ่  บา้นเขาเหล็กเป็น

หมู่บา้นที�เก่าแก่มีอายุหลายชั�วคน(ตั�งแต่ช่วงประมาณสงครามโลกครั� งที�สอง)  หมู่บา้นเขาเหล็ก

ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดักาญจนบุรี อยู่ห่างจากอาํเภอศรีสวสัดิ� ประมาณ 

54  กิโลเมตร พื�นที�ทั�งหมดของหมู่บา้นเขาเหลก็มีประมาณ 3,000 ไร่ ซึ�งพื�นที�ทั�งหมดจะอยู่ในพื�นที�

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  ลกัษณะพื�นที�ของหมู่บา้นส่วนใหญ่จะเป็นพื�นที�ดอน และที�

ราบหุบเขาสลบัซบัชอ้น มีความลาดเอียง  ประชากรหมู่บา้นเขาเหลก็ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี� ยง

โปว ์ซึ�งมีประชากรทั�งหมดประมาณ 350 คน ซึ�งประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพทาํไร่ เลี�ยงสัตว ์และ

หาของป่าเป็นหลกั ชาวกะเหรี� ยงโปวม์ีวฒันธรรมสืบทอดกันมายาวนานและปฏิบติักนัมาจนถึง

ปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นการรําตง ดื�มนํ� าสุก ทาํบุญสะพาน ฯลฯ 

               ในอดีตตั�งบา้นเรือนตามแนวลาํนํ� าแม่พรูแบ่งหมู่บา้นออกเป็นตอนบน ตอนกลางและ

ตอนล่าง  ต่อมานิยมตั�งบา้นเรือนผ่านเส้นทางหลกั หรือถนนภายในหมู่บา้นที�เพิ�งมีการลาดยาง

ในช่วง2- 3 ปีที�ผา่นมา  กะเหรี�ยงในพื�นป่ากาญจนบุรีนั�นมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง 

ผ่าน วิถีชีวิต  ความเชื�อ  วฒันธรรม เนื�องจากวิถีการดาํรงชีวิตของคนกะเหรี� ยงมีความสัมพนัธ์

เชื�อมโยงกบัป่าอยา่งเขม้ขน้ ตั�งแต่การสร้างที�อยูอ่าศยั  อาหาร  การประกอบอาชีพ  เหล่านี� ลว้นเป็น

การพึ� งพิงทรัพยากรจากป่า  แต่เมื�อสังคมเกิดเปลี�ยนแปลงไป อนัเนื�องมาจาก  อิทธิพลของ

วฒันธรรมภายนอก  ไดแ้ก่  มีถนนตดัเขา้สู่หมู่บา้นทาํให้การเดินทางติดต่อกบัภายนอกสะดวกขึ�น  

การเกิดตลาดนดัขึ�นในชุมชนใกลเ้คียง  การบริโภคสื�อผา่นทางวิทยโุทรทศัน์  เป็นตน้  ซึ�งสิ�งเหล่านี�

ส่งผลทาํใหว้ฒันธรรมการบริโภคของชุมชนเปลี�ยนแปลงไปดว้ย  เมื�อสังคมเปลี�ยนแปลงไปความ

เชื�อเรื�องการดูแลธรรมชาติเหล่านี� ไดถ้กูลดบทบาทความสาํคญัลง   

ในปี พ.ศ. 2525 พื�นที�ชุมชนไดถ้กูประกาศให้เขา้ไปอยู่ในเขตอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไมจ้าก

นโยบายการรักษาผนืป่าทั�วประเทศจากรัฐบาล ภายใตชื้�อของอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์  

จากการประกาศพื�นที�อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์นี�  ภายหลงัไดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัต่อ

เรื�องการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนตอ้งตระหนักดูแลพื�นที�ใน

ชุมชนเพื�อให้มีความสอคลอ้งเชื�อมโยงกบันโยบายต่างๆของทางอุทยานฯ อีกทั�งอุทยานฯยงัเป็น

หน่วยงานที�เขา้มามีบทบาทเกี�ยวขอ้งกบัการผลกัดนัโครงการต่างๆใหเ้กิดขึ�นจริงๆได ้ ประกอบกบั

การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ทบัพื�นที�ของหมู่บา้น  และทางอุทยานได้มี

โครงการจอมป่า ( JOMPA) ซึ� งมี จุดประสงค์เพื�อให้คนสามารถยู่ ร่ วมกับป่า  โดยพึ� งพิ ง

ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง  เนื�องจากปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคตะวนัตกลดน้อยลง 

ชุมชนจึงจาํเป็นที�จะตอ้งมีการจดัการตนเองเพื�อให้สอดรับกบันโยบายของโครงการจอมป่า  โดย
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การที�ชุมชนสามารถลดการขยายพื�นที�ทาํกิน  ลดการใชท้รัพยากร  ลดการหาของป่าล่าสัตว ์อีกทั�ง

บา้นเขาเหลก็เป็นชุมชนที�มีลาํหว้ยแม่พรูไหลผา่น 

 

ความสําคญัของการศึกษาวจิยั 

จากสถานภาพที� ตั� งของหมู่บ้าน เขา เหล็ก ซึ� งตั� งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิม

รัตนโกสินทร์ ชาวบา้นดาํรงชีวิตอยู่อย่างพึ�งพิงธรรมชาติ กล่าวคือ อาหารและรายไดล้ว้นมาจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  การเก็บเห็ด  เก็บหน่อไม ้ การตีผึ�ง  เป็นตน้  และพื�นที�ของชุมชนยงัเป็น

ต้นกําเนิดของสายนํ� าแม่พลูที�หล่อเลี� ยงคนในชุมชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียง ดังนั� น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจึงมีความสาํคญักบัชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนทาํให้ชุมชน

ตอ้งตระหนักถึงสิ�งใหม่ๆต่างที�อาจเขา้มาส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะเรื�องขยะของชุมชน 

เพราะเมื�อพฤติกรรมการบริโภคของคนในชุมชนเปลี�ยนแปลงไปจากการบริโภคสิ�งที�อยู่ตาม

ธรรมชาติรอบชุมชน เป็นการบริโภคสิ�งของต่างๆ ที�ซื�อมาจากภายนอกซึ�งมีความหลากหลายของ

วตัถุดิบและบรรจุภณัฑ์มาก อนัก่อให้เกิดขยะที�เหลือมาจากการบริโภคเพิ�มมากขึ� น ทาํให้ขยะที�

เกิดขึ�นในชุมชนเป็นขยะที�เขา้มาใหม่ ไม่ว่าจากการมีตลาดนดัที�มาเปิดใกลก้บัชุมชนทุกอาทิตย ์ทาํ

ใหค้นในชุมชนมีการบริโภคเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากสามารถเขา้ถึงผลิตภณัฑ์จากภายนอกไดส้ะดวก

ขึ�น ส่งผลใหข้ยะในชุมชนและครัวเรือนเพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ  

อีกทั�งจากการศึกษาในประเด็นการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ ซึ�งกาํลงัเป็นประเด็นที�กระแสโลก

ใหค้วามสนใจ จากการที�ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปอยูใ่นชุมชน ผูว้ิจยัพบว่ามีเศษขยะถกูทิ�งไวต้ามทางเดินและ

บริเวณรอบบา้นเรือนอยูจ่าํนวนมาก ซึ�งการจดัการขยะที�มีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชนนั�น

เป็นปัจจยัที�สาํคญัปัจจยัหนึ� งสาํหรับการท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์นี�  และเพื�อจะสอดรับกบัเงื�อนไขการ

ท่องเที�ยวในรูปแบบดงักล่าว กลุ่มผูป้ระกอบการโฮมสเตยแ์ละชุมชนจึงตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญั

ในการจดัการขยะที�มีประสิทธิภาพ  เพื�อป้องกนัผลกระทบจากขยะที�จะเกิดขึ�นต่อชุมชนในระยะ

ยาว และจะเป็นการช่วยดาํรงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติไวไ้ดอ้ยา่งย ั�งยนื   

 นอกจากนั�นการที�ชุมชนตอ้งมีการจดัการขยะดว้ยตวัเองเนื�องจากสภาพที�ตั�งชุมชนที�อยู่

ห่างไกลจากการบริการของภาครัฐหรือหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นการร่วมกนัในการหาแนว

ทางการจดัการขยะที�จะช่วยทาํใหชุ้มชนอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และเป็นการสร้างฐาน

ความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนยนือยูไ่ดท่้ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ดงันั�นผูศ้ึกษาจึงสนใจที�จะศกึษาถงึ 

การจดัการขยะของหมู่บ้านเขาเหล็กว่ามีความเหมาะสมต่อบริบททางสังคม และสภาพแวดล้อม

ของชุมชนหรือไม่อย่างไร เพื�อหาแนวทางการจดัการขยะที�เหมาะสมกับหมู่บ้านเขาเหล็ก โดยเน้น

การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชน  โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาดงันี�  

1. ศึกษาประเภทและวิธีการจดัการขยะของครัวเรือนและชุมชน 

2. ศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะ 

3.    ศึกษาวิธีการจดัการขยะที�เหมาะสมร่วมกนักบัคนในชุมชน 
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บทที� 1 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปตามวตัถุประสงคก์ารศึกษาไดด้งันี�  

1.1 ศึกษาประเภทและวธิีการจดัการขยะของชุมชน  

 ประเภทของขยะ 

 ขยะอนัตราย 

 ขยะอนัตราย หรือ ขยะพิษ หมายถึง ขยะหรือวสัดุที�ไม่ใชแ้ลว้ ผลิตภณัฑ์เสื�อมสภาพ หรือ

ภาชนะบรรจุต่างๆที�มีองค์ประกอบหรือปนเปื� อนวตัถุ สารอนัตรายที�มีลกัษณะเป็นพิษ สารไวไฟ

สารเคมีที�กดักร่อนได ้สารกมัมนัตรังสี และ สารที�ทาํใหเ้กิดโรค เป็นตน้   

 ส่วนขยะอันตรายจากชุมชน หรือ ขยะพิษจากชุมชนมีชื�อภาษาองักฤษว่า Household 

Hazardous Waste มกัพบเห็นไดจ้ากกิจกรรมในชุมชน ทั�งบา้นเรือน หรือ สถานประกอบการต่างๆ

ภายในชุมชน ทั�งบา้นเรือน หรือ สถานประกอบการต่างๆ เช่น ร้านคา้ โรงแรม ร้านซกัแห้ง ร้าน

ถ่ายรูป ปั�มนํ� ามนั เป็นตน้ ซึ�งตวัอยา่งของขยะอนัตรายในครัวเรือน ไดแ้ก่ ขวดนํ� ายาทาํความสะอาด 

ยาหมดอาย ุปรอทวดัไข ้แบตเตอรี�มือถือ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟแบบต่างๆ สตาร์ทเตอร์ กระป๋องสี 

ทินเนอร์ ถงัดบัเพลิง กระป๋องเสปรย ์กระป๋องสารเคมีกาํจดัแมลง แบตเตอรี� รถยนต์ใชแ้ลว้ นํ� ามนั

เครื�องใชแ้ลว้ ซึ�งสามารถสงัเกตไดจ้ากฉลากหรือสญัลกัษณ์ที�ติดอยูบ่นบรรจุภณัฑ ์ เช่น    

  สารไวไฟ  จะพบเห็นบนภาชนะที�บรรจุก๊าซหุงต้มนํ� ามนัเชื�อเพลิง ทิน

         เนอร์หรือผงกาํมะถนั 

    สารมีพิษ  จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุภณัฑป์ระเภทนํ� ายาลา้งห้องนํ� า สาร

       ฆ่าแมลง  สารปรอทในหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

    สารกัดกร่อน  จะพบเห็นบนภาชนะบรรจุนํ� ากรดในแบตเตอรี� รถยนต ์

              หรือ ภาชนะ  บรรจุนํ� ายาทาํความสะอาด 

 นอกจากนี�อาจสงัเกตไดจ้าก คาํเตือนที�ระบุอยูข่า้งภาชนะบรรจุ เช่น ห้ามรับประทาน ห้าม

เผา อนัตราย Danger, Toxic, Corrosive, Flammable เป็นตน้  

 ขยะอนัตรายนั�นตอ้งมีการกาํจดัอยา่งถกูวิธี  ซึ�งเป็นวิธีการเฉพาะตามชนิดของขยะ  เพราะ

หากนาํขยะอนัตรายไปทิ�งรวมกับไปทิ�งรวมกบัขยะทั�วไปแลว้  จะเกิดสารเคมีปนเปื� อนสู่อากาศ  

ส่งผลต่อสภาวะแวดลอ้มและระบบทางเดินหายใจของมนุษย ์ หรือการฝังกลบขยะด้วยวิธีการ
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เดียวกับขยะมูลฝอยทั�วไป  จะทาํให้สารอนัตรายหรือสารพิษต่างๆ ปนเปื� อนสู่สิ�งแวดลอ้มได ้ 

เนื�องจากไม่มีระบบป้องกนัที�เหมาะสม  เมื�อฝนตกนํ� าฝนจะชะผา่นกองขยะอนัตราย  ทาํให้สารพิษ

ไหลปนเปื� อนเขา้สู่ดินและแหล่งนํ� า  ซึ�งจะถกูดูดซึมเขา้สู่สตัวน์ํ� าและพืชผกัตามห่วงโซ่อาหาร และ

ส่งผลกระทบถึงมนุษยใ์นที�สุด  เนื�องจากสารพิษสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการหายใจ  ดูดซึมผ่าน

ผวิหนงั  การกิน  การฉีด และเมื�อไดรั้บสารพิษมากเกินไป จะเกิดอาการที�สามารถแบ่งได ้2 ระดบั 

คือ  

 - แบบเฉียบพลนั เป็นการสัมผสัครั� งเดียวในระยะเวลาสั�น จะเกิดอาการ เกิดผดผื�นคัน 

ระคายเคือง ผวิหนงัไหม ้อกัเสบ หายใจไม่ออก หนา้มืด วิงเวียน 

 - แบบเรื� อรัง เป็นการสัมผสัพิษเป็นเวลานาน หรือ มากเกินไป จะเกิดการสะสมและเกิด

อาการ คือ มะเร็ง อมัพาด ผลต่อทารก ตาย 

ตารางแสดงตวัอย่างผลติภัณฑ์ และอาการเจบ็ป่วยเมื�อสารพษิเข้าสู่ร่างกาย 

ผลติภัณฑ์ สารที�บรรจุ ผลต่อสุขภาพเมื�อสารพิษเข้าสู่

ร่างกาย 

ถ่านไฟฉาย กระป๋องสี สารแมงกานิส - ปวดศีรษะ ง่วงนอน  

    อ่อนเพลีย ซึมเซา 

- อารมณ์แปรปรวน จิตใจไม่  

    สงบ ประสาทหลอน 

- เกิดตะคริวที�แขนขา 

- สมองสบัสน สมองอกัเสบ 

หลอดฟลอูอเรสเซนต ์

สารฆ่าแมลง 

ถ่านกระดุม 

สารปรอท - เกิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั 

- เหงือกบวม อกัเสบ เลือดออก

ง่าย ปวดท้อง ท้องร่วงอย่าง

รุนแรง 

- กล้ามเนื� อกระตุก หงุดหงิด 

โมโหง่าย 

แบตเตอรี�รถยนต ์

สารเคมีจาํกดัแมลง 

กระป๋องสี 

สารตะกั�ว - ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตวัซีด 

- ปวดทอ้ง ปวดเมื�อยกลา้มเนื�อ 

- ความจาํเสื�อม ชกักะตุก หมด

สติ 

สเปรย ์นํ� ายายอ้มผม ยาทาเล็บ 

ย า ล้ า ง เ ล็ บ  เ ค รื� อ ง สํ า อ า ง

หมดอาย ุ

สารพิษอื�นๆ - เกิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั 

คนั หรือ เห่อ บวม 

- ปวดศีรษะ หายใจขดั เป็นลม 
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 ดงันั�นจึงตอ้งมีการจดัการขยะอนัตรายอย่างถูกวิธีอนัจะเกิดผลดีอย่างมาก  เพราะถา้เรา

ช่วยกนัลดการใชผ้ลิตภณัฑ์ที�มีสารพิษ รวมถึงมีการใชซ้ํ� าผลิตภณัฑ์ที�มีสารอนัตรายประเภท เช่น 

ถ่านไฟฉายแบบอดัประจุซํ�า ซึ�งนอกจากจะลดปริมาณการเกิดขยะอนัตรายแลว้ ยงัเป็นการช่วยกนั

ประหยดัทรัพยากรและพลงังานที�ใชใ้นกระบวนการผลิตไดเ้ป็นอย่างดี โดยถา้หากเราช่วยกนัคดั

แยกขยะอนัตายออกจากขยะประเภทอื�นๆ และ นาํไปจาํกดัอย่างถูกวีธี จะลดการปนเปื� อนของ

สารพิษอนัตรายในสิ�งแวดลอ้ม สาํหรับทอ้งถิ�น ตอ้งมีการจดัการที�ถูกตอ้งปลอดภยั เพื�อเป็นการ

ป้องกนัอนัตรายที�จะเกิดต่อสุขภาพอนามยัของคน สตัว ์และสิ�งแวดลอ้มไดอ้ย่างดีเพื�อป้องกนัและ

ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้ม ดงันี�  

1. เลือกซื�อ เลือกใชใ้หคุ้ม้ค่า 

• เลิกหรือเลี�ยงการใชผ้ลิตภณัฑที์�มีสารอนัตราย เช่น ถ่านนิเกิลแคดเมี�ยม หรือ ถ่าน

ราคาถูก ไม่ไดม้าตรฐาน โดยเลือกใชถ้่านอลัคาไลน์ หรือ ถ่านชาร์จที�ระบุขอ้ความ No Mercury 

Added แทน 

• เลือกใชส้ารสกดัจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนสารเคมีสงัเคราะห์ เช่น เลือกใช้

นํ� ายาทาํความสะอาดหอ้งนํ� า หรือ ยากนัยงุที�ผลิตจากสารสกดัจากธรรมชาติ 

• เลือกใชสิ้นคา้ที�มีมาตรฐานในการรักษาสิ�งแวดลอ้ม โดยสังเกตจากฉลากเขียว 

หรือ ฉลากสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ตวัอยา่งเช่น 

                 
• ใชผ้ลิตภณัฑี�มีอายุการใช้งานยาวนาน เช่น ถ่านชาร์จ หลอดฟลูออเรสเซนต์ที�มี

ชั�วโมงการใชง้านสูง 

2. ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํวิธีใชห้รือขอ้ควรระวงัที�ระบุขา้งภาชนะบรรจุอยา่งเคร่งครัด 

3. ไม่ทิ�งขยะอนัตรายปะปนไปกบัขยะทั�วไป และ ไม่นาํไปเผา ฝังดิน หรือทิ�งลงท่อระบาย

นํ� า เพราะจะทาํใหส้ารพิษมีการปนเปื� อนในสิ�งแวดลอ้มไดโ้ดยง่าย 

4. ควรแยกทิ�งขยะอนัตรายอยา่งระมดัระวงัและปลอดภยั โดย 

• ควรจดัเก็บภาชนะอนัตรายในภาชนะบรรจุเดิม เพื�อป้องกนัการแตกหัก เช่น เมื�อ

เปลี�ยนหลอดฟลอูอเรสเซนตใ์หม่ใหเ้ก็บหลอดเก่าในกล่องเดิม หรือ ห่อดว้ยกระดาษหนังสือพิมพ ์

เป็นตน้ 

• ขยะอนัตรายที�เป็นของเหลวควรแบกประเภทไม่เทรวมกนั โดยเก็บไวใ้นภาชนะที�

ไม่รั�วซึม อยูใ่นที�ร่มและให้พน้มือเด็ก แลว้นาํไปทิ�งในภาชนะหรือสถานที� ที�ทางราชการกาํหนด 

เพื�อรอการเก็บรวบรวมและนาํไปกาํจดัอยา่งปลอดภยั 

• ให้แยกขยะที�เป็นขยะอนัตรายเหลว และเก็บไวใ้นพาชนะบรรจุเดิม ส่วนที�เป็น

ของแข็งใหเ้ก็บไวที้�พาชนะที�มารั�วซึมและทาํเครื�องหมายบอกใหช้ดัเจน 
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• ทิ�งซากแบตเตอรี�มือถือในพาชนะรองรับที�ตั�งอยู่ตามร้านค่าตามตวัแทนโทรศพัท์

ศพัทม์ือถือ และสถานที�รับชาํระค่าบริการโทรศพัทม์ือถือทั�วประเทศ 

• เมื�อเปลี�ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้นาํซากมาใส่ซองใหม่ หรือ ห่อหนังสือพิมพ ์

วางรวมไวใ้นบริเวณที�ปลอดภยั ระมดัระวงัอยา่ใหแ้ตก 

• แยกทิ�งขยะอนัตรายตามวนัเวลาที�กาํหนด หรือ ทิ�งในภาชนะรองรับขยะอนัตราย 

ณ สถานที�ที�กาํหนด เพื�อจะเก็บขนไปไดอ้ยา่งถกูวิธี (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) 

 

 วธิีการจดัการขยะ 

 การจัดการขยะมี 2 ขั�นตอนคือการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุและปลายเหตุ การจดัการขยะใน

ชุมชนที�ตน้ตน้เหตุม ี4 วิธี ดงันี� 

 1. การนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)  ซึ�งตอ้งแปรรูปก่อนใช ้ ใชก้บัขยะบางชนิดที�อาจนาํ

กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก เช่น เศษแกว้ไปหลอมทาํขวดใหม่ ยางรถยนตใ์ชท้าํยางมะตอย กระดาษ

รีไซเคิล โลหะอื�นๆ  เป็นตน้ (How Product Impact Natural System, 2545) 

   2. การใชซ้ํ�า (Reuse) เป็นการพยายามใชข้องที�มีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เพราะของ

บางอยา่งสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ใหม่ไดโ้ดยเพียงทาํความสะอาดและไม่ตอ้งผ่านการแปรรูป

ใหม่ เช่น ขวดเหลา้นาํไปเป็นขวดนํ� าปลา ยางรถยนตใ์ชเ้ป็นกนัชนท่าเรือ การใชก้ระดาษอดัสาํเนา

มาเขียนร่างหนงัสือ เป็นตน้ (โครงการรณรงคสิ์�งของที�ไม่ใชแ้ลว้ทั�วประเทศ. 2539 : 57 - 62)     

  3. หลีกเลี�ยงหรืองดใชข้องที�ไม่จาํเป็น(Avoid)  ของที�ใชค้รั� งเดียวแลว้ทิ�งเลย ของที�ใชเ้ป็น

ธรรมเนียมซึ�งไม่จาํเป็นตอ้งใชก้็ได ้แต่ใชเ้พราะความเคยชิน เช่น หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก ขวด

นํ� าอดัลมวนัเวย ์จานชามถว้ยที�ใชแ้ลว้ทิ�งเลย กระดาษห่อของขวญัที�ย่อยสลายไม่ได ้การ์ดอวยพร

ต่างๆ มีดโกนพลาสติก กล่องยเูอชที (UHT) รวมถึงของกระจุกกระจิกที�ซื�อมาแลว้ทาํประโยชน์

อะไรไม่ได ้ไม่นานก็ตอ้งทิ�งกลายเป็นขยะ เป็นตน้ รวมถึงการ Repair หรือซ่อมแซมของที�ยงัใชไ้ด้

อยู่ไม่ให้กลายเป็นขยะเร็วเกินไป และการบริจาคสิ�งของที�เราไม่ต้องการแลว้ แต่อาจจะยงัเป็น

ประโยชน์กบัคนอื�นได ้ก็ควรบริจาคแทนที�จะทิ�งไป 

 4. การลดการใช ้(Reduce) หากไม่สามารถหลีกเลี�ยงการใชห้รือบริโภคของบางอยา่งไดเ้สีย

ทีเดียว ก็พยายามใชสิ้�งของในลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ใหน้อ้ยลง (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2547) 

 ส่วนการจดัการขยะโดยการแกปั้ญหาที�ปลายเหตุมี 3 วิธี ดงันี�  

 1. การฝังกลบ  วิธีการฝังกลบที�ถูกสุขลกัษณะนั�นคนในชุมชนมองว่าจะตอ้งไม่ก่อให้เกิด

ปัญหามลพิษต่อสุขภาพแวดลอ้ม รวมทั�งเหตุรําคาญอื�นๆ เช่น กลิ�นเหม็น ควนั ฝุ่ นละออง และการ

ปลิวของกระดาษ พลาสติกและอื�น ๆ ซึ�งจะตอ้งควบคุมใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตจาํกดั ทั�งบนพื�นผิวดิน

และใตดิ้น ตอ้งตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ เช่น ตรวจสอบการปนเปื� อนของแหล่งนํ� าใตดิ้นบริเวณ

ใกลเ้คียง  อีกทั�งตอ้งคาํนึงถึงทศันียภาพของพื�นที�และบริเวณใกลเ้คียง เช่น การจดัให้มีสิ�งป้องกนั

การปลิวของขยะหรืออาจปลูกตน้ไมล้อ้มรอบ เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัจะตอ้งมีมาตรการในการ
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ควบคุมดูแลไม่ให้มีการนาํของเสียอนัตรายมากาํจดัรวมกบัขยะมูลฝอยทั�วไปในบริเวณที�ฝังกลบ

ขยะ ซึ�งวิธีการฝังกลบขยะมลูฝอยที�ใชน้ั�นใช ้2 แบบ คือ  

  1.1 การฝังกลบแบบถมที�  เป็นการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื�นที�ที�เป็นหลุม เป็นบ่อ 

หรือเป็นพื�นที�ที�ต ํ�าอยู่ก่อนแลว้  และตอ้งการถมให้พื�นที�แห่งนั�นสูงขึ�นกว่าระดบัเดิม เช่น บริเวณ

ที�ดินที�ถกูขุดออกไปทาํประโยชน์อยา่งอื�นมาก่อนแลว้ เป็นตน้  ในพื�นที�เช่นนี� เราเทขยะมูลฝอยลง

ไป แลว้เกลี�ยขยะใหก้ระจายพร้อมกบับดทบัใหแ้น่น จากนั�นก็ใชดิ้นกลบ  แลว้จึงบดทบัให้แน่นอีก

เป็นครั� งสุดทา้ย  

  1.2  การฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง เป็นการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบฝังกลบในพื�นที�

ราบ ซึ�งเป็นที�สูงอยูแ่ลว้และไม่ตอ้งการที�จะใหพ้ื�นที�แห่งนั�นสูงเพิ�มขึ�นไปอีก หรือสูงขึ�นไม่มากนัก 

แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการใชพ้ื�นที�ฝังกลบขยะมลูฝอยใหไ้ดจ้าํนวนมาก ๆ ดงันั�นจึงตอ้งใชว้ิธีขุด

เป็นร่องก่อน การขุดร่องตอ้งให้มีความกวา้งประมาณ 2 เท่าของขนาดเครื�องจกัรที�ใช ้ เพื�อความ

สะดวกต่อการทาํงานของเครื�องจกัร และมีความยาวตลอดพื�นที�ที�จะฝังกลบ ส่วนความลึกขึ�นอยู่กบั

ระดบันํ� าใตดิ้น จะลึกเท่าไรก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ให้ถึงระดบันํ� าใตดิ้น ส่วนมากจะขุดลึกประมาณ 2-3 

เมตร และตอ้งทาํให้ลาดเอียงไปทางดา้นใดดา้นหนึ� ง เพื�อไม่ให้นํ� าขงัในร่องเวลาฝนตก ดินที�ขุด

ขึ�นมาจากร่องก็กองไวท้างดา้นใดดา้นหนึ�ง สาํหรับใชเ้ป็นดินกลบต่อไป  

 นอกจากนั�นยงัสามารถใชท้าํเป็นคนัดิน สาํหรับกั�นมิให้ลมพดัขยะออกไปนอกบริเวณได้

อีกดว้ย ส่วนวิธีการฝังกลบขยะมลูฝอยก็ทาํเช่นเดียวกบัแบบถมที�คือเมื�อเทขยะมูลฝอยลงไปในร่อง

แลว้ก็เกลี�ยใหก้ระจายบดทบัแลว้ใชดิ้นกลบและบดทบัอีกครั� งหนึ�ง  

 2. การหมกัทาํปุ๋ย  สาํหรับการหมกัทาํปุ๋ยนั�นจะใชก้บัขยะเปียก  ขยะมลูฝอยส่วนที�เป็นขยะ

เปียกนั�นส่วนใหญ่เป็นสารอินทรียที์�ยอ่ยสลายไดง่้าย ดงันั�นการนาํไปกองทิ�งไวก้็จะบูดเน่าและส่ง

กลิ�นเหม็นแต่ถา้นําขยะส่วนนี� ไปหมกัดว้ยวิธีการที�ถูกต้อง กลิ�นเหม็นจะลดลงไปไดอ้ย่างมาก 

นอกจากนั�นผลิตผลที�ไดย้งัสามารถไปใชเ้ป็นปุ๋ยสาํหรับบาํรุงดินเพื�อการเกษตรไดอ้ีกดว้ย  การหมกั

ขยะมูลฝอยเพื�อทาํเป็นปุ๋ยนั�น เป็นการอาศยักระบวนการทางชีววิทยา ซึ� งจุลินทรียจ์ะย่อยสลาย

อินทรียวตัถุใหเ้ป็นแร่ธาตุที�ค่อนขา้งจะคงรูปและมีคุณประโยชน์ต่อพืชนอกจากนี� ของที�หมกัไดที้�

แลว้จะมีปริมาตรลดลงประมาณร้อยละ 30-65 และยงัสามารถทาํลายจุลินทรียบ์างชนิดที�อาจทาํให้

เกิดโรคไดอ้ีกดว้ย 

 3. การเผา (How Product Impact Natural System, 2545) 

 เพื�อให้เข้าใจตัวอย่างการจัดการขยะโดยการหมกัทําปุ๋ยที� เป็นรูปธรรมมากขึ� นจะขอ

ยกตวัอยา่งการเลี�ยงไสเ้ดือนดินในโรงเรือนเพื�อกาํจดัขยะชุมชน ซึ�งเป็นการจดัการขยะของเสียจาก

ชุมชนที�สลายตวัไดเ้ร็ว เช่น สารอินทรียจ์าํพวกเศษอาหารจากชุมชนเพื�อทาํเป็นปุ๋ยหมกั อนัเป็นการ

กลบัไปสู่กระบวนการผลิตแบบดั�งเดิมที�มีผลต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มน้อยที�สุด โดยการสร้าง

โรงเรือนผลิตปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดิน ตอ้งมีการพรางแสงเพราะไส้เดือนไม่ชอบแสงสว่างมาก 

บริเวณบ่อเลี�ยงตอ้งมีตาข่ายปิดดา้นบน เพื�อป้องกนัศตัรูของไส้เดือน เช่น นก หนูและมด ดา้นล่าง
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ของบ่อมีท่อเพื�อระบายนํ� าหมกัที�ไดจ้ากการยอ่ยสลายขยะของไส้เดือนดิน ในส่วนของบ่อเก็บขยะ

ควรอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบับ่อเลี�ยงไสเ้ดือน เพื�อความสะดวกในการใหอ้าหาร  

 ภาชนะที�นาํมาเลี�ยงไส้เดือนไดจ้ะมีทั�งที�เป็นบ่อดิน ถงั กระถาง กล่อง ถุง ถงัขยะ ร่องนํ� า 

กระบะ  ซึ�งเป็นถงัหมกัที�ใชผ้ลิตปุ๋ยหมกัจากวสัดุอินทรียไ์ดดี้ โดยมีความกวา้งตั�งแต่ 100 เซนติเมตร 

และยาว 180 เซนติเมตร มีความลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร  โดยใชว้สัดุอินทรียส์ดๆ เน้นส่วนที�เป็น

ผกัสีเขียว วชัพืช โดยใชข้ยะสดรองเป็นพื�นหนาประมาณ 6 นิ�ว ใชปุ๋้ยคอกโรยหนา้ใหห้นาประมาณ 

2 นิ�ว โรยปูนขาวใหท้ั�วบริเวณ แลว้ใหค้วามชื�นเลก็นอ้ยประมาณร้อยละ 20 ของนํ� าหนกัขยะสดหรือ

ให้เปียกชุ่มแต่ห้ามมีนํ� าขงั ทิ�งไวป้ระมาณ  2-3 วนั จะสังเกตไดว้่ามีความร้อนที�สูงขึ� น ทิ�งไว ้

ประมาณ 4-6 สปัดาห์ความร้อนที�เกิดขึ�นจะหายไป หรืออาจจะเร็วกว่านี� หากการหมกัมีความหนา

น้อยกว่ากาํหนด การสร้างกองหมกัที�หนาเกินไปจะทาํให้ระยะเวลาในการหมกันานออกไป 

เนื�องจากเป็นการหมกัโดยกระบวนการที�ไม่ใชอ้อกซิเจน ซึ�งมีผลทาํให้ไม่พร้อมที�จะเป็นที�อาศยั

ของไสเ้ดือนดิน ทาํใหไ้สเ้ดือนดินหนีลึกลงไปในดินที�มีอุณหภูมิต ํ�ากว่า ทาํให้อตัราการกินอาหาร

ลดลง มีผลต่ออตัราการเกิดตวัอ่อนในรุ่นต่อไป อีกทั�งอาหารขยะสดที�มากเกินไปจะทาํให้เกิดกลิ�น

เหมน็ในบริเวณโรงเรือนที�อาจจะชกันาํแมลงวนั แมลงสาบ หนูและสัตวอ์ื�นๆ มาสู่โรงเรือน การ

กาํจดักลิ�นทาํไดโ้ดยใชน้ํ� าหมกัที�ไดจ้ากกระบะผลิตปุ๋ยหมกัจากมลูไสเ้ดือนดินมารดใหท้ั�ว หรืออาจ

ใชก้ากนํ� าตาลผสมนํ� าแลว้พ่นใหท้ั�วแปลง  

 การหมกัที�สมบูรณ์จะทาํใหว้สัดุมีสีเขม้จนเป็นสีนํ� าตาล มีลกัษณะร่วนซุย ไม่มีกลิ�นเหม็น 

ซึ�งปริมาณเริ�มตน้ที�เหมาะสมในการเลี�ยงไสเ้ดือนดินคือ 2 กิโลกรัมต่อจาํนวนขยะอินทรียที์�เริ� มบูด

แลว้ประมาณ 1 กิโลกรัม หรือไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัมต่อพื�นที� 1 ตารางเมตร เวลาประมาณ 4-6 

สปัดาห์ปริมาณไสเ้ดือนดินจะเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว   

โดยทั�วไปขยะสดจะมีนํ� าเป็นองค์ประกอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดงันั�นในขณะที�ทาํการ

หมกัและการสลายขยะอินทรียโ์ดยใชไ้ส้เดือนดินจะมีของเหลวหรือนําหมกัจามูลไส้เดือนดิน

ออกมาจากกองขยะจาํนวนมาก การสร้างบ่อรวมนํ� าหมกัจึงเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งมาก จะทาํใหน้ํ� าหมกั

ไม่แช่ขงัอยูใ่นโรงผลิตปุ๋ยหมกั ถา้นํ� าแช่ขงัจะทาํใหไ้สเ้ดือนหนีขึ�นมาอยูเ่หนือนํ� าเนื�องจากหายใจไม่

ออก ทาํใหไ้ม่มีขยะไม่ถกูยอ่ยสลายโดยไสเ้ดือนดิน นํ� าหมกัเหล่านี�มีแร่ธาตุและปริมาณจุลินทรียอ์ยู่

เป็นจาํนวนมาก สามารถนาํไปใชเ้ป็นปุ๋ยสาํหรับพืชไดอ้ยา่งสมบูรณ์    

ส่วนการแยกไส้เดือนดินออกจากปุ๋ยหมกัมูลไส้เดือนดินเพื�อนาํไปเป็นปุ๋ยสาํหรับตน้ไม้

และพืช สามารถทาํไดห้ลายเทคนิค เช่น การใชแ้สงไล่ เนื�องจากไส้เดือนดินไม่ชอบแสง หรือใช้

ตะแกรงร่อนดว้ยมือในกรณีที�มีมลูไสเ้ดือนปริมาณน้อย หรือใชเ้ครื�องร่อนขนาดใหญ่ ทาํงานดว้ย

มอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยแยกไส้เดือนดินอกมาจากกองปุ๋ยหมกัในกรณีที�มีปริมาณกองปุ๋ยหมกัมูล

ไสเ้ดือนดินในปริมาณมาก (ดร. อาณัติ ตนัโช. 2548:28-34) 

การทบทวนวรรณกรรมตามวตัถุประสงค์ข้อที�  1 ทาํให้ทราบแนวทางภาพรวมในการ

จดัการขยะของชุมชนซึ�งมี 2 ขั�นตอน คือ การจดัการขยะที�ตน้เหตุมี 4 วิธี คือ  
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1. การนาํกลบัมาใชใ้หม่ (recycle) ซึ� งตอ้งแปรรูปก่อนใช ้ ใชก้บัขยะบางชนิดที�อาจนํา

กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก เช่น เศษแกว้ไปหลอมทาํขวดใหม่ ยางรถยนตใ์ชท้าํยางมะตอย กระดาษ

รีไซเคิล โลหะอื�นๆ  เป็นตน้  

 2. หลีกเลี�ยงหรืองดใชข้องที�ไม่จาํเป็น(Avoid)  ของที�ใชค้รั� งเดียวแลว้ทิ�งเลย ของที�ใชเ้ป็น

ธรรมเนียมซึ�งไม่จาํเป็นตอ้งใชก้็ได ้แต่ใชเ้พราะความเคยชิน รวมถึงของกระจุกกระจิกที�ซื�อมาแลว้

ทาํประโยชน์อะไรไม่ได ้ไม่นานก็ตอ้งทิ�งกลายเป็นขยะ   

 วิธีการนี� รวมถึงการ Repair หรือซ่อมแซมของที�ยงัใชไ้ดอ้ยู่ไม่ให้กลายเป็นขยะเร็วเกินไป 

และการบริจาคสิ�งของที�เราไม่ตอ้งการแลว้ แต่อาจจะยงัเป็นประโยชน์กบัคนอื�นได ้ก็ควรบริจาค

แทนที�จะทิ�งไป 

3. การลดการใช ้(reduce) หากไม่สามารถหลีกเลี�ยงการใชห้รือบริโภคของบางอย่างไดเ้สีย

ทีเดียว ก็พยายามใชสิ้�งของที�บริโภคตามความเคยชินและบริโภคเป็นวฒันธรรมให้น้อยลง เช่น 

หลอดกาแฟ ถุงพลาสติก ขวดนํ� าอดัลมวนัเวย ์

4. การใชซ้ํ�า (reuse)  เป็นการพยายามใชข้องที�มีอยู่แลว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะของ

บางอยา่งสามารถกลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ไดเ้พียงแค่ทาํความสะอาด 

หากยงัมีขยะที�เหลือจากการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุก็จะมีวิธีการจดัการขยะที�ปลายเหตุดงันี�  

 1. การฝังกลบ ซึ�งแบ่งเป็นการการฝังกลบแบบถมที�กบัการฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง ฝังกลบ

แบบถมที�เป็นการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื�นที�ที� เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นพื�นที�ที�ต ํ�าอยู่ก่อนแลว้  

และตอ้งการถมใหพ้ื�นที�แห่งนั�นสูงขึ�นกว่าระดบัเดิม ส่วนการฝังกลบแบบขุดเป็นร่อง เป็นการกาํจดั

ขยะมูลฝอยแบบฝังกลบในพื�นที�ราบ ซึ�งเป็นที�สูงอยู่แลว้และไม่ตอ้งการที�จะให้พื�นที�แห่งนั�นสูง

เพิ�มขึ�นไปอีก หรือสูงขึ�นไม่มากนัก แต่ก็ตอ้งการใชพ้ื�นที�ฝังกลบขยะมูลฝอยให้ไดจ้าํนวนมาก ๆ 

ดงันั�นจึงตอ้งใชว้ิธีขุดเป็นร่องก่อน  

 2. การหมกัทาํปุ๋ย เป็นการนําขยะสดมาหมกัเพื�อลดกลิ�นเหม็นและการทิ�งไปโดยเปล่า

ประโยชน์ เพราะการนาํมาหมกัอย่างถูกวิธีสามารถนาํไปใชใ้นการเกษตรได ้อีกทั�งยงัไม่ส่งกลิ�น

เหม็นและการเน่าเสีย ซึ�งเป็นแหล่งเชื�อโรค ก่อความรําคาญและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

โดยการหมกัทาํปุ๋ยวิธีหนึ� งคือการเลี�ยงไส้เดือนดินในโรงเรือนเพื�อกาํจดัขยะชุมชน โดยวิธีตาม

ธรรมชาติ ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด ซึ�งไสเ้ดือนดินจะเป็นตวัเร่งการ

ยอ่ยสลายของขยะสด สามารถนาํนํ� าหมกัที�เกิดจากกระบวนการย่อยสลายและปุ๋ยมกัที�ไส้เดือนดิน

ช่วยเร่งการย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยกบัการเกษตรได ้ซึ�งชุมชนบา้นเขาเหล็กมีการทาํการเกษตรเป็น

อาชีพหลกั หากสามารถทาํนํ� าปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยชีวภาพมาใชใ้นการเกษตรได ้ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการ

ซื�อสารเคมีจากภายนอก และลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพของคนในชุมชนจากการ

ใชส้ารเคมี ที�สาํคญัคือช่วยลดขยะอนัตรายซึ�งชาวบา้นยงัมีวิธีการกาํจดัที�ไม่ถกูตอ้ง 
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 วฒันธรรมการบริโภคของคนกะเหรี�ยง  

 สถานที�ใชใ้นการประกอบอาหาร  ไดแ้ก่  ห้องครัว  ชานในและชานนอก  ซึ�งใชพ้ื�นที�ทุก

ส่วน  ทาํใหม้ีขี� เถา้กระจายในบา้น แต่คนกะเหรี�ยงจะมีการทาํความสะอาด  แต่เป็นวิธีง่ายๆ  ไม่พีพิ

ถนัมากนกั  ดงันั�นจึงทาํใหม้องว่าพื�นที�บา้นของกะเหรี� ยงจึงไม่สะอาด  ปัญหาเรื�องขี� เถา้  ซึ�งทาํให้

ครัวกะเหรี�ยงไม่สะอาดเท่าที�ควรแลว้  นอกนั�นยงัมีเรื� องของการจดัการขยะเปียกในครัวเรือน คือ 

คนกะเหรี�ยงนิยมเลี�ยงสุนัขไวเ้ฝ้าบา้น  จึงนาํอาหารส่วนที�เหลือจากการบริโภค  ซึ�งไดแ้ก่เศษขา้ว

หรือกบัขา้วที�หล่นจากโตกขา้วเวลาเจา้ของบา้นรับประทานอาหารเป็นการเลี�ยงสัตวไ์ปดว้ย ดงันั�น 

การจดัการขยะเปียกจึงเป็นการนาํไปเลี�ยงสัตว ์ แต่สาํหรับคนกะเหรี� ยงสะกอคิดว่าการจดัการเศษ

อาหารเป็นเรื�องที�เลก็นอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งแกไ้ขในเรื�องนี�  เพราะชาวกะเหรี�ยงเชื�อว่า วิธีที�ใชอ้ยูน่ั�นดีอยู่

แลว้(สุริยา,2531) 

 ชาวกะเหรี�ยงส่วนใหญ่มีอุปนิสยัรักความเป็นอยูที่�เรียบง่าย  ไม่ว่าจะเป็นเรื�องอาหารการกิน

หรือทรัพยส์มบติั  ในส่วนของอาหารการกิน  ชาวกะเหรี� ยงมกัจะยริโภคขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั  

โดยมีผกัและนํ� าพริกเป็นกบัขา้วประจาํทุกมื�อ  เนื�อสัตวม์กัจะมีในโอกาสพิเศษเท่านั�น  ผกัและ

นํ� าพริกมีทั�งที�ไดจ้ากป่าและที�ปลกูไวใ้กลบ้า้น ชาวกะเหรี�ยงเชื�อว่าถา้มีขา้วในยุง้ฉาง มีผกัและมีพริก

ในไร่ในสวน  ก็มีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งมีสิ�งอื�น   

 ชาวกะเหรี�ยงนอกจากปลกูขา้วไร่และขา้วโพดแลว้  ก็มีการทาํสวนผกัและสวนผลไมด้ว้ย  

ตน้ไมผ้ลที�เห็นไดท้ั�วไปในหมู่บา้นชาวกะเหรี�ยงโปก็มีขนุน มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ฯลฯ  ส่วนผกั

ส่วนหนึ�งจะมีไวเ้พื�อการบริโภค  อีกสว้นหนึ�งอาจจะนาํไปขายแลกเป็นเงินเล็กๆน้อยๆ  เช่น  พริก 

ผกักดู ผกัหวาน หน่อไม ้เห็ดเผาะ ฯลฯ(สุจริตลกัษณ์ ดีผดุงและสรินยา คาํเมือง. 2539:19)     

 

1.2 ศึกษาความคดิเห็นของคนในชุมชนที�มต่ีอการจดัการขยะ 

 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ฉบบัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาล

ตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ไดท้าํการสาํรวจความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมของชาวบา้น

ในการจดัการขยะมลูฝอยโดยใชแ้บบสอบถาม พบว่า ปัญหาที�พบในการจดัการขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ 

ปัญหาในการเก็บขยะมลูฝอยซึ�งมีความล่าชา้ ไม่ตรงเวลา เสียงดงัรบกวนและมีขยะตกหล่นระหว่าง

การจดัเก็บของพนักงานร้อยละ 43.2 รองลงมาเป็นปัญหาดา้นถงัรองรับขยะมูลฝอยที�ไม่เพียงพอ

และชาํรุดร้อยละ 37.8 ปัญหาดา้นวิธีการกาํจดัขยะ ไดแ้ก่ ควนัจากการเผาขยะบา้นเรือนและไม่

ทราบวิธีการําจดัขยะมลูฝอยบางประเภทร้อยละ 16.2 และปัญหาเด็กทิ�งขยะมูลฝอยไม่เป็นที�ร้อยละ 

2.7  

 ดา้นการคดัแยกขยะมลูฝอยพบว่าชาวบา้นร้อยละ 56.2 ไม่มีการคดัแยกขยะ โดยให้เหตุผล

ว่า เนื�องจากไม่มีถงัขยะสาํหรับคดัแยกขยะมลูฝอยในชุมชนร้อยละ 55.8 มีขยะมลูฝอยประเภทเดียว
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หรือมีจาํนวนนอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งคดัแยกร้อยละ 18.6 อีกทั�งชาวบา้นเห็นว่าเมื�อคดัแยกแลว้ก็ตอ้งเผา

รวมกนัอยูดี่ร้อยละ 6.9 การคดัแยกไม่สะดวกและเสียเวลาร้อยละ 13.8 ในส่วนของผูที้�คดัแยกขยะ

ก่อนทิ�งใหเ้หตุผลในการแยกขยะว่าเนื�องจากขยะบางส่วนสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดร้้อย

ละ 38.7 เมื�อคดัแยกแลว้ทาํให้สามารถกาํจดัโดยเผาไดง่้ายร้อยละ 32.3 คดัแยกขยะมูลฝอยเปียก

เพราะมีกลิ�นเหมน็ร้อยละ 19.4 และรู้สึกเห็นใจพนกังานเก็บขยะมลูฝอยร้อยละ 9.7 

 สาํหรับทัศนคติของชาวบ้านดา้นการมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาขยะมูลฝอย ชาวบ้าน

ส่วนมากเห็นดว้ยกบัการที�ตนเองควรมีส่วนร่วมในการจดัการขยะร้อยละ 96 และเห็นดว้ยหากการมี

ส่วนร่วมจะจดัใหม้ีโครงการหรือกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชนร้อยละ 93.8  

 ที�เขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการก็มีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการ

ขยะเช่นกนั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเห็นดว้ยและยอมรับว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบต่อปัญหาขยะ แต่ก็มีประชาชนบางส่วนเห็นว่าการจัดการขยะควรเป็นหน้าที�ของ

หน่วยงานที�รับผิดชอบ ซึ�งผูศ้ึกษาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างไม่มีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาขยะของชุมชน และกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 58.1 ก็ไม่เห็นดว้ยกบัการให้บริการเก็บขนขยะตาม

วนัเวลาที�กระทาํอยู ่คือเวลาที�ใหบ้ริการไม่แน่นอน ให้บริการเวลาที�ไม่มีใครอยู่ หรือให้บริการเชา้

เกินไปทาํใหร้ถติด อีกทั�งกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่ารถเก็บขนขยะมีนอ้ยและไม่ทนัสมยั ดงันั�นจึงตอ้งการ

ใหเ้พิ�มปริมาณรถเก็บขนขยะ ปรับปรุงสภาพรถที�ใชใ้นการเก็บขนขยะให้ทนัสมยั และควรมีฝาปิด

เพื�อป้องกนัขยะร่วงหล่น นอกจากนั�นถงัขยะที�จดัไวก้็มีนอ้ย จดัวางไม่ทั�วถึง ผพุงัง่าย จึงควรจดัการ

เปลี�ยนถงัขยะจากโลหะให้เป็นพลาสติก ควรมีการสาํรวจพื�นที� เพื�อทาํการจดัวางถงัขยะใหม่ให้

เหมาะสม ถงัขยะและบริเวณที�จดัวางถงัขยะหรือที�พกัขยะ ควรมีการทาํความสะอาดสมํ�าเสมอ เพื�อ

ป้องกนักลิ�นและการแพร่กระจายของเชื�อโรค(ปานกมล พิสิฐอรรถกุลและเสาวลกัษณ์ รุ่งตะวนัเรือง

ศรี.2547:165-166) 

 จากการทบทวนวรรณกรรมตามวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการ

จดัทาํแบบสอบถามทศันคติของคนในชุมชนต่อการจดัการขยะ เช่น เหตุผลที�ชาวบา้นไม่มีการแยก

ขยะเพราะไม่มีถงัขยะสาํหรับคดัแยกขยะมลูฝอยในชุมชน  มีขยะมลูฝอยประเภทเดียวหรือมีจาํนวน

นอ้ยไม่จาํเป็นตอ้งคดัแยก เมื�อคดัแยกแลว้ก็ตอ้งเผารวมกนัอยูดี่ การคดัแยกไม่สะดวกและเสียเวลา 

ส่วนเหตุผลของผูที้�คดัแยกขยะก่อนทิ�งเพราะขยะบางส่วนสามารถนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้เมื�อ

คดัแยกแลว้ทาํใหส้ามารถกาํจดัโดยเผาไดง่้าย คดัแยกขยะมูลฝอยเปียกเพราะมีกลิ�นเหม็นและรู้สึก

เห็นใจพนักงานเก็บขยะมูลฝอย ทาํให้มีกรอบคาํถามคร่าวๆในการสอบถามทัศนคติของคนใน

ชุมชนต่อการจดัการขยะ  

 นอกจากนั�นยงัโยงไปถึงเรื�องการจดัการขยะไดว้่าทาํไมชาวบา้นถึงมีวิธีการจดัการขยะใน

แบบต่างๆ อาจจะเป็นเพราะชาวบ้านเห็นว่าไม่ใช่หน้าที�ของตน หน่วยงานของรัฐควรเป็นผู ้

แกปั้ญหามากกว่า และชาวบา้นมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อการจดัการขยะโดยที�ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ�ง

การสอบถามทศันคติส่วนนี� ทาํให้ผูว้ิจยัทราบว่าชาวบา้นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจดัการขยะ
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ภายในชุมชนและครัวเรือน นอกจากนั�นผูว้ิจยัยงัไดเ้รียนรู้ถึงทศันคติของชาวบา้นต่อการจดัการขยะ 

เพื�อเป็นแนวทางในการพดูคุย แลกเปลี�ยนกบัชาวบา้น ซึ�งจะนาํไปสู่การหาแนวทางการจดัการขยะที�

เหมาะสมกบับริบทของชุมชนมากยิ�งขึ�นโดยการมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน 

 

1.3 ศึกษาวธิีการจดัการขยะที�เหมาะสมโดยชุมชนมส่ีวนร่วม 

 เกณฑ์ในการพจิารณาการจดัการขยะอย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 

 โครงการรณรงค์สิ�งของที�ไม่ใชแ้ลว้ทั�วประเทศ (2539: 57 -62) กล่าวถึงการจดัการขยะที�

เหมาะสมว่าตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบการตดัสินใจให้สามารถดาํเนินการจดัการ

ขยะมลูฝอยอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั�น จะตอ้งทาํให้ขยะมูลฝอยถูกเก็บขนออกไปจาก

ชุมชนอยา่งรวดเร็วเรียบร้อยดว้ยวิธีการที�ถูตอ้งอย่างประหยดั ทาํให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดลอ้ม

นอ้ยที�สุดและมีผลประโยชน์ตอบแทนพอสมควร ดงันั�น ก่อนที�จะตดัสินใจดาํเนินการ ดว้ยวิธีการ

ใดๆ จะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบที�สาํคญัๆ อีก 5 ประการ ไดแ้ก่ 

 1. ชนิด ปริมาณ และลกัษณะของขยะมลูฝอย เช่น 

• ชนิดและปริมาณตามประเภทของกิจกรรมและแหล่งกาํเนิด 

• ปริมาณที�ผลิตออกมาและที�เก็บขนได ้

• ลกัษณะและส่วนประกอบของขยะมลูฝอยในชุมชนนั�นๆ 

 2. ค่าใชจ่้าย ไดแ้ก่ 

• ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (initial investment) 

• ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและซ่อมแซมบาํรุงรักษา 

 3. ปัญหาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม 

• การทาํใหเ้กิดมลพิษแก่พื�นดินและแหล่งนํ� า 

• การทาํใหเ้กิดมลพิษแก่อากาศ 

• ปัจจยัอื�นๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยูข่องมนุษย ์

• ทศันียภาพของพื�นที�และบริเวณใกลเ้คียง 

 4. การนาํเอาทรัพยากรบางส่วนจากขยะมลูฝอยกลบัมาใชเ้ป็นประโยชน์ 

• ทางดา้นพลงังาน (energy) 

• ทางดา้นวสัดุ (materials) 

• ทางดา้นพื�นที�ดิน (land area) 

 5. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  

 การฝึกอบรมหรือวธิีการสอนเพื�อให้สร้างการตระหนักถึงปัญหาสิ�งแวดล้อม 

 การฝึกอบรมหรือวิธีการสอนเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มศึกษาซึ�งนิยมใชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ 

 1. การศึกษานอกหอ้งเรียน เป็นการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยตรงจากธรรมชาติ แต่การออก

นอกสถานที�อาจจะตอ้งใชเ้วลาในการไปและการเตรียมการมาก แต่การออกไปศึกษาในตลาดหรือ
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ป่าละเมาะหลงัโรงเรียน ซึ�งผูส้อนตอ้งมีเป้าหมายใหแ้น่นอนว่าตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้อะไรบา้ง จะ

ให้ผูเ้รียนทํากิจกรรมอะไรบ้าง และประเมินผลได้อย่างไรว่าผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามที�ผูส้อน

ตั�งเป้าหมายเอาไว ้

 2. การใชภ้าพยนตร์ จะทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจในบทเรียนมาก และในปัจจุบนัก็มีความ

แพร่หลาย อาจหายมืไดต้ามสถาบนัการศึกษาต่างๆ 

 3. การใชส้ไลด ์ ปัจจุบนันี�สไลดป์ระกอบเสียหาไดง่้าย อีกทั�งผลิตเองไดด้ว้ย เสียค่าใชจ่้าย

และเวลาน้อยกว่าการไปทศันศึกษาหรือการทาํฟิลม์ภาพยนตร์ ทั�งยงัทาํให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นภาพที�

ชดัเจนจากของจริง และมีคาํบรรยายที�เหมาะสม จะทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจมากขึ�น 

 4. การใช้แผ่นใส ใช้ง่าย ประหยดัเวลาในการเสนอเนื�อหา อีกทั� งยงัมีสีสันตามความ

ตอ้งการอีกดว้ย 

5. การใชส้ถานการณ์จาํลองและเกม การสร้างสถานการณ์จาํลองเป็นการสมมติให้ผูเ้รียน

เป็นคนเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์อยา่งหนึ� ง แลว้ให้แต่ละคนอภิปรายหรือตดัสินใจต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง 

ส่วนการสอนดว้ยเกมนั�นแตกต่างจากการใชส้ถานการณ์จาํลองตรงที�ไม่จาํเป็นตอ้งสมมติให้ผูเ้รียน

เขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์นั�นๆเสมอไป แต่เป็นการใหม้ีการแข่งขนักนั 

6. การเชิญวิทยากรมาบรรยายหรืออภิปราย วิธีนี� จะทาํให้ผูเ้รียนมีความสนใจมากขึ� น 

โดยเฉพาะถา้เป็นผูเ้ชี�ยวชาญในสาขานั�นๆมาบรรยายหรืออภิปรายเอง 

7. การทดลอง จะทาํให้ผูเ้รียนพบเห็นปัญหาหรือเขา้ใจสิ�งแวดลอ้มไดดี้ขึ�น เช่น การให้

ผูเ้รียนหดัดูแลตน้ไมแ้ละสงัเกตการณ์เจริญเติบโต 

8. การสมัภาษณ์ บางครั� งการเชิญวิทยากรมาอาจไม่สะดวก ดงันั�นอาจใชว้ิธีไปสัมภาษณ์

ผูเ้ชี�ยวชาญ วิธีการสัมภาษณ์จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า และส่งขอบข่ายของเรื� องที�จะต้อง

สมัภาษณ์ไปล่วงหนา้ ถา้มีการถ่ายเทปหรือถ่ายวิดีโอตอ้งแจง้ให้ผูที้�เราตอ้งการสัมภาษณ์รู้เพื�อที�จะ

เตรียมตวัไดถ้กูตอ้ง 

9. การจัดกิจกรรมพิเศษ ควรจะให้ผูเ้รียนได้มีกิจกรรมพิเศษ เพื�อให้ผูเ้รียนไดร่้วมทาํ

กิจกรรมหรือไดรั้บข่าวสารเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมํ�าเสมอ 

10. การทาํรายงาน ให้ผูเ้รียนทาํรายงานเป็นกลุ่มหรือบุคคลเพื�อให้รู้จกัคน้ควา้และเสนอ

ขอ้มลูเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม เพราะขอ้มลูที�ผูเ้รียนไม่เคยไดรั้บมาก่อน ถา้ไดค้น้ควา้เพิ�มเติม อาจทาํ

ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงเจตคติได ้

11. การอภิปรายโตแ้ยง้ ให้ผูเ้รียนหาขอ้มูลมายืนยนัสนับสนุนความคิดของตน โดยมีการ

โตแ้ยง้กนัระหว่างบุคคลหรือระหว่างกลุ่ม  

12. การแสดง การใหผู้เ้รียนไดแ้สดงบทบาทของกลุ่มต่างๆตามทอ้งเรื�องที�จดัขึ�น  

13. การฉวยโอกาส  การเปลี�ยนเจตคติทางสิ�งแวดลอ้ม บางครั� งตอ้งคอยจงัหวะที�เหมาะสม 

เช่น การที�จะบอกให้ผูเ้รียนบางคนไม่ทิ�งขยะลงบนพื�น บางทีอาจไม่ไดผ้ล แต่ถา้มีใครบางคนไป
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เหยียบเอาเปลือกกลว้ยที�ทิ�งไวแ้ลว้ลื�นลม้ศีรษะแตก ผูส้อนควรรีบอธิบายถึงการทิ�งขยะไม่เป็น

ระเบียบ ซึ�งทาํใหผู้อ้ื�นไดรั้บบาดเจ็บ เป็นตน้ 

การสอนเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มนั�นถึงแมจ้ะเน้นหนักในทางปฏิบติัเพื�อให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม

เพื�อก่อให้เกิดเจตคติและพฤติกรรมไปในทางที�พึงประสงค์ต่อสิ�งแวดลอ้ม แต่การสอนโดยการ

บรรยายในส่วนทฤษฎีอาจทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเบื�อหน่าย ดงันั�นควรใชสื้�อโสตทศันวสัดุมาช่วยใน

การสอน และการสอนที�จะไดผ้ลดีนั�นจะตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน โดย

ดูจากประสบการณ์ ความเกี�ยวขอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตและควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเป็นสาํคญั (สมสวย สะหรั�งบิน. 2538:35-37) 

  สื�อที�ใชใ้นการประกอบการสนทนากลุ่มย่อย     คือ การแสดงละคร  ซึ�งจะมีการนาํเสนอ 

ภาพรวมของขยะในชุมชน     และการจดัการขยะที�มีอยู่ในชุมชน  และนาํเสนอวิธีการจดัการขยะ

ของชุมชนอื�นเพื�อเป็นแนวทางในการจดัการขยะของชุมชน   วิธีการจดัการขยะที�นาํเสนอนั�นเป็น

การเพิ�มมลูค่าใหก้บัขยะโดยการผา่นการแยกประเภทขยะออกเป็นสี�ประเภท ซึ�งตวัอย่างของชุมชน

อื�นที�มีกิจกรรมการจัดการขยะที�ทางกลุ่มผูว้ิจยัเลือกมาเป็นกรณีศึกษาเพื�อแลกเปลี�ยนกบัชุมชน

ประกอบไปดว้ย 3 กิจกรรมดงันี� คือ ธนาคารขยะ  ทอดผา้ป่าขยะ  การสร้างผลิตภณัฑที์�มาจากขยะ 

 

 ตวัอย่างการจดัการขยะที�เหมาะสมกบัชุมชน 

 ดา้นการจดัการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ สามารถดึงความ

สนใจและความร่วมมือของคนในชุมชนไดม้ากกว่า ซึ�งแต่ละชุมชนมีการจดัโครงการและกิจกรรม 

ดงันี�  

1. โครงการจดัการขยะมูลฝอยหมู่บ้านนําร่อง ( สนับสนุนโครงการเมืองน่าอยู่ ) ของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเมืองเก่าอาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โครงการนี� เป็นโครงการจดัการขยะ

มลูฝอยของหมู่บา้นนาํร่อง เพื�อเป็นแนวทางที�ดีในการเป็นแบบอยา่งการดาํเนินงานของหมู่บา้นอื�น 

ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี�  กิจกรรมการคดัแยกขยะ  การให้ความรู้ปลุกจิตสาํนึกผูน้ ํา

หมู่บา้น ประชาชนที�เป็นอาสาสมคัรโดยกระบวนการเรียนรู้เนน้การปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  ให้

มีพฤติกรรมเป็นแบบอยา่งในกลุ่มผูน้าํ โดยผา่นกระบวนการในการจดัประชุมผูน้าํ ระดมความคิด

และแนวทางการดาํเนินงาน  มีการเปิดรับสมคัรอาสาสมคัรเขา้ร่วมโครงการ และมีการผลิตสื�อ

เตรียมอุปกรณ์ ทดลองใช ้และฝึก เช่น เทคนิคการถ่ายทอด การใหค้วามรู้เพื�อขยายผลการปฏิบติัไป

ยงัครัวเรือนใกลเ้คียง การแบ่งเขตรับผดิชอบและกิจกรรมอื�นๆที�จะช่วยขยายผลใหเ้กิดความสะอาด

สวยงามขึ�นในชุมชน รวมทั�งมีการส่งใบสมคัรเขา้ร่วมประกวดนวตักรรมระดบัจงัหวดั/ระดบัภาค  

(โครงการรณรงคจ์ดัการขยะมลูฝอยเพื�อลดปริมาณขยะ, 2544)   

2. เทศบาลนครพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก  ร่วมมือกบัภาคเอกชนจดัทาํสื�อให้ความรู้และ

ประชาสมัพนัธเ์รื�องการคดัแยกขยะและนาํขยะไปใชป้ระโยชน์ โดยทาํปุ๋ยหมกัจากขยะเปียกหรือ

เศษอาหารที�เหลือจากการบริโภค จดัทาํกิจกรรมรับซื�อวสัดุรีไซเคิลหมุนเวียนในแต่ละชุมชน  และ
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จดัตั�งขยะในโรงเรียนเทศบาลวดัพนัปี ผลจากการดาํเนินงานเทศบาลนครพิษณุโลกสามารถลด

ปริมาณขยะที�ตอ้งนาํไปกาํจัดไดม้ากกว่าร้อยละ 50 ซึ�งก่อนที�จดัทาํโครงการมีขยะที�เกิดขึ� นใน

ชุมชนที�ตอ้งกาํจดั 150 ตนัต่อวนั ปัจจุบนัมีขยะมลูฝอยที�ตอ้งกาํจดัประมาณ 70 ตนัต่อวนั 

3. กิจกรรมขยะแลกไข่ ที�เทศบาลนครระยอง จงัหวดัระยอง จดัขึ�นในชุมชนหมู่บา้นจดัสรร

ประสบความสาํเร็จอยา่งมาก มีรายไดจ้ากการดาํเนินการประมาณ 1,000 บาทต่อครั� ง และขยายผล

ไปยงัชุมชนอื�นๆในเขตเทศบาล ผลจากการดาํเนินการสามารถจัดตั�งกองทุนชุมชนได้ เพียง

ระยะเวลา 9 เดือน หลงัจากเริ�มตน้โครงการมีปริมาณวสัดุรีไซเคิลที�รวบรวมได้ถึง 93 ลา้นตัน 

นอกจากนี� ยงัมีกิจกรรมธนาคารขยะในโรงเรียนเทศบาลวดัปากนํ� าและโรงเรียนเทศบาลวดัลุ่ม

มหาชยัชุมพลอีกดว้ย 

4. กิจกรรมผา้ป่าสามคัคีรีไซเคิล ที�วดับา้นหาญ มีการบอกบุญพิมพใ์บฎีกา จัดพุ่มผา้ป่า

เหมือนกบังานบุญทอดผา้ป่าทุกอยา่ง เพียงแต่สิ�งที�ชาวบา้นจะนาํมาทาํบุญที�วดัก็คือขยะที�ยงัใชไ้ด ้

โดยจะติดต่อกบัร้านรับซื�อของเก่าไวล้่วงหน้าเพื�อมาตีราคาผา้ป่าขยะ ไดเ้งินจาํนวน 17,777 บาท

จากกิจกรรมนี� ส่วนหนึ�งถวายวดัเพื�อบูรณะศาลาการเปรียญที�ยงัก่อสร้างไม่เรียบร้อย อีกส่วนหนึ�งให้

ศนูยเ์ด็กเลก็ที�อยูใ่นความดูแลของวดั  

ศนูยว์สัดุรีไซเคิลชุมชนเริ�มแรกเกิดขึ�นจากผูน้าํชุมชนสุขสนัต ์26 เขตบางกะปิ กรุงเทพ ที�มี

แนวคิดในการจดัการขยะมลูฝอยภายในชุมชนเอง โดยเนน้การคดัแยกขยะ นาํรายไดจ้ากการคดัแยก

มาจดัตั�งกอทุนเพื�อสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก โดยร่วมมือกบัชุมชนใกลเ้คียงจดัตั�งเป็นคณะกรรมการ

จัดการสิ� งแวดล้อมชุมชน เขตบางกะปิ เพื�อร่วมมือกันแก้ปัญหาขยะมูลฝอย โดยชุมชนเป็น

ผูด้าํเนินการเอง ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนเพื�อสังคม นอกจากนี� ยงั

เป็นสถานที�ศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษาและชุมชนอื�นๆ ที�สนใจอีกดว้ย  

(ตน้ตะวนั. 2545 : 57-60) 

5. โครงการ 29 บาท ครัวเรือนสะอาด หมู่บ้านสดใส ของชาวหาดสองแคว จังหวดั

อุตรดิตถ ์การก่อตั�งโครงการเกิดขึ�นเนื�องจากไม่มีที�ทิ�งขยะที�เพียงพอ ทาํให้ทิ�งขยะเกลื�อนกลาด 

เพราะงบประมาณที�ไดเ้พียงปีละ 4 ลา้นบาทไม่เพียงพอต่อการจดัการปัญหา ทางองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลทอ้งถิ�นจึงไดร่้วมมือกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ จดัทาํโครงการกาํจดัขยะมูลฝอย

แบบประชาชนมีส่วนร่วม โดยการใหค้วามรู้กบัประชาชนชาวหาดสองแควให้รู้จกัการคดัแยกขยะ

ก่อนนาํไปทิ�ง ผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจดัเวทีสาธารณะและการทอดผา้ป่าขยะรี

ไซเคิล ซึ�งขยะที�เกิดจากการคดัแยกนั�นจะนาํมาย่อยสลายและนาํมาหมกัให้กลายเป็นก๊าซชีวภาพ 

การทาํจุลินทรียแ์หง้(โบกาฉิ)สาํหรับหมกัขยะย่อยสลาย มีการทาํบญัชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน 

การจดัอบรมแต่ละครั� งจะมีค่าลงทะเบียนครัวเรือนละ 29 บาทเพื�อนาํมาเป็นกองทุนให้กบัหมู่บา้น

ในการทาํโบกาฉิ งบส่วนหนึ�งจะนาํไปซื�อถงัพลาสติกสีดาํมีก๊อกขนาดบรรจุ 20 ลิตร ดา้นล่างตวัถงั

สามารถเปิด-ปิดไดส้ะดวกเพื�อใหน้าํสามารถไหลออกไดง่้าย ดา้นในติดตะแกรงดกัสูงจากถงัราว 7-

10 เซนติเมตร ถงัดาํนี� ไดแ้จกจ่ายใหก้บัทุกครัวเรือนที�เขา้รับการอบรมให้นาํไปหมกัเศษอาหาร พืช 
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ขยะยอ่ยสลายสาํหรับทาํนํ� าหมกัชีวภาพเพื�อนาํไปใชใ้นการทาํการเกษตร โครงการนี� นอกจากจะ

เป็นผลดีกบัชาวบา้นและชุมชนเองที�นาํปุ๋ยหมกัไปใชป้ระโยชน์ได ้ไม่ตอ้งซื�อปุ๋ย ลดค่าใชจ่้ายใน

การบริการเก็บขยะแลว้ ยงัช่วยลดงบประมาณเพื�อซื�อรถขนขยะ การจา้งคนงาน ลดการสิ�นเปลือง

การใชน้ํ� ามนัและการจดัซื�อถงัขยะไวบ้ริการชาวบา้นตามจุดต่างๆ ทาํใหท้ศันียภาพสองขา้งทางดีขึ�น

(สิริรักษ ์บางสุด. 2548:49-52) 

6. การจดัการขยะของชมชนนํ� าผาง จงัหวดัน่าน ซึ�งไดม้ีการจดัทาํเวทีพูดคุยกนัชุมชนเพื�อ

หาทางในการจดัการขยะที�ดี เพราะชุมชนใชว้ิธีการจดัการขยะแบบเดิมๆ คือ เผา ทิ�งลงแม่นํ� า หรือ

ทิ�งตามสถานที�สาธารณะ จาํนวนนักท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ�นเรื� อยๆทาํให้ปริมาณขยะและความรุนแรง

ของปัญหามากขึ�น ชุมชนมีความเห็นว่าไม่ควรนาํวิธีการจดัการขยะแบบคนเมืองมาใช ้เพราะตอ้งใช้

งบประมาณจาํนวนมากในการซื�อรถขยะและการจา้งพนักงานเก็บขยะ อาจก่อให้เกิดการกนักัน

พื�นที�ไวทิ้�งขยะ ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม การท่องเที�ยว จนนี�สุดเป็นปัญหาใหญ่ที�ไม่สามารถ

หาทางออกได ้ 

ชุมชนไดห้าวิธีการจดัการขยะแบบพึ�งตนเอง ดว้ยการให้คนในชุมชนลดการสร้างขยะให้

น้อยที� สุด พร้อมทั� งให้มีการจัดการขยะภายในครัวเรือนสําหรับขยะสาธารณะหรือขยะจาก

นกัท่องเที�ยวใหท้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลรับผดิชอบ ไดก้าํหนดแนวทางร่วมกนัเพื�อลดปริมาณ

ขยะ คือ ลดการใช้ถุงพลาสติก ด้วยการใชต้ะกร้าไมไ้ผ่หรือถุงผา้ พร้อมกับคัดแยกขยะ ขยะที�

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ใหแ้ยกเก็บไวข้ายกบัพ่อคา้ ส่วนขยะที�ตอ้งกาํจดัให้ทาํหลุมเปียกเพื�อ

ฝังกลบ ส่วนขยะแห้งให้เผา ขยะอนัตรายพวกหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ ให้นาํไปทิ�งในหลุม

รวมของหมู่บา้น การประกอบพิธีกรรมใดๆก็ให้ใชว้สัดุธรรมชาติ เช่น ใบตองแทนพลาสติก เป็น

ตน้ ขยะพิษ เช่น ผลิตภณัฑจ์ากยาฆ่าแมลงก็ทิ�งในแนวไร่หรือแนวสวนของแต่ละบา้นลึกอย่างน้อย 

30 เซนติเมตร นอกจากนี� ยงัส่งเสริมให้เพิ�มมูลค่าขยะดว้ยการนาํขยะประเภทพลาสติก กระป๋อง 

ขวดแกว้ กระดาษ ดว้ยการนาํมาทาํเป็นดอกไมรี้ไซเคิลเสริมรายไดใ้หก้บัชาวบา้น เพื�อเป็นแนวทาง

ปฏิบัติร่วมกันของชุมชนและกาํหนดบทลงโทษสําหรับผูที้�ทิ�งขยะหรือสิ�งปฏิกูลตามแหล่งนํ� า

สาธารณะ  ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลจึงไดอ้อกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการจดัการสิ�งปฏิกลูและขยะมูล

ฝอยขึ�น(ผูน้าํทอ้งถิ�น. 2546:62) 

 7. การทอดผา้ป่าขยะของเครือข่ายพฒันาชุมชนและสิ�งแวดลอ้มคูคลอง (เครือข่ายคลอง) 

ไดร่้วมกนัจดักิจกรรมทอดผา้ป่าขยะ ที�มีชื�อว่า “ผา้ป่าขยะชุมชนร่วมใจ พฒันาสิ�งแวดลอ้ม” เป็น

กิจกรรมสร้างสรรคที์�ผนวกเอาประเพณีทอดผา้ป่าที�คนไทเราทาํกนัมาแต่นมนาน รวมกบักบัการ

พฒันาสิ�งแวดลอ้มไดอ้ยา่งลงตวั น่าสนใจ และมีสีสัน งานทอดผา้ป่าขยะเกิดจากความร่วมมือของ

สามเครือข่ายชุมชนริมคลอง คือ เครือข่ายคลองเปรมประชากร เครือข่ายคลองบางเขน เครือข่าย

คลองบางบวั 

 วตัถุประสงคข์องการทอดผา้ป่าขยะ 

     - เพื�อใหไ้ดร่้วมกนัเก็บขยะ ทาํความสะอาดชุมชนและคลอง แลว้ 
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     - นาํขยะที�ไดม้าบริจาค ร่วมทอดผา้ป่าเพื�อตั�งเป็นกองทุนสิ�งแวดลอ้ม นาํไปจดัสร้างบ่อ

บาํบดันํ� าเสียใหก้บัวดัและโรงเรียนริมคลองใหเ้กิดการอนุรักษค์ลอง เป็นการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อคลองคลองที�พวกเขาอาศยัใชป้ระโยชน์มาเนิ�นนาน  

     - การบอกให้สังคมไดรู้้ว่าชุมชนคนริมคลองไม่ไดเ้ป็นผูท้าํร้ายคลองตามที�เขาเขา้ใจ แต่

พยายามที�จะรักษาคลองใหก้ลบัไปดีดงัเดิมมากกว่า 

 การดําเนินการ 

    เริ�มตั�งแต่การประชุมวางแผนงานร่วมกนัอย่างมีส่วนร่วม และแต่ละชุมชนส่งตวัแทนมา

เป็นคณะทาํงานเพื�อรวบรวมรับขยะจากชาวบา้นที�อยู่อาศยัริมคลอง โดยประสานขอความร่วมมือ

จากสาํนกัระบายนํ� าขอยมืเรือมาใชใ้นการทาํกิจกรรม การระดมขยะมาจาก 3 ส่วน คือ การระดมจาก

ในชุมชน ซึ�งจะรวบรวมขยะแลว้นาํมาทอดผา้ป่าร่วมกนั การรับบริจาคขยะทางเรือจากชาวบา้นที�

อยูอ่าศยัริมคลอง โดยมีการลงเรือรับขยะในวนัเสาร์ 2 สัปดาห์ก่อนวนัที� 5 มิถุนายน ซึ�งจะเป็นวนั

ทอดผา้ป่าขยะ และทางที�สามคือรับบริจาคเอกชน ห้างร้าน โรงเรียน องค์กรต่างๆที�สนใจตอ้งการ

ทาํบุญร่วมกนั  

 ผลการดําเนินงาน 

 - เป็นกิจกรรมที�คิดและทาํโดยองคก์รชุมชนร่วมกนัจดัทาํเองวางแผนงานและงบประมาณ

เองโดยชุมชน  

   - ชาวบา้นไดท้าํความสะอาดชุมชน คลอง ไดน้าํสิ�งของที�เหลือใชแ้ลว้มาสร้างเป็นรายได้

และสามารถนาํไปสร้างบ่อบาํบดันํ� าเสียซึ�งเป็นการอนุรักษค์ลองอีกทาง  

   -  มีการเชื�อมโยงการจดัการขยะและการบาํบดันํ� าเสียโดยเป้าหมายไปสู่การดูแลคลอง  

สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต โดยใชก้ารจดักิจกรรมทอดผา้ป่าขยะ ซึ�งผูที้�ไม่มีเงินก็สามารถร่วมทาํบุญได ้

ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นเป็นอยา่งดี จากระดบัครัวเรือนโดยแทจ้ริง ซึ�งไดม้าจากความสมคัร

ใจ บา้นริมคลองหลายๆบา้นที�ไม่เคยไดร่้วมกิจกรรมก็เขา้มามีส่วนร่วมได ้ 

ไดรั้บร่วมมือเป็นอย่างดีจาก แต่ละชุมชน โรงเรียน และวดั สร้างความร่วมมือระหว่าง บา้น วดั 

โรงเรียน หน่วยงาน หา้งร้าน สถานประกอบการณ์ต่างๆ ก็มีส่วนร่วมโดยการบริจาคขยะมาให้ เป็น

การเชื�อมโยงขยายผลการมีส่วนร่วมในทอ้งถิ�น  

  -  สร้างความเข้าใจให้สาธารณะได้รับรู้ถึงความใส่ใจในสิ� งแวดลอ้มของชาวชุมชน 

หน่วยงานต่างๆ ไดเ้ขา้ใจชุมชนมากขึ�น  

   - เป็นการทาํงานร่วมกนัระหว่างชุมชนทั�ง 3 สายคลอง คือ เครือข่ายคลองเปรมประชากร 

เครือข่ายคลองบางเขนและเครือข่ายคลองบางบวั(มลูนิธิชุมชนไทย, 2548) 

แต่ละชุมชนอาจมีโครงการและกิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมที�เหมาะสมกบัชุมชน เช่น 

เทศบาลตาํบลปริก อาํเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา  มีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของแกนนาํชุมชน

ในการจดัการสิ�งแวดลอ้มชุมชน  สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่มตวัอย่าง  ทั�งในดา้นความรู้ 
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ความเขา้ใจ ทศันคติ และทกัษะในการเป็นผูน้าํการปฏิบติัการดา้นสิ�งแวดลอ้มเชิงบูรณาการมีการ

จดัทาํโครงการดา้นการจดัการสิ�งแวดลอ้ม 5 โครงการ ซึ�งเชื�อมโยงกนัดงันี�   

(1) โครงการรณรงคค์ดัแยกขยะและวิธีการจดัการขยะ   

(2) กิจกรรมนํ� าหมกัสารพดัประโยชน์  

(3) โครงการผกัปลอดสารพิษ  

(4)โครงการคลองสวย  นํ� าใส และ  

(5 ) โครงการหนูนอ้ยรีไซเคิล  

ผลจากโครงการ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการจดัการขยะอยา่งถกูตอ้ง มีความเขา้ใจปัญหา

ในชุมชน และสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆอย่างบูรณาการ รวมทั�งมีการขยายผลการเรียนรู้สู่

ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน และองคก์รทอ้งถิ�น ปัจจยัที�เอื�อต่อการดาํเนินงานคือ การสนับสนุนจาก

เทศบาลและหน่วยงานภายนอก และความเขม้แข็งของผูน้าํชุมชนในบางพื�นที� ปัญหา และอุปสรรค 

ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของแกนนาํชุมชน ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทางการการเมือง ความ

ขดัแยง้ในชุมชน ข้อจาํกดัด้านเวลาของแกนนํา ความเคยชินต่อพฤติกรรมการบริโภคที�ส่งผล

กระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม ส่วนปัจจยัหรือเงื�อนไขที�เอื�อต่อกระบวนการขยายผลการเรียนรู้เรื� องการ

จดัการสิ�งแวดลอ้มสู่ชุมชน คือ การไดรั้บขอ้มลูข่าวสารอย่างต่อเนื�อง การดาํเนินการเชิงรุกโดยใช้

วิธีการวิจยัเชิงปฏิบติัการในชุมชน การสนบัสนุนจากปัจจยัภายนอกในดา้นความรู้ เงินทุน และดา้น

ขวญักาํลงัใจ และการประสานงานที�มีประสิทธิภาพ  

จากการทบทวนวรรณกรรมตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 ทาํใหท้ราบปัจจยัต่อการจดัการขยะที�

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่  

1. ชนิดของขยะตามประเภทของกิจกรรมและแหล่งกาํเนิด ปริมาณที�ผลิตออกมาและที�เก็บ

ขนได ้ลกัษณะและส่วนประกอบของขยะมลูฝอยในชุมชนนั�นๆ    

2. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และการดาํเนินงานและซ่อมแซมบาํรุงรักษา   

 3. ปัญหาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การทาํใหเ้กิดมลพิษแก่พื�นดิน แหล่งนํ� าและอากาศ 

ปัจจัยอื�นๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย ์ทัศนียภาพของพื�นที�และ

บริเวณใกลเ้คียง 

 4. การนําเอาทรัพยากรบางส่วนจากขยะมูลฝอยกลบัมาใช้เป็นประโยชน์ ทั� งทางด้าน

พลงังาน วสัดุและพื�นที�ดิน  

 5. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  

 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถนาํเอาแนวทางดงักล่าวมาใชส้ร้างความร่วมมือจากคน

ในชุมชนไดโ้ดยการใชสื้�อประกอบการอบรมบรรยาย อภิปราย  เช่น การใชภ้าพยนตร์ การใชส้ไลด ์

การใช้แผ่นใส หรือการสร้างเหตุการณ์จาํลอง การเล่นเกม  การเล่นละคร การทดลอง การทาํ

รายงาน การอภิปรายโตแ้ยง้ภายในกลุ่ม หรือการพาไปศึกษาดูงานนอกสถานที� ซึ�งจะทาํใหช้าวบา้น

เห็นภาพและเขา้ใจสถานการณ์ไดดี้ขึ�น ไม่น่าเบื�อและสะทอ้นความคิดความรู้สึกของชาวบา้นผ่าน
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กิจกรรมต่างๆโดยที�ชาวบา้นอาจจะไม่รู้ตวั สาํหรับบา้นเขาเหลก็ซึ�งมีขอ้จาํกดัในการใชเ้ทคโนโลยี

ไม่มีความสะดวก เนื�องจากไฟฟ้ามีจาํกดัและไม่มีเทคโนโลยีที�พร้อม ดงันั�นผูว้ิจยัตอ้งเตรียมความ

พร้อมและวางแผนรองรับการแกปั้ญหาล่วงหนา้ดา้นเทคโนโลย ี

 สาํหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆที�ชุมชนร่วมกนัจดัตั�งขึ�นเพื�อแกปั้ญหาขยะที�สามารถ

นาํมาเสนอเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะกบับา้นเขาเหลก็ได ้คือ  

 1. กิจกรรมขยะแลกไข่  

 2. กิจกรรมผา้ป่าสามคัคีรีไซเคิล  

 3. กิจกรรมธนาคารขยะ  

4. การลดการใชถุ้งพลาสติก ดว้ยการใชต้ะกร้าไมไ้ผห่รือถุงผา้ พร้อมกบัคดัแยกขยะ ขยะที�

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ใหแ้ยกเก็บไวข้ายกบัพ่อคา้ ส่วนขยะที�ตอ้งกาํจดัให้ทาํหลุมเปียกเพื�อ

ฝังกลบ  ส่วนขยะแห้งให้เผา ขยะอนัตรายให้นําไปทิ�งในหลุมรวมของหมู่บ้าน การประกอบ

พิธีกรรมใดๆก็ให้ใชว้สัดุธรรมชาติ ขยะพิษ ส่งเสริมให้เพิ�มมูลค่าขยะด้วยการนําขยะประเภท

พลาสติก กระป๋อง ขวดแก้ว กระดาษ ด้วยการนํามาทาํเป็นดอกไมรี้ไซเคิลเสริมรายได้ให้กับ

ชาวบา้น ออกขอ้บงัคบัในการจดัการขยะเพื�อเป็นแนวทางปฏิบติัร่วมกนัและลงโทษผูฝ่้าฝืน  

 5. โครงการ 29 บาท ครัวเรือนสะอาด หมู่บา้นสดใส เป็นการจดัอบรมให้กบัชาวบา้นเรือง

การจดัการขยะโดยเสียค่าอบรม 29 บาท พร้อมกบัมอบถงัดาํเพื�อให้แต่ละบา้นนาํไปหมกัขยะเป็น

นํ� าปุ๋ยหมกัใชใ้นการเกษตร  

6. โครงการหนูนอ้ยรีไซเคิล  

 บางโครงการมีการนาํเงินที�ไดจ้ากการจาํหน่ายขยะตั�งขึ�นเป็นเงินกองทุนหมู่บา้น เพื�อใชใ้น

การทาํกิจกรรมอื�นต่อไป มอบให้กับผูป้ระสบภัยหรือผูด้ ้อยโอกาส บางชุมชนมีการตั�งระบบ

ธนาคาร ออกบัญชีให้กบัชาวบา้นแต่ละคนเพื�อสะสมรายไดที้�ได้จากการจาํหน่ายขยะ เป็นการ

ส่งเสริมการออมและแกปั้ญหาเรื�องหนี� สินในชุมชนอีกทางหนึ�ง 

 แต่ละชุมชนมีรูปแบบการจดัการขยะที�แตกต่างกนัขึ�นอยู่กบัสภาพสังคม วฒันธรรม วิถี

ชีวิตและสิ� งแวดลอ้มของชุมชน การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 

วางแผนและร่วมกนัหาทางแกไ้ข ทาํใหก้ารจดัการขยะมีความย ั�งยนืเพราะชาวบา้นยอ่มเขา้ใจปัญหา

และสภาพชุมชนของตนเองที�สุด ทาํให้มีความเหมาะสมกับสภาพสิ�งแวดลอ้มของชุมชน การ

จดัการขยะนี�อาจนาํไปสู่การแกปั้ญหาอื�นๆในชุมชนไดด้ว้ย เช่น การส่งเสริมการออมโดยการจดัตั�ง

ธนาคารขยะ เพื�อแกปั้ญหาหนี� สิน เป็นตน้  

ผูว้ิจยัสามารถนาํรูปแบบหรือวิธีการจดัการขยะของแต่ละชุมชนมาเป็นแนวทางให้กับ

ชาวบ้านในการจดัการขยะที�มีความเหมาะสมต่อบริบทของชุมชน ตามวตัถุประสงค์ข้อที�  3 ที�

ตอ้งการหาแนวทางในการจดัการขยะที�เหมาะสมร่วมกนักบัคนในชุมชน  

 

 



20 
 

บทที� 2 

วธีิการศึกษา 

 2.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที�ศึกษา  คือ  ประชาชนที�อาศยัในหมู่บ้านเขาเหล็ก   ตาํบลเขาโจด  อาํเภอศรี

สวสัดิ�   จงัหวดักาญจนบุรี   

การศึกษาการจัดการขยะของหมู่บ้านเขาเหล็กเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative  

research)  ซึ�งเป็นขอ้มลูในลกัษณะการบรรยาย  เนื�องจากขอ้มลูที�ใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มลูเกี�ยวกบั

ประเภทของขยะ  วิธีการจดัการขยะ  และทศันคติของคนในชุมชนที�เกี�ยวกบัการจดัการขยะ และ

การวิจยัในครั� งนี�  มีรูปแบบของการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (action  research)  ที�เน้นการให้คนในชุมชน

มีส่วนร่วมในการศึกษาตั�งแต่การศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ที� 1  ศึกษาวิธีการจดัการของชุมชน  โดย

ร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรในการเดินสาํรวจขยะ  และศึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 ศึกษาทศันคติของ

คนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะเพื�อให้ผูศ้ึกษาและกลุ่มอาสาสมคัรไดท้ราบขอ้มูลและเห็นถึง

ความสาํคญัของการจดัการขยะในหมู่บา้น  และร่วมกนัพดูคุยแสดงความคิดเห็นเพื�อหาแนวทางใน

การจดัการขยะ  รวมทั�งเขา้ร่วมกิจกรรมและทดลองปฏิบติัการและร่วมประเมินผลการศึกษาการ

จดัการขยะ 

กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  เนื�องจากการศึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1  

และวตัถุประสงคข์อ้ที�  2 เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มลู เพื�อใหเ้กิดองคค์วามรู้   ขอ้มลูที�ไดน้ั�นมาจาก

การสุ่มตวัอยา่งจากประชากรทั�งหมดในหมู่บา้น ส่วนการศึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ที�  3  เป็นการ

ทดลองปฏิบติัการ  เพื�อให้เกิดความรู้  และพบแนวทางในการจดัการขยะที�เหมาะสมกับชุมชน  

กลุ่มตวัอยา่งจึงหมายถึงผูที้�เขา้ร่วมทดลองปฏิบติัการ  ดงันั�นกลุ่มตวัอยา่งจึง  ไดแ้ก่  

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชศ้ึกษาในวตัถุประสงคข์อ้ที� 1  และวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2  คือ  ประชาชนที�

อาศยัในหมู่บา้นเขาเหล็ก   ตาํบลเขาโจด  อาํเภอศรีสวสัดิ�  จงัหวดักาญจนบุรี  ใชก้ารสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง  (purpossive  sampling )    กลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชากรในหมู่บา้นเขาเหลก็  สุ่มตวัอย่าง

ตามโซนของหมู่บา้น  ซึ�งแบ่งออกเป็น  3  โซน  คือ  โซนบน  โซนกลาง  และโซนล่าง      โดยเก็บ

ขอ้มลูในประเด็นเดียวกนั  ตามวตัถุประสงค์ที�ศึกษา  คือ การศึกษาการจดัการขยะในชุมชน  และ

ศึกษาทศันะคติของคนในชุมชนเกี�ยวกับการจดัการขยะ  โดยไม่จาํกดัจาํนวนประชากรที�ศึกษา  

จนกว่าจะไม่พบความแตกต่างของขอ้มลูที�เก็บได ้ หรือถึงจุดอิ�มตวัของขอ้มลู 

กลุ่มตวัอย่างที�ใชศ้ึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ที� 3 คือ ผูที้�มีความสนใจเขา้ร่วมในการศึกษา

แนวทาง  และร่วมปฏิบติัการการจดัการขยะ กลุ่มตวัอยา่งจะไดม้าจากผูที้�มีความสนใจ  รวมทั�ง  ครู  

พระสงฆ์  ที�จะเข้าร่วมในกระบวนการการศึกษาหาแนวทาง  ทดลองปฏิบัติการ  และการ

ประเมินผลการจดัการขยะ  นอกจากนี� กลุ่มตวัอย่างนี� ยงัมีส่วนร่วมในการศึกษาตามวตัถุประสงค ์

ขอ้ที� 1และขอ้ที� 2 ดว้ย 
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2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 1 ตารางแสดงการเก็บขอ้มูลใน

การศึกษา หนา้ 65) 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู  แบ่งเป็นสองส่วน  คือ  

 ใชก้ารสาํรวจสนาม  และการทดลองปฏิบัติการจดัการขยะ  กล่าวคือ  การสาํรวจสนาม 

(Field survey)  ใชใ้นการเก็บขอ้มลู  ตามวตัถุประสงคที์�ศึกษาทั�ง 3 ขอ้  กล่าวคือ การสมัภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง  ในการเก็บขอ้มูลการจดัการขยะและทศันคติของคนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะ

นั�น    เนื�องจากผูศ้ึกษาตอ้งการเขา้ไปศึกษาว่าชุมชนมีการจดัการขยะอย่างไร    การสนทนากลุ่ม 

(focus  group) เพื�อร่วมกนัระหว่างผูว้ิจยัและอาสาสมคัรในชุมชนในการหาแนวทางการจดัการขยะ  

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเพื�อเก็บขอ้มูลเกี�ยวกับขยะ  การจดัการขยะของคนในชุมชน   

รวมทั�งการเก็บขอ้มลูระหว่างการสนทนากลุ่ม  การทดลองปฏิบติัการ   

 วิธีการทดลอง  ใชใ้นการเก็บขอ้มูลในวตัถุประสงค์ขอ้ที�  3 ศึกษาหาวิธีการจดัการขยะที�

เหมาะสมร่วมกบัคนในชุมชน  เนื�องจากเป็นการนาํแนวทางที�ไดจ้ากการสนทนากลุ่มมาทดลอง

ปฏิบติัจริง   

 2.3 เครื�องมอืที�ใช้ในการเกบ็ข้อมูล (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 2 เครื�องมือในการแก็บขอ้

มลู หนา้ 68) 

 ใชแ้บบบนัทึกการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสัมภาษณ์ตามวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1 

ศึกษาการจดัการขยะของคนในชุมชน และวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 ศึกษาทศันะคติของคนในชุมชนที�มี

ต่อการจัดการขยะในชุมชน  แบบบันทึกการสังเกตแบบมีโครงสร้างใช้ในการเก็บข้อมูลใน

วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 เพื�อเก็บขอ้มลูประเภทของขยะที�มีอยู่ในชุมชน  และการจดัการขยะในชุมชน  

การสงัเกตแบบไม่มีโครงสร้างในการเก็บขอ้มลูตามวตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้  ในประเด็นประเภทของ

ขยะที�มีอยูใ่นชุมชน  การจดัการขยะ  ทศันคติของคนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะในชุมชน  และ

สงัเกตการณ์สนทนากลุ่ม  เพื�อหาแนวทางการจดัการขยะ  การทดลองปฏิบติัการ  แบบบนัทึกการ

สนทนากลุ่ม ใชใ้นการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื�อหาแนวทางการจัดการขยะ  และการ

สรุปผลการทดลองปฏิบติัการจดัการขยะ 

2.4   การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลตามประเด็นในวตัถุ

วตัถุประสงค ์ ต่อไปนี�  

 วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 และวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสรุปผลการ

เก็บขอ้มลู  จดัหมวดหมู่ตามวตัถุประสงคที์�ศึกษา    ส่วนวตัถุประสงคข์อ้ที� 3        ใชว้ิธีการสรุปผล

ขอ้มลูจากการสนทนากลุ่มย่อย  ผลการทดลองปฏิบติัการ  ประเมินความเป็นไปไดใ้นการจดัการ

ขยะอยา่งย ั�งยืน  โดยในทุกขั�นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูลในวตัถุประสงค์ขอ้ที� 3 นี� เป็นการร่วม

วิเคราะห์ขอ้มลูของผูศ้ึกษาและกลุ่มตวัอยา่งที�เขา้ร่วมทดลองการปฏิบติัการขยะ   
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 จากนั�นสรุปผลขอ้มูลทั�งหมดและตีความขอ้มูลเพื�อตอบโจทยก์ารวิจยั ใชว้ิธีการบรรยาย

และอธิบายเชื�อมโยงความสมัพนัธก์นั  เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจว่า การจดัการขยะของชุมชนเขาเหล็ก

ว่ามีความเหมาะสมต่อบริบททางสังคม และสภาพแวดลอ้มของชุมชนหรือไม่อย่างไร และมีการ

จดัการขยะรูปแบบใดที�เหมาะสมกบัชุมชนเขาเหลก็ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน   

2.5 ขั�นตอนการดําเนินงาน 

 ขั�นตอนที� 1 วนัที� 22 ตุลาคม 2550 

ติดต่อกบัผูน้าํชุมชนทั�ง เจา้อาวาส กาํนัน อ.ไพรัช อบต.เกษม ซึ�งทางผูว้ิจยัจะที�ติดต่อกบั

ผูน้าํชุมชนไวก่้อนหนา้ลงหมู่บา้น เพื�อขอความร่วมมือในการจดักิจกรรมของกลุ่มผูว้ิจยั ในการช่วย

ประชาสัมพนัธ์และร่วมชี� แจงรายละเอียดถึงสาเหตุของการเขา้ไปในหมู่บา้นของนักศึกษาให้แก่

ชาวบา้นในหมู่บา้น เพื�อขอความร่วมมือจากชาวบา้น และกระตุน้ให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมทาํ

กิจกรรมกบักลุ่มผูว้ิจยั อีกทั�งผูว้ิจยัลงสาํรวจหมู่บา้น เพื�ออธิบายถึงการเขา้มาของกลุ่มผูว้ิจยัว่าจะมา

ทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะภายในชุมชน และเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัประเภทของขยะภายใน

หมู่บา้นและวิธีการจดัการขยะของแต่ละบา้นอยา่งคร่าวๆ พร้อมกบัเขา้ไปพดูคุยสร้างความสัมพนัธ์

กบัชาวบา้น กล่าวเชิญชวนชาวบา้นในการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรทาํกิจกรรมร่วมกนักบัผูว้ิจยั ใน

วตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้ ขั�นตอนนี� เป็นการประสานงานเพื�อใหเ้กิดความราบรื�นในการดาํเนินงานตาม

วตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้ 

ขั�นตอนที� 2 วนัที� 23 ตุลาคม 2550 

ประชุมร่วมกบัชาวบา้น เพื�อชี�แจงว่านักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เขา้มาศึกษาวิจยัและ

เขา้มาทาํกิจกรรมอะไรในหมู่บา้น ในช่วงวนัที� 19-29 ตุลาคม 2550 เพื�อเป็นการขอความร่วมมือจาก

ชาวบา้นที�สนใจเขา้ร่วมในการหาแนวทาง  ทดลองปฏิบติัการการจดัการขยะและงานวิจยัของกลุ่ม

อื�น ซึ�งทางกลุ่มผูว้ิจยัจะอธิบายงานหรือกิจกรรมที�กลุ่มผูว้ิจยัจะทาํเกี�ยวกบัการจดัการขยะภายใน

ชุมชนอยา่งละเอียด พร้อมทั�งใชสื้�อมาอธิบายเพิ�มเติม เพื�อสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาขยะที�เกิดขึ�นใน

ที�ต่างๆ ทั�วโลก อนัมีสาเหตุมาจากการไม่มีการจดัการขยะที�เหมาะสม เพื�อกระตุน้ให้ชาวบา้นเห็น

และตระหนักถึงปัญหาขยะที�อาจเกิดขึ� นภายในชุมชน หากชุมชนยงัไม่มีวิ ธีการจัดการขยะที�

เหมาะสม เปิดโอกาสให้ชาวบา้นแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาดงักล่าว กล่าวเชิญชวนชาวบา้นใน

การเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรทาํกิจกรรมร่วมกนักบัผูว้ิจยั โดยขั�นตอนนี� เป็นการประสานงานเพื�อให้

เกิดความราบรื�นในการดาํเนินงานตามวตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้ 

ขั�นตอนที� 3 วนัที� 23 - 26 ตุลาคม 2550 

กลุ่มผูว้ิจยัและกลุ่มชาวบา้นอาสาสมคัรดาํเนินการเก็บขอ้มูลในวตัถุประสงค์ ขอ้ที� 1 และ

วตัถุประสงคข์อ้ที� 2 คือ โดยการสาํรวจและสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยไปตามแต่ละบา้นทั�ง 3 โซน 

เพื�อชี� แจงถึงปัญหาขยะที�อาจเกิดขึ�นภายในชุมชม หากไม่มีการจดัการขยะที�เหมาะสมต่อชุมชม

พร้อมกบัเก็บขอ้มลูเกี�ยวกบัประเภทของขยะ วิธีการจดัการขยะของแต่ละบา้นว่าการจดัการขยะที�

ชุมชนใชน้ั�นมีความคิดมาจากอะไร ทาํไมถึงใชว้ิธีการเหล่านี�  มีผลมาจากฐานความเชื�อ วฒันธรรม
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ประเพณีบ้างหรือไม่ และทัศนคติของชาวบ้านต่อการจัดการขยะของชุมชนในปัจจุบนั อีกทั�ง

สอบถามความคิดเห็นชาวบา้นว่าชุมชนควรมีการจดัการขยะอยา่งไร ตามความเห็นของชาวบา้น  

ซึ�งขั�นตอนนี�จะช่วยใหผู้ว้ิจยัมีพื�นฐานความรู้ละความเขา้ใจการจดัการขยะที�มีอยูใ่นหมูบ่า้น  

และยงัก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําความรู้ที�ได้ไปใช้ในการร่วมหาแนวทาง  ทดลอง  และ

ปฏิบติัการขยะร่วมกบัชาวบา้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  จากนั�นสรุปผลการเก็บ

ขอ้มลู ในขั�นตอนนี�ตรงกบัวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 และ 2 

ขั�นตอนที� 4 วนัที� 25 -26 ตุลาคม 2550 

จดัการสนทนากลุ่มยอ่ยร่วมกบัอาสาสมคัรและผูน้าํชุมชน เพื�อสรุปขอ้มลูของวตัถุประสงค์

ขอ้ที�1 และ 2 และหาแนวทางร่วมกนัในการจดักิจกรรมการจดัการขยะที�มีความเหมาะสมกบัชุมชน  

เพื�อนาํไปทดลองปฏิบติัการ รวมทั�งใชสื้�อมาอธิบายถึงแนวทางที�สามารถนาํเอามาใชใ้นการทดลอง

ปฏิบติั 

ขั�นตอนที� 5 วนัที� 27 - 31 ตุลาคม 2550 

นาํเอาแนวทางการจดัการขยะที�เหมาะสมกบัชุมชนที�ไดต้กลงร่วมกนักบักลุ่มอาสาสมคัร

และผูน้าํชุมชนไปทดลองปฏิบติัการ โดยจะทดลองปฏิบติัเฉพาะโซนกลางของหมู่บา้น และในวนัที� 

28 ตุลาคม ซึ�งเป็นวนัสุดทา้ยของการนาํเอาวิธีการจดัการขยะไปทดลองปฏิบติัมาสรุปผลร่วมกนักบั

กลุ่มอาสาสมคัรและผูน้าํชุมชน เพื�อดูว่าสามารถนาํมาใชจ้ดัการขยะในชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

ย ั�งยนืหรือไม่ สามารถใชจ้ดัการขยะในชุมชนไดห้รือไม่ และควรมีวิธีการแกไ้ข ปรับปรุงการจดัการ

ขยะหรือไม่ อยา่งไร และมีแนวทางใดที�จะทาํให้การจดัการดงักล่าวดาํเนินการต่อไปได ้ หลงัจาก

ผูว้ิจยัออกจากชุมชนแลว้ โดยเปิดโอกาสให้อาสาสมคัรและผูน้าํแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มที� 

และมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชนของตนเอง ขั�นตอนนี� เป็นการดาํเนินงานใน

วตัถุประสงคข์อ้ที� 3 

ขั�นตอนที� 6 วนัที� 1 พฤศจกิายน 2550 

ส่งมอบงานให้แก่ผูน้ ําชุมชนและชาวบ้านอาสาสมคัร เพื�อสานต่อและดาํเนินกิจกรรม

ต่อไปในชุมชนอยา่งย ั�งยนื และสรุปผลการเก็บขอ้มลูที�ศึกษาตามวตัถุประสงคท์ั�งหมด  เพื�อเป็นการ

ตรวจสอบความถกูตอ้ง  ชดัเจนของขอ้มลูอีกครั� ง  ขั�นตอนนี� เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง  และ

ครบถว้นของขอ้มลู  ซึ�งเป็นการดาํเนินงานในวตัถุประสงคท์ั�ง 3 ขอ้ 

2.6 วธิีการศึกษาที�ปรับเปลี�ยนใหม่ 

 วิธีการศึกษาและการวางแผนการดาํเนินการก่อนลงภาคสนาม  เมื�อเริ�มดาํเนินการศึกษาวจิยั

การจดัการขยะของชุมชนเขาเหล็กนั�น  ผูศ้ึกษาได้ปรับเปลี�ยนแก้ไขขั�นตอน วิธีการศึกษาและ

แผนการดาํเนินงานในบางส่วน  เพื�อให้มีความสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนในระหว่างการลง

พื�นที�ศึกษา โดยแบ่งกลุ่มที�ศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กและกลุ่มผูใ้หญ่ในชุมชน  เนื�องจาก

การให้ทั� งสองกลุ่มร่วมสนทนาในเวทีเดียวกนั  จะทาํให้กลุ่มเด็กแสดงความคิดเห็นไดไ้ม่เต็มที�  

เพราะคนในชุมชนใหค้วามสาํคญักบัระบบอาวุโส  ซึ�งจะทาํใหผู้ศ้ึกษาไดข้อ้มลูจากกลุ่มเด็กยากขึ�น  
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ดงันั�นรูปแบบของการศึกษาของผูว้ิจยั คือ แบ่งกลุ่มผูศ้ึกษาในการสนทนาออกเป็นกลุ่มเด็กและกลุม่

ผูใ้หญ่คนละเวที  โดยผูว้ิจยัจะนาํความคิดเห็นที�ไดจ้ากกลุ่มเด็กไปเสนอแลกเปลี�ยนในเวทีของกลุ่ม

ผูใ้หญ่   

นอกจากนั�นไดป้รับเปลี�ยนแผนในการดาํเนินงานจากที�วางแผนไวก่้อนลงภาคสนาม  ดงันี�  

 1.  ช่วงเวลาของการดาํเนินโครงการที�มีการปรับเปลี�ยนวนัและเวลา  เพื�อให้สอดคลอ้งกบั

กิจกรรมของคนในชุมชน  เนื�องจากในช่วงเวลาที�ลงภาคสนามนั�นเป็นฤดูกาลของการเก็บเห็ดโคน

การหาของป่าและการทอดกฐิน  ทาํให้ตอ้งปรับเปลี�ยนวนัและเวลาเพื�อให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและ

การประชุมสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในชุมชนและการประกอบอาชีพได ้ ซึ�งจะสะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมหรือร่วมกิจกรรม 

 2.  กลุ่มอาสาสมคัร  จากเดิมที�กาํหนดไวว้่ากลุ่มอาสาสมคัรในการทดลองจะไดม้าจากบา้น

ที�ผูศ้ึกษาเขา้ไปอาศยัอยู ่ แต่เมื�อดาํเนินการจริงไดม้ีการปรับเปลี�ยนกลุ่มอาสาสมคัรในการทดลอง

จากผูใ้หญ่เป็นเด็กที�มีอายุระหว่าง 11-15 ปี  เนื�องจากช่วงเวลาที�กลุ่มผูศ้ึกษาเขา้มาในหมู่บา้นเป็น

ช่วงเวลาของการเก็บเห็ดโคนและหาของป่า  ทาํให้ชาวบ้านเข้าไปในป่าเพื�อหาเห็ดและของป่า

ตลอดทั�งวนั  ซึ�งมีเพียงเด็กและคนสูงอายทีุ�ไม่ไดไ้ปหาของป่า  อีกทั�งหลงัจากที�ไดผ้ลการศึกษาใน

วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 แลว้พบว่าขยะที�พบมากที�สุดในชุมชน  ซึ�งสามารถพบไดต้ามทางเดินทั�วไปใน

ชุมชน คือ ถุงขนมที�เกิดจากการบริโภคของเด็ก  ดว้ยเหตุนี� จึงไดเ้ปลี�ยนกลุ่มอาสาสมคัรในการ

ทดลองเป็นเด็ก  เพื�อสามารถแกปั้ญหาไดที้�ตน้เหตุ 

 ซึ�งหลงัจากที�ได้มีการทาํประชาคมและทดลองทาํกิจกรรมกับกลุ่มอาสาสมคัร  การที�

เปลี�ยนกลุ่มอาสาสมคัรไปนั�นทางกลุ่มผูศ้ึกษาไดพ้ิจารณาแลว้  ว่ากลุ่มตวัอยา่งกลุ่มใหม่นั�นสามารถ

ใหข้อ้มลู  พดูคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมได ้ เนื�องจากไดแ้ยกกลุ่มสนทนาระหว่าง

กลุ่มเด็กและกลุ่มผูน้าํ  ทาํใหก้ลุ่มอาสาสมคัรแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งเต็มที�  และกลุ่มตวัอย่างเอง

ก็เป็นคนในชุมชน  ซึ�งไดเ้รียนรู้ถึงประเภทและวิธีการจดัการขยะในครัวเรือนและชุมชนมาโดย

ตลอด  ดงันั�นจึงสามารถนาํขอ้มลูที�ไดจ้ากกลุ่มเด็กมาใชใ้นการศึกษาได ้ เมื�อไดข้อ้เสนอแนะจาก

กลุ่มเด็กแลว้  ไดน้าํขอ้เสนอแนะดงักล่าวเขา้สู่เวทีผูใ้หญ่  เพื�อใหผู้ใ้หญ่ร่วมแสดงความคิดเห็น  และ

วิเคราะห์ว่าการจดัการขยะที�เด็กเสนอมามีความเหมาะสมกบัชุมชนอยา่งไร   

 3. จากเดิมกลุ่มตวัอยา่งในการตอบวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1  เป็นการสุ่มตวัอย่างตามโซนของ

หมู่บา้น  ซึ�งแบ่งออกเป็น 3 โซน  คือ  โซนบน  โซนกลาง  และโซนล่าง  โดยเก็บขอ้มูลในประเด็น

เดียวกนั  คือ  การศึกษาการจดัการขยะในชุมชน  และความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี�ยวกบัการ

จดัการขยะ  โดยไม่จาํกดัจาํนวนประชากรที�ศึกษา  จนกว่าจะไม่พบความแตกต่างของขอ้มูลที�เก็บ

ไดห้รือถึงจุดอิ�มตวัของขอ้มูล   แต่หลงัจากที�ไดด้าํเนินการจริงไดเ้ปลี�ยนกลุ่มตวัอย่างเป็น 9 กลุ่ม 

กลุ่มละ 3 ครัวเรือน  รวมเป็น 27 ครัวเรือน  การสุ่มตวัอยา่งใหม่เพื�อให้มีความหลากหลายทางดา้น

อาชีพ  การศึกษา  และวฒันธรรม  ซึ�งอาจจะมีผลต่อความรู้และวิธีการในการจดัการขยะ 
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4.  กลุ่มตวัอยา่งในการสอบถามความคิดเห็นต่อการจดัการขยะนั�นในวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 

นั�น จากที�กาํหนดไวว้่าจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเดียวกบักลุ่มที�ตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 แต่เมื�อดาํเนินการ

จริงไดเ้ปลี�ยนเป็นกลุ่มเด็กที�ไดท้ดลองกิจกรรม และกลุ่มแกนนาํชุมชน           

 5. รูปแบบสื�อที�ใช ้เดิมสื�อที�จะใชป้ระกอบไปดว้ยวีดีทศัน์ สื�อสิ�งพิมพ ์แต่เมื�อถึงวนัที�ตอ้ง

ดาํเนินการทางผูศ้ึกษาได้มีการเปลี�ยนสื�อที�ใช้ไปเป็นการใชสื้�อในรูปแบบของการแสดงละคร 

เนื�องจากช่วงเวลาที�ผูว้ิจยัลงพื�นที�ศึกษานั�นเป็นช่วงฤดูหนาวทาํใหม้ีแสงอาทิตยไ์ม่เพียงพอในการใช้

เครื�องใชไ้ฟฟ้าหลายๆชนิด ทาํใหท้างผูว้ิจยัตอ้งปรับเปลี�ยนรูปแบบการใชสื้�อที�จะยงัคงเขา้ถึงกลุ่ม

อาสาสมคัรไดอ้ยู ่จึงไดม้ีการคิดสื�อที�เป็นละครขึ�นมาโดยมีเนื�อหาที�อิงจากสิ�งที�ทางผูว้ิจยัพบเห็นใน

ชุมชน 
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ตารางที� 1: ระยะเวลาการทํางานของผู้วจิยั 
 22 

ต.ค. 

23

ต.ค. 

24 

ต.ค. 

25 

ต.ค. 

26 

ต.ค. 

27 

ต.ค. 

28

ต.ค. 

29

ต.ค. 

30 

ต.ค. 

31 

ต.ค. 

ขั�นตอนที� 1 ประสานงาน 

1.1 ติดต่อกบัผูน้าํชุมชน 

1.2 สํา ร ว จ จุ ด ทิ� งแ ล ะ จุ ด

ทําลายขยะ พร้อมทํา

แผนที�ประกอบ 

1.3 หาอาสาสมัครเข้าร่วม

กิจกรรม 

          

ขั�นตอนที� 2 สัมภาษณ์คนใน

ชุมชน 

2.1  ศึกษาประเภทและ

วิธีการจดัการขยะ 

2.2   ความคิดเห็นของคนใน

ชุมชน 

          

ขั� น ต อ น ที�  3 ทํ ากิ จ ก รร ม

ร่วมกันกับกลุ่มอาสาสมัคร

3.1 การทาํประชาคมเดก็ 

3.2 เดินสาํรวจและเกบ็ขยะ

ในชุมชน 

3.3 การแสดงละคร เพื�อ

สะทอ้นสถานการณ์ขยะ 

3.4 ประดิษฐ์สิ�งของจากวสัดุ

เหลือใช ้

          

ขั�นตอนที� 4 สัมภาษณ์และ

จัดเวทีประชาคมชาวบ้าน

และแกนนําชุมชน   

          

ขั�นตอนที� 5 ทดลองผล

หลงัจากที�ทาํกิจกรรม

ร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัร 

          

ขั�นตอนที� 6 ติดตาม

ประเมินผลความเป็นไปได้

ของโครงการกับกลุ่มผู้นําใน

ชุมชนและสรุปผลการศึกษา 
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ตารางที� 2: วธิีการดําเนินงานวจิยั 
วตัถุประสงค ์ ตวัชี�วดัแต่ละขั�นตอน ขั�นตอนในการศึกษา แหล่งขอ้มูล 

1. ศึ กษ าวิ ธี กา ร

จัดการขยะของคน

ทั� ง ใ น ร ะ ดั บ

ครัวเรือนและชุมชน 

 

1. ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการ

จดัการขยะในชุมชน 

§ ประเภทขยะ 

§  วิ ธีการจัดการขยะใน

ชุมชน 

§ แหล่งที�พบ (แผนที�) 

§ ปริมาณ 

2. การมีส่วนร่วมของชาวบา้นใน

การเกบ็ขอ้มูลร่วมกนั 

1.การประชุมชี� แจงถึงการเข้ามา

ของนกัศึกษา 

2. สํา รวจชุมชน โดยใ ช้กา ร

สัมภ าษณ์ และ สัง เ กต เพื�อ เก็บ

ขอ้มูลร่วมกบัอาสาสมคัร 

3. สาํรวจขยะภายในครัวเรือน จาก

การสาํรวจและสังเกต 

1. ครัวเรือนที�ไดม้าจากการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง

ทั�งหมด 27 ครัวเรือน รวมถึง 

กลุ่มอาสาสมคัรที�เขา้ร่วมศึกษา

กบัผูว้ิจยั 

  

2.  ศึกษาทัศนคติ

ของคนในชุมชนที�มี

ต่อการจดัการขยะ 

 

1. ทัศนคติของชาวบ้านต่อการ

จดัการขยะจากสื�อและการจัดการ

ขยะในชุมชน 

2. ทราบแนวทางการจัดการขยะที�

มีความเหมาะสมกบัชุมชน 

1. การใชสื้�อ 

2. จัดสนทนากลุ่มย่อย เพื�อให้คน

ในชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อ

การจัดการขยะจากสื�อ และความ

คิดเห็นต่อการจดัการขยะในชุมชน 

 

1. กลุ่มอาสาสมัครที� เข้า ร่วม

ศึกษากบัผูว้ิจยั 

2. คนในชุมชนที�สนใจเขา้ร่วม 

3.  ศึกษาวิธีการ

จั ด ก า ร ข ย ะ ที�

เหมาะส มร่วมกัน

กบัคนในชุมชน 

 

1.กลุ่มอาสาสมคัรและผูว้ิจัยทราบ

รูปแบบของการจัดการขยะที�มี

ความเหมาะสมกบัชุมชนนี�  

2. ความคิดเห็นของชาวบา้นและ

กลุ่มอาสาสมคัรต่อกิจกรรม 

3. ผลจากกิจกรรมที�ไดด้าํเนินการ 

 

 

1.จัดสนทนากลุ่มย่อยกับคนใน

ชุมชนและกลุ่มอาสาสมคัร เพื�อหา

แนวทางการจดัการขยะร่วมกนั 

2.นําแนวทางที�ตกลงร่วมกันมา

ทดลองปฏิบตัิการ 

3.สนทนากลุ่มย่อยอีกครั� ง เพื� อ

ร่วมกนัสรุปผล  และประเมินผล 

1.ชาวบา้นและกลุ่มอาสาสมคัร

ที� เ ข้า ร่ ว มส นท น า ก ลุ่ มย่อ ย

ร่วมกบัผูว้ิจยั 
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บทที� 3 

ประเภทและวธีิการจดัการขยะของชุมชน 

  

 จากการศึกษาเรื�องการจดัการขยะที�เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  ในขั�นแรก

ผูว้ิจยัไดท้าํการเดินสาํรวจรอบหมู่บา้นรอบหมู่บา้น ประกอบกบัการทาํแผนที� โดยผูว้ิจยัสาํรวจพบ 

จุดเผาขยะ ถงัขยะ จุดทิ�งขยะ จุดฝังกลบขยะ บริเวณที�มีขยะหนาแน่น  ซึ�งผูว้ิจยัไดท้าํสัญลกัษณ์ลง

บนแผนที�เพื�อศึกษาถึงปริมาณขยะ ประเภทขยะ จุดที�พบขยะในชุมชน และวิธีการจดัการขยะของ

ชุมชน 

 โดยจากการเดินสาํรวจพื�นที�ถนนสายหลกัของหมู่บา้น ผูว้ิจยัพบว่าในพื�นที�ดงักล่าวนั�นมี

ปริมาณถุงขนมมากที�สุด  พลาสติก ขวดแกว้ เศษผา้และกระป๋องเป็นลาํดบัรองลงมา ซึ�งจากชนิด

ของขยะที�พบตามแหล่งที�สาํรวจดงักล่าวทาํใหท้ราบว่าการบริโภคของชุมชนไดรั้บอิทธิพลของการ

บริโภคจากภายนอกมากขึ�นจากการบริโภคที�พึ�งพึงวตัถุดิบธรรมชาติที�มีอยูใ่นชุมชน  

 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจพื�นที�ในชุมชนโดยภาพรวมแลว้  ผูว้ิจ ัยไดม้ีการสํารวจ

ชุมชนอีกครั� งหนึ� งโดยใชแ้ผนที�ชุมชนในการเก็บขอ้มูล  คือ  การทาํเครื�องหมายลงในพื�นที�  เพี�อ

ชี�ใหเ้ห็นถึงจุดที�พบขยะเป็นจาํนวนมาก  จุดที�ตั�งของถงัขยะสาธารณะ  จุดที�มีการจดัการขยะดว้ย

วิธีการต่าง  และจุดหรือบา้นที�มีการนาํสิ�งของต่างๆมาใชใ้หม่  เช่น  การนาํยางรถยนต์ที�ไม่ใชแ้ลว้

มาทาํเป็นกระถางตน้ไม ้ หลงัจากนั�นผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ผลที�ไดจ้ากการทาํแผนที�เพื�อให้เห็น

ถึงที�มาของขยะ  จากการสาํรวจพบว่าถงัขยะที�เป็นของสาธารณะจัดตั�งอยู่ในสถานที�สาํคัญของ

ชุมชน  คือ  หนา้บา้นของผูน้าํ โรงเรียน ศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน วดั และร้านคา้  ซึ�งผูว้ิจยัพบว่า

เหตุที� เป็นเช่นนั�นเพราะในกรณีที�อยู่หน้าบ้านของผูน้ ําชุมชน  สามารถวิเคระห์ได้ในมิติทาง

การเมือง  คือ  ผูน้าํชุมชนไม่ว่าจะเป็นกาํนันหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  เป็นผูที้�อนุมติั

งบประมาณของหมู่บา้น  รวมไปถึงการจดัซื�อถงัขยะเขา้มาในชุมชน  เหตุที�ถงัขยะสาธารณะตั�งอยู่

หนา้โรงเรียนหรือศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน  เพราะเป็นสถานที�ที�มีเด็กๆมาทาํกิจกรรมร่วมกนั

จาํนวนมาก  จึงเป็นเหตุใหเ้กิดการสร้างขยะในพื�นที�นั�นๆมากขึ�น  สาํหรับกรณีร้านคา้ถือไดว้่าเป็น

จุดที�สร้างขยะโดยตรง  และนอกจากนี� ยงัเปรียบเสมือนจุดพบปะพดูคุยกนัของชาวบา้น  ซึ�งจะมีการ

บริโภคสินคา้  จึงเป็นเหตุใหต้อ้งมีถงัขยะตั�งอยูห่นา้ร้านคา้   

 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ถึงจุดที�พบขยะหนาแน่น  เช่น  ร้านคา้  ริมหว้ยแม่พลู  เพราะเป็นที�มีการ

พบปะหรือการทาํกิจกรรมร่วมกนัของชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก  เช่น กลุ่มเด็กจะมาวิ�งเล่นและทาํ

กิจกรรมร่วมกนั  รวมไปถึงกรณีของหนา้ร้านคา้ดว้ย   

 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดส้าํรวจชุมชนโดยใชแ้ผนที�อยา่งละเอียดแลว้  ผูว้ิจยัไดส้งัเกตพบว่ามีขยะ

ที�กระจดักระจายอยู่ตามพื�นที�สาธารณะในชุมชนจาํนวนมาก  เช่น  ในพื�นที�ที�มีหญ้ารกสูงที�อยู่

ห่างไกลจากครัวเรือน  หรืออยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของการจดัการขยะแต่ละครัวเรือน  

ทาํใหผู้ว้ิจยัวิเคราะห์ไดว้่าในพื�นที�สาธารณะในชุมชนไม่มีผูรั้บผิดชอบอย่างเป็นทางการ  แต่ผูว้ิจยั
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ไดต้ั�งสมมติฐานว่าชาวบา้นอาจจะนาํขยะที�ผูว้ิจยัพบมาพกัไวใ้ห้มีปริมาณมากแลว้จึงจดัการพร้อม

กนั  หรือพกัขยะไวใ้หแ้หง้เพื�อรอการจดัการต่อไป  เนื�องจากช่วงที�ผูว้ิจยัไดศ้ึกษานั�นเป็นช่วงหน้า

ฝน  แต่เมื�อไดส้าํรวจอยา่งละเอียดแลว้ไม่พบร่องรอยการจดัการมาก่อน    
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                                             ถงัขยะ                    จุดเผาขนาดใหญ่                 จดุเผาขนาดเล็ก                   ขยะหนาแน่น                                      

   

   จุดฝังกลบขยะ                   recycle     reuse  จุดทิ�งขยะ  

    

แผนที�แสดงจุดที�พบขยะตามพื�นที�ต่างๆ ในชุมชน 
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 นอกจากการเดินสาํรวจพื�นที� ผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ์ถึงประเภทและวิธีการจดัการขยะจากคนใน

ชุมชนตามบา้นต่างๆ โดยคาํนึงถึงความแตกต่างในดา้นการประกอบอาชีพ  การศึกษา บทบาททาง

สงัคม และการเมืองในชุมชน ซึ�งจากการสัมภาษณ์ทาํให้ทราบว่าขยะที�พบตามถนนเส้นหลกัของ

หมู่บา้นนั�นส่วนใหญ่เป็นขยะที�มาจากการอุปโภคบริโภคจากครัวเรือนเนื�องจากคนในชุมชนมกัจะ

นาํขยะไปทิ�งบริเวณหลงับา้นของตนเอง และในการสมัภาษณ์ครัวเรือนขา้งตน้ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึง

ประเภทและวิธีการจดัการต่างๆดงันี�   

 

3.1 ประเภทและการจดัการขยะที�พบในครัวเรือน 

จากการศึกษาพบว่าประเภทและการจดัการขยะของชาวบา้นแต่ละครัวเรือน 27 ครัวเรือน 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 3 เกณฑ์การแบ่งครัวเรือนในการสัมภาษณ์ถึงประเภทและวิธีการ

จดัการขยะที�พบในครัวเรือน หนา้ 77 ) นั�นมีความแตกต่างกนั โดยเงื�อนไขของความแตกต่างกนันั�น 

มีปัจจยัมาจากพฤติกรรมการบริโภคและความรู้ในการจดัการต่อขยะที�มีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป 

โดยทางผูว้ิจัยจัดกลุ่มของครัวเรือนที�มีประเภทและการจดัการที�มีลกัษณะคลา้ยกนัไวใ้นกลุ่ม

เดียวกนั โดยการจดัการของแต่ละกลุ่มนั�นมีดงันี�  

• ครัวเรือนที�บริโภคสินค้าจากภายนอกน้อย และจัดการขยะด้วยวิธีการดั�งเดิม– 

ครัวเรือนประเภทนี� มีลกัษณะการใช้ชีวิตที�พึ�งพิงกบัสิ�งแวดลอ้มธรรมชาติสูง เนื�องจากเป็นกลุ่ม

ครัวเรือนที�อาศยัอยูใ่นชุมชนมานาน จึงไดม้ีการสะสมความรู้ ความเชื�อ ที�กลายเป็นสิ�งที�เรียกว่าภูมิ

ปัญญาสาํหรับคนในรุ่นปัจจุบัน โดยลกัษณะการบริโภคของคนกลุ่มนี� จะเป็นการบริโภคของที�

สามารถหาได้ในชุมชน หรือ ในพื�นที�ป่ารอบชุมชน คือ ผกั และ ผลไม ้หลากหลายพนัธุ์  ซึ� ง

ครัวเรือนกลุ่มนี� จะมีรายจ่ายนอ้ยมาก ดงันั�นขยะที�เกิดขึ�นในครัวเรือนก็คือขยะที�เกิดจากการบริโภค

เป็นส่วนใหญ่ คือ เศษอาหาร บรรจุภณัฑที์�ทาํมาจากใบตองในลกัษณะการเก็บห่ออาหารที�เหลือจาก

การบริโภค ดงันั�นการจดัการที�พบคือ จะใชว้ิธีการเผาเป็นส่วนใหญ่โดยจะเผาจาํพวก ถุงพลาสติก

จากห่อขนม  ขวดพลาสติกที�ไม่ใชแ้ลว้ สาํหรับเศษอาหารที�เหลือจากการบริโภคและไม่ตอ้งการเก็บ

ไวบ้ริโภคภายหลงั ก็จะนาํมาใชเ้ลี�ยงสตัวต่์อไป แต่สาํหรับขยะที�คิดว่าจะเกิดผลเสียต่อเรื�องสุขภาพ

ของสมาชิกในครัวเรือน อย่างหลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  เศษแกว้แตก และบรรจุภณัฑ์สารเคมี ก็จะ

นาํไปฝัง หรือ นาํไปทิ�งในพื�นที�ป่ารอบชุมชนใหห่้างไกลจากครัวเรือนของตน หรือ ชุมชนมากที�สุด  

 ส่วนในเรื�องของสิ�งของเครื�องใชต่้างๆในครัวเรือน ก็จะมีการประดิษฐ์เครื�องใช ้สิ�งของ

ขึ�นมาเอง โดยใชว้สัดุที�สามารถหาไดใ้นชุมชนหรือ การนาํสิ�งของที�สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ีกมา

ใช้ซํ� า และ นําไปใช้ประโยชน์อื�นๆ กล่าวคือ จากการศึกษาผูว้ิจัยไดพ้บสิ�งของที�กลุ่มครัวเรือน

ประเภทนี�ไดป้ระดิษฐ ์หรือ ดดัแปลง ดงันี�  กลุ่มครัวเรือนนี�จะมีการเขา้ป่านาํไม่ใผม่า เพื�อนาํมาสาน

เป็นที�ตากขา้วในช่วงฤดูเก็บเกี�ยว และ นาํมาทาํเป็นกระบุงที�ใชส้าํหรับฤดูการหาของป่า นอกจากนี�

กลุ่มครัวเรือนประเภทนี�ไดม้ีการนาํสิ�งของที�สามารถใชไ้ดม้าใชป้ระโยชน์คือ การนาํเสื�อผา้ที�ตนใส่

ไม่ไดใ้ห้แก่คนอื�น การนาํเสื�อผา้เก่ามาทาํเป็นหุ่นไล่กา  ผา้ขี� ริ� ว หรือ หากชุดกะเหรี� ยงเกิดชาํรุด
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พอที�จะสามารถซ่อมแซมไดก้็จะนาํมาปะซ่อมแซมเพื�อให้ชุดกะเหรี� ยงดงักล่าวยงัคงสามารถนาํมา

สวมใส่ไดต่้อไป  ถือเป็นการรักษาภูมิปัญญาการทอผา้ชุดกะเหรี�ยงอีกดว้ย  

• ครัวเรือนที�มกีารบริโภคสิ�งของจากภายนอกค่อนข้างมากและยังมีวิธีการจัดการ

ขยะแบบดั�งเดิม - กลุ่มคนนี� สามารถจัดได้ว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที�ได้มีการรับวฒันธรรมจาก

ภายนอกเข้ามาในการใช้ชีวิตประจําว ัน กล่าวคือ พฤติกรรมการบริโภคของคนกลุ่มนี� ได้

เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม คือ ไดเ้ปลี�ยนจากการบริโภคของที�มีอยูใ่นชุมชน แต่ปัจจุบนั กลุ่มคนกลุ่มนี�

จะมีการจบัจ่ายใชส้อยในเรื�องของการบริโภคมากขึ�น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กไดม้ีการใชจ่้ายสาํหรับ

เรื�องดงักล่าวมาก คือ กลุ่มเด็กนิยมที�จะบริโภคขนมที�มีขายในร้านคา้ภายในชุมชนมากกว่า การ

บริโภคผกั ผลไมใ้นชุมชน ซึ�งผลที�ตามมาคือ การเกิดขยะที�ย่อยสลายไดย้าก คือ ถุงขนม ขวดนํ� า

พลาสติก โดยวิธีการจดัการของคนกลุ่มนี�ก็จะใชว้ิธีการคิดว่ารวดเร็วและสะดวกมากที�สุด  ซึ�งก็คือ 

การเผาและ การฝัง  กล่าวคือ ขยะทุกชนิดที�สามารถเผาได ้อย่างถุงพลาสติกจากห่อขนม  ขวด

พลาสติกที�ไม่ใชแ้ลว้ ก็จะเผาทั�งหมดโดยไม่ไดผ้า่นกระบวนการการคดัแยก แต่สาํหรับขยะคิดว่าจะ

เป็นอนัตรายต่อสมาชิกในครัวเรือน และ ชุมชนในเรื�องของสุขภาพ คือ หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  เศษ

แกว้แตก และบรรจุภณัฑ์สารเคมี  ก็จะทาํการฝัง หรือ นาํไปทิ�งในบริเวณพื�นที�ป่ารอบชุมชนให้

ห่างไกลจากครัวเรือนของตนมากที�สุด 

 สาํหรับสิ�งของที�สามารถใชป้ระโยชน์ได ้คือขวดพลาสติก  ขวดแกว้  กระป๋องเบียร์  ลอ้

เหลก็รถยนต ์ ขาเตาแก๊ส  ถุงพลาสติก  เสื�อผา้  บตัรเติมเงินโทรศพัท์มือถือ  แผ่นซีดี  ฝานํ� าอดัลม  

ยางรถยนต ์ ถ่านไฟฉาย คนกลุ่มนี�ก็จะนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ คือ การนาํขวดพลาสติกมาใส

การนาํขวดแกว้ที�ใส่นํ� าปลามาใส่นํ� าผึ�ง  ขวดโหลนาํมาใส่เครื�องปรุงในครัว  การนาํผา้ที�ไม่สามารถ

สวมใส่ไดแ้ลว้นาํมาทาํเป็นผา้ขี� ริ�วหรือพรมเช็ดเทา้   ซึ�งจะพบว่ามีการทาํทุกครัวเรือน  นอกจากนี� ยงั

มีการนาํแผ่นซีดีมาทาํเป็นที�ไล่แมลงวนัซึ�งจะพบในกลุ่มร้านคา้ การทาํโมบายจากกระป๋องเบียร์

หรือบตัรเติมเงิน  การนาํไฟแช็คมาประดิษฐเ์ป็นรถมอเตอร์ไซค ์ หรือการนาํลอ้เหลก็จากรถยนต์มา

ทาํเป็นชิงช้า  หรือการนําถ่านไฟฉายที�หลังจากใช้พลังงานหมดแลว้จะนํามาทุบให้แตกถ้า

ถ่านไฟฉายหุม้ดว้ยสงักะสี  แต่ถา้ถ่านไฟฉายหุ้มดว้ยกระดาษก็จะสามารถนาํมาฝังไวบ้ริเวณโคน

ตน้ไมไ้ดเ้ลย  นอกจากนี�จากการศึกษาพบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี� ไดม้ีการสร้างรายไดใ้หก้บัตวัเองจากการ

ขายขวดพลาสติก ขวดแกว้ รวมไปถึง หมอ้แบตเตอรี� ที�ไม่ใชแ้ลว้ เศษเหลก็ เศษตะปูก็สามารถนาํไป

ขายใหก้บัรถรับซื�อของเก่าที�เขา้มาในชุมชน 

• ครัวเรือนที�มกีารบริโภคสิ�งของจากภายนอกค่อนข้างมากและมีวิธีการจัดการขยะ

หลากหลาย กลุ่มคนดังกล่าวจัดได้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที�ได้มีการติดต่อสื�อสารกับภายนอก

ค่อนขา้งมาก และมกัทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนของชุมชนในการเขา้รับการอบรมต่างๆ ดงันั�นสิ�งที�กลุ่ม

คนนี� ไดรั้บมาก็คือ ความรู้จากภายนอกที�ไดรั้บการถ่ายทอดมา โดยเป็นปัจจยัที�สาํคญัที�ทาํให้การ

มองเรื�องขยะมีความแตกต่างออกไป กล่าวคือ ในส่วนของขยะ กลุ่มคนกลุ่มนี� มีวิธีการจดัการที�

คลา้ยกนักบักลุ่มคนอื�นในชุมชน คือ การเผา การฝัง โดยจะเผาขยะที�สามารถเผาได ้และ สาํหรับ
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ขยะคิดว่าจะเป็นอนัตรายต่อสมาชิกในครัวเรือน และ ชุมชนในเรื�องของสุขภาพ คือ แต่สาํหรับขยะ

ที�คิดว่าจะเกิดผลเสียต่อเรื�องสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน อย่างหลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  เศษแกว้

แตก และบรรจุภณัฑ์สารเคมี ก็จะนาํไปฝัง หรือ นําไปทิ�งในพื�นที�ป่ารอบชุมชนให้ห่างไกลจาก

ครัวเรือนของตน หรือ ชุมชนมากที�สุด และ ในส่วนของ สิ�งของที�สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

อย่าง ขวดพลาสติก  ขวดแกว้  กระป๋องเบียร์  ลอ้เหล็กรถยนต์  ขาเตาแก๊ส  ถุงพลาสติก  เสื�อผา้  

บตัรเติมเงินโทรศพัทม์ือถือ  แผน่ซีดี  ฝานํ� าอดัลม  ยางรถยนต ์ ถ่านไฟฉาย โฟม เศษอาหารคนกลุ่ม

นี�ก็จะนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ต่างๆ คือ การนาํขวดพลาสติกมาใสการนาํขวดแกว้ที�ใส่นํ� าปลามาใส่

นํ� าผึ�ง  ขวดโหลนาํมาใส่เครื�องปรุงในครัว  การนาํผา้ที�ไม่สามารถสวมใส่ไดแ้ลว้นาํมาทาํเป็นผา้ขี� ริ�ว

หรือพรมเช็ดเทา้   ซึ�งจะพบว่ามีการทาํทุกครัวเรือน  นอกจากนี� ยงัมีการนาํแผ่นซีดีมาทาํเป็นที�ไล่

แมลงวนัซึ�งจะพบในกลุ่มร้านคา้ การทาํโมบายจากกระป๋องเบียร์หรือบตัรเติมเงิน  การนาํไฟแช็คมา

ประดิษฐ์เป็นรถมอเตอร์ไซค์  หรือการนําล้อเหล็กจากรถยนต์มาทําเป็นชิงช้า  หรือการนํา

ถ่านไฟฉายที�หลงัจากใชพ้ลงังานหมดแลว้จะนาํมาทุบให้แตกถา้ถ่านไฟฉายหุ้มดว้ยสังกะสี  แต่ถา้

ถ่านไฟฉายหุ้มด้วยกระดาษก็จะสามารถนํามาฝังไวบ้ริเวณโคนต้นไมไ้ด้เลย  นอกจากนี� จาก

การศึกษาพบว่ากลุ่มคนกลุ่มนี� ไดม้ีการสร้างรายไดใ้หก้บัตวัเองจากการขายขวดพลาสติก ขวดแกว้ 

รวมไปถึง หมอ้แบตเตอรี� ที�ไม่ใชแ้ลว้ เศษเหลก็ เศษตะปูก็สามารถนาํไปขายให้กบัรถรับซื�อของเก่า

ที�เขา้มาในชุมชนโฟมก็จะนาํไปผสมกบันํ� ามนัเบนซิน เพื�อให้เกิดคุณสมบติัที�เป็นเหมือนสิ�งที�ช่วย

อุดรูรั�วต่างๆได ้ส่วนเศษอาหาร ก็จะนาํไปหมกัเป็นนํ� าหมกัชีวภาพ หรือ EM ที�ใชใ้นการเกษตร

ต่อไป ส่วนที�เหลือก็จะนาํไปปฏิบติัเหมือนกบักลุ่มคนทั�วไป 

 ความรู้ต่าง ๆ ที�คนกลุ่มนี� ไดรั้บมานั�นก็มาจากที�ไดไ้ปศึกษาในระบบ หรือเป็นการไดรั้บ

ความรู้จากคนในพื�นที�อื�น หรือจากสื�อต่างๆ รวมทั�งการเขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานภายนอก ซึ�งกลุม่

คนเหล่านี�นั�นมีความพยายามที�จะถ่ายทอดความรู้ต่างๆไปสู่ชุมชน เพื�อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จาก

สิ�งของต่างๆอยา่งมีมลูค่าและมีคุณค่า 

นอกจากการสาํรวจและการสัมภาษณ์ครัวเรือนต่างๆแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดท้ราบขอ้มูลจากเวที

ประชาคมหมู่บา้นว่า การเก็บเห็ดโคนในพื�นที�รอบป่าชุมชนของชาวบา้นและคนนอกชุมชนส่งผล

ใหเ้กิดขยะในพื�นที�ดงักล่าว ซึ�งสถานการณ์นี� เป็นสิ�งใหม่ที�พึ�งเกิดขึ�นเมื�อประมาณ1-2ปีที�ผ่านมา ซึ�ง

ขยะที�พบไดแ้ก่ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เป็นตน้ และสถานการณ์ขยะที�เกิดขึ�นตาม

ฤดูกาลหาของป่าเป็นสิ�งใหม่ ที�เกิดขึ�นมานี� ไดม้ีชาวบา้นจาํนวนหนึ� งไดเ้ขา้ไปจดัการโดยการเก็บ

ขวดแกว้ และขวดพลาสติกที�ยงัใชไ้ดอ้ยูน่าํออกไปขายใหแ้ก่รถรับซื�อของเก่า ส่วนขยะที�ไม่สามารถ

นาํไปขายไดช้าวบา้นกลุ่มดงักล่าวจดัการกบัขยะเหล่านั�นโดยการนาํไปรวบรวมและเผา 

 ในการศึกษาการจดัการขยะในชุมชนบา้นเขาเหลก็นั�นทางกลุ่มผูว้ิจยัเริ�มตน้การศึกษา

โดยการสาํรวจการจดัการขยะในพื�นที�สาธารณะในชุมชน   เพื�อใหเ้ห็นภาพรวมของการจดัการขยะ

ที�ชุมชนปฏิบติั  จากการศึกษาพบว่า ในพื�นที�สาธารณะของชุมชนมีขยะที�เป็นถุงพลาสติกจากห่อ

ขนมมากที�สุด  ขวดพลาสติก  ขวดแกว้ เศษผา้และกระป๋องเป็นลาํดบัรองลงมา แต่ในพื�นที�ดงักล่าว
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ยงัไม่มีการจัดการ จากการศึกษาการจัดการขยะในพื�นที�ครัวเรือนดว้ยการสัมภาษณ์เพื�อให้เห็น

รายละเอียดของการจดัการขยะในแต่ละครัวเรือน  ทาํให้ทราบว่าขยะที�พบในพื�นที�สาธารณะใน

ชุมชน  เป็นขยะที�มาจากครัวเรือน  ดงันั�นการจดัการขยะที�มีจึงเป็นการจดัการในพื�นที�ครัวเรือน   

นอกจากนี� จากเวทีประชาคมหมู่บา้นยงัทาํให้ทราบว่าชุมชนประสบกบัสถานการณ์ใหม่

ของขยะ  กล่าวคือ  สถานการณ์ขยะในพื�นที�ป่ารอบชุมชน  เกิดจากการเขา้ไปเก็บเห็ดโคนของคน

ในชุมชน  และคนนอกชุมชน  ซึ�งชุมชนยงัไม่มีการจดัการขยะในพื�นที�ดงักล่าว  และแนวโน้มของ

ขยะในพื�นที�ดงักล่าวมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ�น  เนื�องจากคนภายนอกชุมชนเขา้มาเก็บเห็ดโคนมากขึ�น

ดงันั�นปัญหาขยะ จึงไม่ใช่ปัญหาที�เกิดขึ�นจากคนในชุมชนเท่านั�นแต่ปัญหาขยะยงัเกิดขึ�นจากคนที�

เขา้มาในชุมชนดว้ย 

 จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเขาเหล็กในเรื�องการจดัการขยะ

นั�นเป็นการจดัการโดยครัวเรือนอยา่งปัจเจก โดยงานวิจยัแสดงให้เห็นว่าการมีกระบวนการจดัการ

ขยะในพื�นที�ครัวเรือน มากกว่าจดัการในพื�นที�สาธารณะของชุมชนและ เนื�องจากคนในชุมชนมีฐาน

คิดว่าความรับผดิชอบต่อการจดัการขยะนั�นว่าเป็นเรื�องภายในครัวเรือนที�จะตอ้งจดัการดูแล แต่ใน

พื�นที�นอกเหนือบริเวณครัวเรือนของตนเองนั�นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อตนเองคนในชุมชนจึงไมม่กีาร

จดัการร่วมกนั 

 

3.2 จากข้อมูลที�ได้จากการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่าชุมชนแห่งนี�มีวิธีการจัดการขยะด้วยวิธีการ

จดัการต่างๆ โดยเรียงลาํดับการจดัการที�มอียู่ในชุมชน ซึ�งมดีังนี� 

 -  การบริโภคสิ�งของเท่าที�จาํเป็น โดยคนในชุมชนเขาเหลก็จะใชก้ารบริโภคสินคา้ที�มีความ

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตโดยมีการบริโภคสินคา้ฟุ่ มเฟือยไม่มากเท่าคนส่วนใหญ่ในสงัคมเมือง อีกทั�ง

คนในชุมชนส่วนใหญ่จะทาํการผลิตสิ�งของที�หาได้ในชุมชนและบริเวณใกลเ้คียงเป็นสิ�งของ

เครื� องใช ้เช่น การบริโภคอาหารของคนในชุมชนจะบริโภคจนหมด ไม่เหลือทิ�ง การเก็บผกัใน

ชุมชนกิน เป็นตน้  

 - การจดัการโดยการเผา เป็นการจดัการกบัสิ�งของจาํพวกที�ไม่สามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอ้ีก

แลว้ เช่น ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กระดาษ ผา้ เป็นตน้ 

 -  การจดัการโดยการฝัง เป็นการจดัการกบัสิ�งของที�อาจจะทาํให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ

ของคนในชุมชนซึ� งส่วนใหญ่เป็นสิ� งของมีคมและมีสารเคมี รุนแรงผสมอยู่ เช่น เศษแก้ว 

ถ่านไฟฉาย เป็นตน้ 

   -  การนาํของใชต่้าง ๆ ไปใหผู้อ้ื�น เป็นการนาํสิ�งของที�ไม่มีความสาํคญัหรือสิ�งของที�ตนใช้

ไม่ไดแ้ลว้ใหแ้ก่คนอื�นๆ ทั�งคนในครอบครัวหรือเพื�อนบา้น เป็นวิธีการจดัการที�ใชก้บัสิ�งของจาํพวก

ที�ยงัสามารถนกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก เช่น เสื�อผา้ กระเป๋า หนงัสือเรียน รองเทา้ เป็นตน้  

 - การคดัแยกสิ�งของเพื�อนาํไปขาย เป็นวิธีการจดัการผา่นทางรถรับซื�อของเก่าที�จะขึ�นมารับ

ซื�อในชุมชนเป็น อยา่งไรก็ตามคนในชุมชนเพิ�งจดัการดว้ยวิธีนี� จากการที�มีรถรับซื�อของเก่าเขา้มา
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บริการ ในช่วง 5 ปีที�ผ่านมา เช่น ขวดแกว้ ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ แบตเตอร์รี�  เป็นตน้ โดย

ก่อนกนา้ที�จะมีรถเขา้มารับซื�อ คนในชุมชนใชว้ิธีการอื�นๆในการจดัการ ไดแ้ก่ การเผา การฝัง และ

การใชซ้ํ�าในการจดัการ 

 - การซ่อมแซม เป็นวิธีการจัดการซ่อมแซมสิ�งของที�ชาํรุดเสียหายให้สามารถกลบัมามี

สภาพใชก้ารไดอ้ีกครั� ง เช่น กระเป๋า เสื�อผา้ กระบุง เครื�องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

 - การนาํส่วนของสิ�งของต่างๆกลบัมาใชอ้ีกครั� ง เป็นการนาํส่วนต่างๆของสิ�งของมาใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ทั�งในรูปแบบเดิมหรือใชก้ารประดิษฐด์ดัแปลงสิ�งของต่างๆให้เกิดประโยชน์ใชส้อย

ในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การนาํไสไ้ฟแช็คมาดดัแปลงเป็นรถมอเตอร์ไซตข์องเด็กเล่น การประดิษฐโ์ม

บายจากฝากระป๋องเบียร์ เป็นตน้ 

 - การผลิตนํ� าหมกัชีวภาพ ซึ�งเป็นกระบวนการใชก้ากของเศษอาหารหมกัผสมกนักบันํ� าเพื�อ

ผลิตปุ๋ยชีวภาพในการทาํการเกษตร โดยมีเพียงกลุ่มแกนนาํโครงการนาํร่องของอุทยานแห่งชาติ

เฉลิมรัตนโกสินทร์ที�ร่วมกนัทาํเท่านั�น 

 

3.3 สรุป 

 จากการศึกษาวิจยัเรื�องการจดัการขยะที�เหมาะสมต่อบริบทของชุมชนทาํใหผู้ว้ิจยัสรุปไดว้่า

ชุมชนนั�นมีวิธีการจดัการขยะที�แตกต่างกนัไปโดยการกาํกบัของ ความเชื�อ  วฒันธรรมการบริโภค 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และการเมือง และองค์ความรู้ในการจดัการขยะ โดยสิ�งสาํคัญคือวิธีคิดของ

ชุมชนต่อสิ�งของต่างๆที�ชุมชนใชว้่ามีคุณค่าและมูลค่า ซึ�งส่งผลให้คนในชุมชนใชสิ้�งของต่าง ๆ 

อย่างประหยดัและใช้อย่างคุ้มค่า และมีการเพิ�มมูลค่าให้กับสิ� งของต่าง ๆ ด้วยการทํานุบํารุง  

ซ่อมแซมสิ�งของต่าง ๆ ใหส้ามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก โดยสามารถดูไดจ้ากขอ้มลูที�พบว่า

กระบวนการจัดการจากภายในใชว้ิธีการนาํสิ�งของต่างๆให้ผูอ้ื�น รวมทั�งการซ่อมแซมและการ

บริโภคสิ�งของที�จาํเป็นเท่านั�น การผลิตเครื�องใชจ้ากวสัดุธรรมชาติที�หาไดง่้ายในชุมชน อีกทั�งคน

ในชุมชนไดม้ี นาํความรู้ขา้งนอกมาประยกุต ์เช่น การทาํนํ� าหมกัชีวภาพ การสร้างสรรคสิ์�งใหม่จาก

วสัดุที� เหลือใช ้เป็นต้น ในการศึกษาพบว่าวิธีการจัดการขยะในชุมชนบ้านเหล่านี�  มีวิธีการที�

สอดคลอ้งกบัการจดัการยะดว้ยวิธีการของสงัคมเมืองซึ�งเป็นกระบวนการที�เกิดภายหลงัจากการที�

คนในชุมชนเมืองประสบปัญหาในการจัดการขยะ เนื�องด้วยปริมาณขยะที�มีมากเกินกับ

ความสามารถในการจดัการ ทาํให้เกิดสิ�งที�เรียกว่าการจดัการขยะโดยการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม 

ตั�งแต่การลดการบริโภค การใชซ้ํ�า การซ่อมแซม และการนาํกลบัเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล หรือที�

เรียกว่ากระบวนการ 4Rs กระบวนการจดัการขยะของบา้นเขาเหลก็นั�นมีอยูใ่นวิถีปฏิบติัของชุมชน 

ซึ�งดว้ยวิธีการเหล่านี� เป็นกระบวนการในการชะลอและลดการเกิดสิ�งของที�เหลือใช ้โดยกระบวนที�

มีอยูใ่นชุมชนเขาเหลก็นั�นทาํใหเ้ราไม่เห็นสิ�งของเหลือเป็นขยะมากเท่าในสงัคมเมือง 

 จากการจดัการในลกัษณะดงักล่าว ทาํใหท้ราบว่าการจดัการขยะในชุมชนก็ตามการที�คนใน

ชุมชนมีวิธีคิดในการมองขยะเหล่านั�นว่าเป็นทรัพยากรที�ประโยชน์และมีคุณค่า จึงทาํให้คนใน
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ชุมชนมีวิธีการจดัการทรัพยากรเหล่านั�นก่อนที�จะกลายเป็นขยะ (prevention) ซึ�งเป็นการป้องกนั

และลดการเกิดขยะในชุมชน และเป็นวิธีการที�ชุมชนปฏิบติักนัมาอยา่งยาวนาน จนอาจถือไดว้่าเป็น

วฒันธรรมของชุมชนที�สอดแทรกอยูใ่นวิถีปฏิบติัของชาวกะเหรี�ยง (ปรีชา เปี� ยมพงศส์านต,์2541) ที�

กล่าวถึงการปรับเปลี�ยนโลกทศัน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั�งการกระตุน้และสร้างจิตสาํนึกต่อ

สิ�งแวดลอ้ม โดยนาํเอาหลกัการตามปรัชญาสีเขียวผสมผสานเขา้กบัวิธีคิดนิเวศวิทยาแนวลึกและ

นิเวศวิทยาของชาวพุทธหรือปรัชญาตะวนัออก อีกทั�งยงันําเอาจริยศาสตร์ทางสิ�งแวดลอ้มหรือ

จริยธรรมทางนิเวศเข้ามากําหนดและควบคุมการกระทําของคน โดยผ่านกระบวนการทาง

วฒันธรรมทอ้งถิ�นที�ยดึถือและสืบทอดกนัมายาวนาน เพราะไม่ว่าจะเป็นมนุษย ์พืช หรือสัตวล์ว้น

ตั�งอยู่บนความเสมอภาค และสิทธิเท่าเทียมกนั เน้นเรื� องการเคารพกฎเกณฑ์ของนิเวศวิทยา  ซึ� ง

แสดงใหเ้ห็นว่าคนในชุมชนนั�นเห็นคุณค่าของทรัพยากรและใชอ้ยา่งคุม้ค่า  และเป็นการสะทอ้นให้

เห็น   โลกทศัน์หรือปรัชญาการใชชี้วิตของคนในสังคมกะเหรี� ยงที�มีวิถีชีวิตที�พึ�งพาและผกูพนัอยู่

กบัธรรมชาติ ซึ�งเป็นการจดัการที�คนในชุมชนปฏิบติัมาก่อนที�โลกตะวนัตกเริ�มตระหนักถึงการ

จดัการขยะหลงัเกิดปัญหาสิ�งแวดลอ้มขึ�น ในขณะที�โลกตะวนัตกมีการจดัการกบัขยะที�ปลายเหตุ 

และเพิ�งเริ�มมาตระหนักถึงการจดัการขยะที�ตน้เหตุ โดยการใชว้ิธีการรีไซเคิล เพื�อลดการเกิดขยะ

 แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตของชุมชนบา้นเขาเหล็กที�สังคมเปิดรับภายนอก

มากขึ�น ทั�งระบบการผลิตที�เป็นไปการผลิตเพื�อการคา้ (mass production) และการศึกษาในระบบ

ของรัฐบาลไดม้ีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงต่อประเพณีและความเชื�อเรื�องธรรมชาติของชุมชน และ

พฤติกรรมการบริโภคซึ� งได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกชุมชน จนเกิดสินค้าลกัษณะใหม่ขึ�นใน

ชุมชน รวมทั�งชุมชนมีการติดต่อสื�อสาร การอพยพยา้ยถิ�นและการรับสื�อเขา้มาในชุมชน จึงทาํให้

ชุมชนเริ�มมีการพฒันาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี�ยนแปลงไป การบริโภคของคนในชุมชนที�

เพิ�มมากขึ�น ส่งผลให้มีขยะเพิ�มมากขึ�นด้วย อย่างไรซึ� งคนในชุมชนส่วนใหญ่นั�นยงัคงใช้วิธีการ

จดัการสืบต่อกนัมาดงัขอ้มูลที�พบขา้งตน้  แต่ยงักลุ่มคนอีกจาํนวนหนึ� งประยุกต์ใชค้วามรู้ที�ไดม้า

จากภายนอก ซึ� งเป็นการจัดการด้วยความรับผิดชอบของแต่ละครัวเรือนที�จะต้องทาํหน้าที�ของ

ตนเองในการจดัการกบัขยะภายในและรอบบริเวณบา้นของตนเอง ทาํให้ขยะที�เกิดขึ�นในบริเวณ

ชุมชนจากพฤติกรรมการทิ�งขยะอยา่งไม่เป็นที�ของเด็ก และขยะในพื�นที�ป่าที�เกิดจากทั�งคนในชุมชน

และคนนอกชุมชนเมือถึงฤดูการหาของป่า ยงัคงเป็นปรากฎการณ์ที�เพิ�งเกิดขึ�นต่อชุมชน โดยยงัไม่มี

การร่วมมอกนัในการรับมือและหาแนวทางจดัการขยะลกัษณะใหม่นี�  
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บทที� 4 

ความคดิเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะ 

 

 จากการสาํรวจประเภทและการจดัการขยะตามวตัถุประสงค์ขอ้ที� 1 ผูว้ิจยัพบว่าในชุมชน

ทั�งในพื�นที�ครัวเรือนและพื�นที�สาธารณะในชุมชนมีถุงขนมมากที�สุด  ซึ�งเกิดจากการบริโภคของ 

ผูว้ิจยัจึงคิดว่าเด็กน่าจะเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะของชุมชนมากที�สุด  เพื�อเป็นการกระตุน้

ใหเ้ห็นความสาํคญัของการจดัการ  รวมทั�งเพื�อให้ลดการบริโภคขนม  ดว้ยเหตุนี� จึงไดใ้ห้กลุ่มเด็ก

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะกบัผูว้ิจยั  โดยการทาํประชาคมกลุ่มเด็กเพื�อให้เด็กแสดงความ

คิดเห็นต่อการจดัการขยะของชุมชน  และทดลองกิจกรรมที�เด็กไดน้าํเสนอเพื�อหาแนวทางในการ

จดัการขยะที�เหมาะสมกบัชุมชนร่วมกบัผูว้ิจยั  ทั�งนี� ผูว้ิจยัไดส้อบถามความคิดเห็นของคน 2 กลุ่ม  

คือ  กลุ่มเด็กซึ�งเรียกว่าอาสาสมคัรและกลุ่มแกนนาํชุมชน(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 4 ตาราง

แสดงรายชื�อผูเ้ขา้ร่วมการประชุมประชาคมแกนนาํและกลุ่มอาสาสมคัร หน้า 77)  เนื�องจากการทาํ

ประชาคมร่วมกนัทั�งสองกลุ่มจะทาํให้เด็กไม่กลา้แสดงความคิดเห็น  เพราะชุมชนจะเคารพเรื�อง

ระบบอาวุโส  ดังนั�นจึงได้ทาํประชาคมและทดลองกิจกรรมกบักลุ่มเด็กก่อน  แลว้จึงนาํความ

คิดเห็นของเด็กและผลการทดลองเสนอต่อชาวบา้นและที�ประชุมประชาคมแกนนาํชุมชน  เพื�อให้

ชาวบา้นและกลุ่มแกนนาํชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็น  และผลกัดนัโครงการหรือกิจกรรมในการ

จดัการขยะที�เหมาะสมใหเ้กิดขึ�นในชุมชนต่อไป   

สาํหรับกิจกรรมที�ทดลองกบักลุ่มอาสาสมคัร  ไดแ้ก่ 

1. การทาํประชาคมเด็ก (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 5 รายละอียดการทาํประชาคมกลุ่ม

อาสาสมคัร หนา้ 78)  

2. การใชสื้�อในชุมชนเพื�อถามความคิดเห็นต่อการจดัการขยะในชุมชน (ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกที� 6 รายละเอียดการใชสื้�อในชุมชนเพื�อถามความคิดเห็นต่อการจดัการขยะในชุมชน หนา้ 

79) 

3. กิจกรรมที�กลุ่มอาสาสมคัรเด็กเสนอเพื�อทดลองปฏิบติั 

กิจกรรมที�ทาํกบักลุ่มแกนนาํชุมชนและชาวบา้น  ไดแ้ก่ 

 1. สมัภาษณ์และจดัเวทีประชาคมชาวบา้นและแกนนาํชุมชน   

สาํหรับการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรต่อการจัดการขยะในชุมชนนั�น  

ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ  ความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรที�มีต่อการจดัการขยะในชุมชนก่อนที�

มีการจดัทาํสื�อ  และความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรที�มีต่อการจดัการขยะในชุมชนหลงัจากที�ได้

ใชสื้�อในชุมชนแลว้  เพื�อติดตามผลว่ากิจกรรมที�ไดท้ดลองโดยสื�อจากชุมชนนั�น  สามารถช่วยให้

กลุ่มอาสาสมคัรเห็นความสาํคญัและตื�นตวัในการเฝ้าระวงั  ติดตามหรือมีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาขยะในชุมชนไดม้ากนอ้ยเพียงใด   
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4.1 ความคดิเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรที�มต่ีอการจดัการขยะในชุมชนก่อนใช้สื�อจากชุมชน   

 การทําประชาคมเด็ก 

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํประชาคมเพื�อสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการขยะที�เหมาะสมใน

มุมมองของเด็ก หรือที�ผูว้ิจ ัยเรียกเด็กกลุ่มนี� ว่ากลุ่มอาสาสมคัร  ซึ� งจากการเก็บขอ้มูลของผูว้ิจัย 

พบว่ากลุ่มเด็กเป็นกลุ่มคนที�สร้างขยะจาํพวกถุงขนมพลาสติกมากที�สุด ซึ�งก็สอดคลอ้งกบัขอ้มูล

ที�ว่าในชุมชนมีขยะประเภทถุงขนมพลาสติกมากที�สุดอีกดว้ย   ดงันั�นผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่ากลุ่ม

อาสาสมคัรกลุ่มนี� จะเป็นกาํลงัสาํคญัและมีบทบาทในชุมชนต่อไป  ในการที�จะเฝ้าระวงั  ติดตามใน

การช่วยแกไ้ขปัญหาเรื�องของขยะในชุมชน  โดยกลุ่มเด็กนั�นสามารถที�จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือ

เสนอโครงการต่างๆ ต่อกลุ่มผูใ้หญ่ที�เป็นแกนนาํชุมชนได ้ จึงเป็นเหตุให้ผูว้ิจยักลุ่มอาสาสมคัรเขา้

มามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาตั�งแต่ต้น  เพื�อเป็นการฝึกฝนให้เกิดการกลา้แสดงออกทาง

ความคิดและการกระทาํอยา่งสร้างสรรคใ์นทางที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 อยา่งไรก็ตามกลุ่มอาสาสมคัรนั�นก็ทราบว่าไดเ้กิดขยะรูปแบบใหม่ในชุมชน  ซึ�งเป็นขยะที�

ไม่สามารถยอ่ยสลายได ้ คือ ถุงพลาสติกและถุงขนม  ซึ�งพบมากตามพื�นที�สาธารณะในชุมชนและ

กลุ่มอาสาสมคัรเองก็ทราบว่าในชุมชนมีขยะส่วนนี� มาก  ซึ�งเกิดจากการบริโภคของเด็กๆ และยงั

ทราบถึงโทษของขยะจากการศึกษาในโรงเรียน  แต่กลุ่มอาสาสมคัรยงัไม่เห็นความสาํคญัของ

ปัญหา  เนื�องจากยงัเป็นปัญหาที�ยงัไม่ส่งผลกระทบรุนแรง  ส่วนการจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน

และพื�นที�ป่ารอบชุมชน  กลุ่มอาสาสมคัรเห็นความสาํคญัของการจดัการน้อยกว่าพื�นที�สาธารณะ  

เนื�องจากในพื�นที�ครัวเรือนพ่อแม่จะเป็นผูที้�จดัการขยะในครัวเรือนมากที�สุด  ทาํใหก้ลุ่มอาสาสมคัร

มีบทบาทในการจดัการขยะในครัวเรือนน้อย  อีกทั�งขยะในครัวเรือนส่วนมากเป็นขยะพวกเศษ

อาหาร  ผกั  ผลไมที้�เหลือจากการบริโภคที�ครัวเรือนสามารถจดัการได ้ และมีปริมาณไม่มาก  ส่วน

พื�นที�ป่ารอบชุมชนซึ�งพบปัญหาขยะตามฤดูกาลที�เป็นประเด็นใหม่ในชุมชน  กลุ่มอาสาสมคัรไม่ได้

เขา้ไปพบปัญหาโดยตรง  ทาํใหก้ลุ่มอาสาสมคัรไม่ทราบปัญหา         

               ผลที�ได้รับจากการทาํประชาคมเด็ก  คือ ความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรที�มีต่อการ

จดัการขยะที�เหมาะสมของชุมชน สามารถแบ่งออกเป็นแนวทางในการจดัการขยะที�เหมาะสมกบั

ชุมชนได ้3 พื�นที�  ดงันี�            

 1. พื�นที�ในครัวเรือน 

 2. พื�นที�สาธารณะในชุมชน 

 3. พื�นที�ป่ารอบชุมชน 

  

การจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน 

 ในพื�นที�ครัวเรือน  สิ�งที�กลุ่มอาสาสมคัรสะทอ้นออกมาใหเ้ห็นคือ ชาวบา้นไดม้ีการจดัการ

ขยะที�ตน้เหตุอยูแ่ลว้ในครัวเรือน  โดยกลุ่มอาสาสมคัรมีความคิดเห็นต่อการจดัการขยะแต่ละวิธีวา่มี
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ความเหมาะสมกบัขยะแต่ละประเภท  เนื�องจากเป็นวิธีการที�คนในชุมชนสามารถจดัการกบัขยะ

ดงักล่าวไดด้ว้ยตนเอง  อยา่งไรก็ตามกลุ่มอาสาสมคัรคิดว่าควรที�จะหาวิธีการจดัการขยะอื�นๆ เพื�อ

รองรับและจดัการกบัขยะในชุมชนและในแต่ละครัวเรือนที�มีแนวโน้มเพิ�มมากขึ�น  เนื�องจากการ

เปลี�ยนแปลงทางดา้นค่านิยมและวฒันธรรมการบริโภค  วฒันธรรมการแต่งกาย  การศึกษา  การ

ประกอบอาชีพ  ความเชื�อและโลกทัศน์ที�มีลกัษณะเหมือนสังคมเมืองมากขึ� น  ลกัษณะดงักล่าว

โดยเฉพาะลกัษณะของวฒันธรรมการบริโภคของชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไป  คือ การนาํสินคา้จาก

ภายนอกเขา้มาในชุมชน  ก่อให้เกิดการบริโภคสินคา้ที�ใชว้สัดุที�ย่อยสลายไดย้าก และนาํไปสู่การ

เพิ�มปริมาณขยะขึ�นภายในชุมชน  และจากการสาํรวจวิธีการจดัการขยะในชุมชน  เพื�อจดัทาํแผน

แม่บทชุมชน  พบว่าปริมาณขยะที�พบในครัวเรือนทั�งชุมชนในปี พ.ศ.2547  มีปริมาณ  7,980  

กิโลกรัม   และจากการสัมภาษณ์พบว่าครัวเรือนมีการจัดการขยะถี�มากขึ�นจากที�มีการเผาขยะ

ประมาณเดือนละครั� ง  เมื�อประมาณ 2-3 ปีที�ผา่นมา  ไดเ้ปลี�ยนมาเผาอาทิตยล์ะครั� ง ซึ�งขยะที�เพิ�มขึ�น

นั�นเป็นปรากฏการณ์ใหม่สาํหรับคนในชุมชนที�จะตอ้งช่วยกนัหาวิธีการในการรับมือกบัสิ�งที�จะ

เกิดขึ�นดงักล่าว 

 การจดัการขยะในพื�นที�สาธารณะของชุมชน 

 ในพื�นที�สาธารณะในชุมชน  ขยะที�พบเป็นพวกถุงขนมเป็นส่วนมาก  ซึ�งเกิดจาก

การบริโภคในกลุ่มเด็ก  โดยไม่มีผูจ้ดัการดูแล  เดิมทีครูที�โรงเรียนบา้นเขาเหล็กจะพานักเรียน

ทาํความสะอาดชุมชน  เมื�อครูที�เป็นแกนนาํในการทาํกิจกรรมไดย้า้ยไปสอนโรงเรียนอื�น  ทาํ

ใหกิ้จกรรมดงักล่าวลม้เลิกไป  เนื�องจากไม่มีผูส้านต่อ  ทาํให้สามารถพบขยะพวกถุงขนมได้

ทั�วไปตามพื�นที�สาธารณะในชุมชน  เพราะเด็กมกัจะทิ�งขยะไม่ถูกที�เมื�อไม่พบถงัขยะอยู่ใกล้

บริเวณนั�น  แต่เมื�ออยูที่�โรงเรียนเด็กๆจะทิ�งขยะลงถงัมากกว่า  เพราะกลวัถูกครูดุหรือตี  แสดง

ใหเ้ห็นว่าเด็กๆจะกลวัครูมากกว่าพ่อแม่  จากตรงนี�ทาํใหผู้ว้ิจยัเห็นว่าการจะทาํกิจกรรมใดๆ ซึ�ง

เริ�มจากเด็กก่อนจะง่ายกว่า  เนื�องจากเด็กสามารถรับรู้สิ�งใหม่ๆไดง่้าย  และการที�เด็กกลวัครู  จะ

ทาํใหเ้ด็กใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมไดดี้ขึ�นหากเริ�มตน้การทาํกิจกรรมที�โรงเรียน    

 การจดัการขยะในพื�นที�ป่ารอบชุมชน 

 สาํหรับพื�นที�สาธารณะนั�น กลุ่มอาสาสมคัรไม่ทราบมาก่อนว่าเกิดขยะในพื�นที�ป่า

รอบชุมชน  ซึ�งเป็นขยะตามฤดูกาลจากการหาเห็ดโคนและของป่า  เนื�องจากเด็กส่วนใหญ่แทบ

จะไม่ได้เข้าไปในพื�นที�ป่าเลย  ทาํให้ไม่ทราบสถานการณ์ขยะในพื�นที�ป่า  อีกทั�งประเด็น

ดงักล่าวยงัเป็นประเด็นใหม่ที� เกิดขึ�นในชุมชน  ทาํให้เด็กยงัไม่ทราบถึงปัญหาส่วนนี�   กลุ่ม

อาสาสมคัรจึงเห็นว่าไม่มีปัญหาขยะในพื�นที�ป่ารอบชุมชน    

ที�กล่าวมาขา้งตน้  คือความคิดเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรที�มีต่อการจดัการขยะในชุมชน

ก่อนที�จะมีการทดลองทาํกิจกรรมร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัร  โดยหลงัจากการทาํประชาคม  กลุ่ม

อาสาสมคัรไดน้าํเสนอกิจกรรมที�เด็กสามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง  เพื�อลดปัญหาขยะในชุมชน  ไดแ้ก่  

การประดิษฐสิ์�งของจากวสัดุเหลือใช ้ กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชนและและกิจกรรมเดินสาํรวจ
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ผกั-ผลไมใ้นชุมชน นอกจากนี� ทางผูว้ิจยัไดม้ีการนาํเสนอขอ้มูลดา้นการจดัการขยะที�ไดจ้ากการ

ทบทวนวรรณกรรมเขา้มาผสมผสานร่วมกบัขอ้มูลที�ไดจ้ากการศึกษาจากชุมชนจากวตัถุประสงค์

ขอ้ที� 1 และกิจกรรมที�กลุ่มอาสาสมคัรเสนอมาจากการทาํประชาคม  ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบสื�อ

ที�มาจากสถานการณ์ของชุมชน เพื�อให้กลุ่มอาสาสมคัรไดเ้ห็นถึงสภาพของปัญหาที�เกิดขึ�นใน

ชุมชน  อนัจะนาํไปสู่การเสนอแนวทางของการทาํกิจกรรมที�จะร่วมทดลองเพื�อหากิจกรรมที�มี

ความเหมาะสมในชุมชนต่อไป  

หลงัจาก ที�ผูว้ิจยัไดท้าํการประชาคมเด็กและไดผ้ลจากการทาํกิจกรรมในขา้งตน้แลว้  ก็

ไดม้ีการจดัทาํเป็นสื�อ  เพื�อสะทอ้นผลที�ไดจ้ากการศึกษากลบัไปสู่คนในชุมชน  เพื�อเป็นการแสดง

ใหค้นในชุมชนไดเ้ห็นถึงสิ�งที�ชุมชนกาํลงัประสบอยูซึ่�งก็คือ  การมีเศษขยะ จาํพวกถุงขนมพลาสติก

ในพื�นที�สาธารณะในชุมชน  ซึ�งเกิดจากการบริโภคของเด็ก  ที�ส่งผลกระทบหลายดา้น เช่น ทาํให้

สภาพภูมิทศัน์ของชุมชนไม่น่ามอง   ทาํใหว้ฒันธรรมอาหารทอ้งถิ�นเริ�มหายไปเพราะแสดงให้เห็น

ว่า มีการบริโภคขนมจากภายนอกมากขึ�น  ดงันั�นกลุ่มผูว้ิจยัจึงคิดว่าการทาํสื�อที�จะสะทอ้นปัญหา

ขยะในชุมชนไดดี้ที�สุด 

 

4.2 ความคดิเห็นของกลุ่มอาสาสมคัรต่อการจดัการขยะที�ได้รับจากสื�อชุมชน 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํสื�อขึ�น 3 สื�อดว้ยกนั คือ การแสดงละคร  การเดินเก็บขยะในชุมชน  และ

การเดินสาํรวจผกั-ผลไมใ้นชุมชน ซึ�งเป็นสื�อที�สะทอ้นพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที�เกิดขึ�นจริงใน

ชุมชน  โดยหลังจากที�ผูว้ิจ ัยได้ใช้สื� อทั� งสามจนครบถ้วนแล้ว  ผูว้ิจ ัยก็ได้มีการนัดพบกลุ่ม

อาสาสมคัรอีกครั� งหนึ�ง  เพื�อเป็นการสอบถามความคิดในเรื�องการจดัการขยะที�เหมาะสมสาํหรับ

ชุมชนเป็นครั� งที�สอง  เพราะผูว้ิจยัตอ้งการประเมินว่ากิจกรรมหรือสื�อทั�งหมดที�ผูว้ิจยัไดใ้ชท้าํการ

ทดลองกับกลุ่มอาสาสมคัรตั�งแต่หลงัจากการทาํประชาคมครั� งแรกแลว้นั�น  กลุ่มอาสาสมคัรมี

มุมมองที�เปลี�ยนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใดต่อการจดัการขยะที�เหมาะสมสาํหรับชุมชน   

ในการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มอาสาสมคัรเบื�องต้น สามารถกล่าวได้ว่า สื�อทั�งหมดที�

ผูว้ิจยัไดใ้ชน้ั�นเป็นสื�อที�เปิดโอกาสใหก้ลุ่มอาสาสมคัรไดม้ีการแสดงบทบาทของตนเอง  ในการเขา้

มามีส่วนร่วมในระดบัชุมชน  ซึ�งกลุ่มอาสาสมคัรก็มีความพร้อมและเต็มใจที�จะให้ความร่วมมือใน

การจดัการเรื�องขยะในชุมชนต่อไป   โดยดูไดจ้ากความตอ้งการของกลุ่มอาสาสมคัรเองที�ตอ้งการ

ใหเ้กิดชมรมเก็บขยะเพื�อรักษาความสะอาดในชุมชน  โดยหลงัจากการที�ทดลองทาํกิจกรรมทั�งหมด

แลว้   ผูว้ิจยัก็ไดแ้นวทางในการจดัการขยะที�เหมาะสมที�ไดจ้ากการใชสื้�อกบักลุ่มอาสาสมคัร   ซึ�ง

ในที�นี�สามารถแบ่งการจดัการขยะที�เหมาะสมแบ่งตามพื�นที� 3 พื�นที� ไดด้งันี�  

 

การจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน 

กลุ่มอาสาสมคัรมีความเห็นว่าวิธีการจดัการขยะที�เหมาะสมในพื�นที�ครัวเรือน คือ การลด

การใช(้reduce)  ซึ�งถือว่าเป็นวิธีการจดัการที�ตน้เหตุ  ก่อนที�จะมีการใชท้รัพยากรที�ทุกๆครัวเรือน
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สามารถปฏิบติัได ้ เพื�อจะเป็นหนทางนาํไปสู่การลดขยะประเภทถุงพลาสติก ถุงขนมและขยะอื�นๆ 

ในพื�นที�ครัวเรือนและชุมชน  แต่ยงัพบว่ามีนอ้ย  เพราะส่วนมากชาวบา้นจะใชว้ิธีการใชท้รัพยากรที�

มีอยูใ่ห้คุม้ค่ามากที�สุด  ซึ�งเป็นวิธีลดขยะที�ไดม้ีการใชท้รัพยากรนั�นๆแลว้  เช่น การใชซ้ํ� า(reuse)  

พวกถุงพลาสติกนาํมาใส่อาหารหรือสิ�งของจนไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ีก  ขวดแกว้นาํไปใส่

นํ� าผึ�ง  และสิ�งของบางอยา่งที�สามารถนาํไปประดิษฐเ์ป็นของประดบัตกแต่งบา้นได ้ เช่น บตัรเติม

เงินนาํไปทาํเป็นโมบาย  เป็นตน้  ซึ�งเป็นวิธีการที�ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ทุกครัวเรือนสามารถปฏิบติัได ้ 

อีกทั�งยงัทาํใหป้ริมาณขยะที�จะเผาลดลง  ไม่ตอ้งเผาขยะบ่อยๆ  ทาํให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ�งแวดลอ้มลดลง 

การจดัการขยะในพื�นที�สาธารณะในชุมชน 

การจดัการขยะที�มีความเหมาะสมในพื�นที�สาธารณะในชุมชน  กลุ่มอาสาสมคัรเห็นว่าคน

ในชุมชนควรร่วมมือกนัในการจดัการขยะ  โดยการตั�งชมรมเก็บขยะหรือชมรมรักษาความสะอาด

ในชุมชน  ซึ�งถือไดว้่าเป็นการคิดต่อยอดจากสื�อที�ผูศ้ึกษาไดถ้่ายทอดในการทาํใหชุ้มชนน่าอยู่  เป็น

ชุมชนปลอดขยะ  กลุ่มอาสาสมคัรยงัตอ้งการใหแ้ต่ละบา้นนาํขยะของแต่ละครัวเรือนมาแยกทิ�งใน

หลุมส่วนกลางของชุมชน  และกาํจดัขยะนั�นๆต่อไป  และมีความตอ้งการใหเ้กิดการประกวดบา้นที�

รักษาความสะอาดได้ดีที�สุดในแต่ละปี  ซึ�งครูสอนเด็กปฐมวยัในชุมชนได้เสนอแนะว่าอาจจะ

จดัเป็นกิจกรรมหนา้บา้นน่ามอง  โดยตั�งคณะกรรมการตดัสินบา้นที�รักษาความสะอาดไดดี้ที�สุดใน

แต่ละปี  และมอบรางวลัใหห้รือติดป้ายประกาศหนา้บา้น  เพื�อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการรักษา

ความสะอาดในแต่ละครัวเรือน   

กิจกรรมที�กลุ่มอาสาสมคัรนาํเสนอเพื�อจดัการขยะในพื�นที�สาธารณะขา้งตน้  ถือว่าเป็นการ

เริ�มตน้ในการเกิดกระบวนการจดัการแบบกลุ่มในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเรื�องขยะในชุมชน  

และเป็นการใหบ้ทบาทกบักลุ่มอาสาสมคัรในการเฝ้าระวงัการเกิดขยะและติดตามสถานการณ์ขยะ

ในชุมชน  ซึ�งในบางกิจกรรมกลุ่มอาสาสมคัรสามารถมีส่วนร่วมในการจดัการขยะในชุมชนได ้ 

เนื�องจากขยะที�ปรากฏในพื�นที�สาธารณะในชุมชนยงัไม่มีผูรั้บผิดชอบหรือดูแลอย่างเป็นทางการ  

นอกจากช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัพ่อ เป็นตน้  จะมีการระดมคนในชุมชนมาช่วยกนัทาํความ

สะอาดชุมชน  โดยในที�นี� กลุ่มอาสาสมคัรมีความตอ้งการที�จะให้โครงการต่างๆที�กลุ่มอาสาสมคัร

ไดคิ้ดร่วมกบัผูว้ิจยันั�น ไดถ้กูผลกัดนัเขา้สู่เวทีประชาคมของผูใ้หญ่อีกดว้ย 

การจดัการขยะในพื�นที�ป่ารอบชุมชน 

ในระดับพื�นที�สาธารณะ  กลุ่มอาสาสมคัรไม่ไดม้ีการสะท้อนให้เห็นถึงโครงการหรือ

กิจกรรมที�สามารถเขา้มาจดัการกบัขยะในพื�นที�สาธารณะหรือพื�นที�ป่าเพิ�มเติมจากการทาํประชาคม

ครั� งแรกแต่อย่างใด   เนื�องจากกลุ่มอาสาสมคัรเห็นว่าเป็นเรื�องที�ควรอยู่ในความรับผิดชอบของ

ผูใ้หญ่ที�จะหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาขยะในพื�นที�ดงักล่าว  โดยเฉพาะขยะตามฤดูกาลที�เกิด

จากการหาของป่าของบุคคลภายนอก  เนื�องจากเป็นเรื�องที�สาํคญัและเกี�ยวขอ้งกบัหลายฝ่าย  จึงตอ้ง

มีความละเอียดรอบคอบในการจดัการ แต่ถึงกระนั�นสิ�งที�กลุ่มอาสาสมคัรสามารถทาํได ้คือ การ
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ช่วยลดการบริโภค เพื�อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของครัวเรือน ที�มีรายไดล้ดลง เนื�องจากการ

หาของป่ายากขึ�น 

หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดผ้ลของการทดลองทั�งหมดแลว้  ผูว้ิจยัก็ไดม้ีการมาวิเคราะห์เพื�อประเมิน

ว่าประโยชน์ที�กลุ่มอาสาสมคัรจะไดรั้บจากการทดลองของผูว้ิจยันั�น ไดท้าํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง 

หรือเกิดประโยชน์มากนอ้ยเพียงใด  โดยทาํการประเมินจากสิ�งที�อาสาสมคัรสะทอ้นกลบัมาในรูป

ของการส่งรายงานผลการทดลองในแต่ละกิจกรรม  ที�ผูว้ิจยัและกลุ่มอาสาสมคัรร่วมกนัทดลอง  

และเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั   ซึ�งหลงัจากนั�นผูว้ิจยัก็ไดน้าํผลงานทั�งหมดมาประมวลผลที�ไดจ้ากการ

ทดลองจดักิจกรรมกบักลุ่มอาสาสมคัร 

 

4.3  ประมวลผลที�ได้รับจากการทดลองจดักจิกรรมกบักลุ่มอาสาสมคัร 

 จากการที�ผูว้ิจยัไดม้ีการทดลองกิจกรรมร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการ

แสดงละคร  กิจกรรมเดินเก็บขยะในชุมชน และการเดินสาํรวจผกั-ผลไมใ้นชุมชน  ซึ�งผลที�กลุ่ม

อาสาสมคัรไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มีดงันี�  

 -  สร้างความเข้าใจในสถานการณ์ขยะในชุมชน   หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดท้าํการทดลองกบักลุ่ม

ตวัอยา่งหรือกลุ่มอาสาสมคัรที�มาเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่มผูว้ิจยั  ผลที�ไดรั้บคือเกิดการกระตุน้ให้

กลุ่มอาสาสมคัรเขา้ใจถึงสถานการณ์ขยะชุมชนในปัจจุบนั  และเริ�มตระหนกัถึงความสาํคญัของการ

จดัการขยะในชุมชน  จากเดิมที�กลุ่มอาสาสมคัรไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบัการจดัการขยะในชุมชน  

และไม่เห็นปัญหาที�กาํลงัเกิดขึ�นในปัจจุบนั 

 -  ความใส่ใจด้านสิ�งแวดล้อม  กลุ่มอาสาสมคัรมองเห็นความเชื�อมโยงระหว่างปัญหา

สิ�งแวดลอ้มและปัญหาขยะ  โดยมีการพดูถึงเรื�องการทาํใหชุ้มชนของตนนั�นสะอาดมากขึ�น  และยงั

นาํไปสู่การร่วมกนัระดมความคิดเห็นที�จะคิดโครงการต่างๆที�จะแกไ้ขปัญหาดงักล่าวร่วมกนั  ซึ�ง

ผลที�ไดจ้ากการติดตามคือ  ทางชุมชนจะมีการจดัโครงการหนา้บา้นน่ามอง  เพื�อรักษาความสะอาด

ภายในบา้นและบริเวณบา้นของตน ซึ�งทั�งผูว้ิจยัคาดว่ากิจกรรมนี� จะยิ�งทาํให้พื�นที�แต่ละครัวเรือน

สะอาดมากขึ�น  เนื�องจากผลการสาํรวจการจดัการของแต่ละครัวเรือนพบว่าครัวเรือนมีการจดัการ

กบัทรัพยากรก่อนที�สิ�งเหล่านี� จะไปสู่การเป็นขยะ ซึ�งเป็นวิถีปฏิบติัของคนในชุมชนอยู่ก่อนแลว้  

ส่วนการจดัการขยะชุมชนมีการจดัการขยะดว้ยการการเผา ฝัง  ซึ�งหากขยะมีเพิ�มมากขึ�นในอนาคต  

การเผาหรือฝังขยะจาํนวนมากอาจก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษ  ที�ส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและคนใน

ชุมชน  ดังนั�นในการทาํการทดลองผูว้ิจัยจึงไดม้ีการสอดแทรกความรู้เกี�ยวกบัการจดัการขยะที�

ปลายเหตุอยา่งถกูตอ้ง  หรือมีโทษนอ้ยที�สุด  ซึ�งทาํใหอ้าสาสมคัรมีความรู้ความเขา้ใจที�พร้อมนาํไป

เผยแพร่ต่อไป   

 -   การกระตุ้นให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  จากการศึกษาของผูว้ิจยัพบว่าในชุมชนมี

การจดัการทรัพยากรก่อนที�จะไปเป็นขยะ  โดยการยืดอายุการใชง้านของทรัพยากร  เพื�อป้องกนั

และลดการเกิดขยะ  ซึ� งทางผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการจดัการที�ดีอยู่แลว้  และไดส้นับสนุนการจดัการ
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ดงักล่าวโดยการเพิ�มความรู้เกี�ยวกับการจดัการทรัพยากร  ด้วยการนําทรัพยากรเหล่านั�นมาการ

ประดิษฐเ์ป็นของใช ้ ซึ�งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มอาสาสมคัร  นอกจากนี�

ยงัเป็นการกระตุน้ใหก้ลุ่มอาสาสมคัรนาํความรู้ดงักล่าวไปถ่ายทอดใหก้บัคนอื�นๆ ในชุมชนดว้ย 

 -  การริเริ�มให้เกดิการสร้างกระบวนการกลุ่ม  จากการจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัร

นั�น  ทางผูว้ิจยัไดม้ีการผลกัดนัและสนับสนุนกลุ่มอาสาสมคัรเหล่านี�   เนื�องดว้ยความคาดหวงัว่า

กลุ่มนี� จะสามารถทาํหน้าที� เป็นแกนนําเยาวชนในการช่วยกันดูแลชุมชนของตนได  ้  อีกทั�งจุด

ประกายใหค้นในชุมชนเกิดความคิดที�จะดูแลชุมชนอยา่งต่อเนื�อง  โดยการร่วมมือและเห็นชอบจาก

ชุมชนกบัองคก์รภายนอก  เพื�อใหเ้กิดโครงการต่างๆ ที�สอดคลอ้งกบัทั�งชุมชนเองและทางอุทยาน 

ซึ�งจะนาํไปสู่การเกิดโครงการที�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั�งสามารถดาํรงอยู่ไดใ้น

ชุมชนต่อไป  

- เพิ�มบทบาทให้กลุ่มอาสาสมัครเป็นผู้ เฝ้าระวัง  ติดตามและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

จากเดิมที�ชุมชนไม่ได้ดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของชุมชน  ซึ�งความจริงแลว้เด็ก

สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนได ้ ซึ�งหลงัจากผูว้ิจยัไดใ้หก้ลุ่มอาสาสมคัรเขา้มามีส่วนร่วมใน

การศึกษา  ทาํใหชุ้มชนเห็นว่ากลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มนี�มีความสามารถในการจดัการขยะในชุมชนได้

ในระดบัความรู้และความสามารถที�เหมาะสมกบัวยั  เช่น  การเป็นสมาชิกชมรมเก็บขยะ  เป็นตน้  

เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใหเ้กิดขึ�นในชุมชน  ที�จะก่อใหเ้กิดการจดัการขยะที�ย ั�งยืนและ

มีประสิทธิภาพ   

จากการที�ผูว้ิจยัได้สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มอาสาสมคัรที�เป็นกลุ่มเด็ก ซึ� งก็ได้ผล

ออกมาดงัขา้งตน้แลว้  ผูว้ิจยัก็ไดน้าํผลการทดลองกิจกรรม  ความคิดเห็นและกิจกรรมต่างๆที�กลุ่ม

อาสาสมคัรนาํเสนอ  คือ โครงการหรือกิจกรรมต่างๆคือ หลุมทิ�งขยะส่วนกลาง  โครงการหน้าบา้น

น่ามอง  และชมรมเก็บขยะ และนอกจากนี� ผูว้ิจ ัยก็ไดเ้สนอโครงการที�มาจากผูว้ิจัยในการแกไ้ข

ปัญหาชุมชนคือโดยทั�งหมดนี�ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผา่นเวทีประชาคมของกลุ่มผูใ้หญ่ที�เป็นกลุ่มแกนนาํ

ชุมชน ธนาคารขยะ  ถงัขยะส่วนกลาง เตาเผาขยะ  แนวทางแกไ้ขปัญหาขยะอนัตรายและการจดัการ

ขยะตามฤดูกาล  เพื�อให้กลุ่มแกนนําชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมที�ได้ทดลองกบักลุ่ม

อาสาสมคัร  และกิจกรรมที�กลุ่มอาสาสมคัรนําเสนอในการจัดการขยะในชุมชน  เพื�อหาแนว

ทางการจดัการขยะที�เหมาะสมกบัชุมชน  แลว้นาํกิจกรรมที�เหมาะสมให้กลุ่มแกนนาํชุมชนเขา้สู่

วาระของการประชาคม  เพื�อหากิจกรรมที�มีความเหมาะสมกบัชุมชน  และให้ผูน้าํชุมชนผลกัดนั

กิจกรรมนั�นๆใหเ้กิดขึ�นจริงในชุมชนต่อไป   

 

4.4  ความคดิเห็นของกลุ่มแกนนําชุมชนต่อการจดัการขยะในชุมชน  

หลงัจากที�ไดส้นทนากลุ่มย่อยและทดลองกิจกรรมเพื�อหาแนวทางการจดัการขยะที�

เหมาะสมกับชุมชนกบักลุ่มอาสาสมคัรแลว้  ผูว้ิจยัไดป้ระชุมประชาคมร่วมกบักลุ่มแกนนํา

ชุมชน  ไดน้าํเสนอเกี�ยวกบัที�มาในการศึกษาเรื�องการจดัการขยะ  ความสาํคญัของการจดัการ
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ขยะ และเสนอผลการศึกษา  ไดแ้ก่  ประเภทและการจดัการขยะที�พบในชุมชน  ซึ�งพบขยะพวก

ถุงขนมมากที�สุด  จากการบริโภคของเด็กเป็นส่วนใหญ่  ทาํให้ผูว้ิจ ัยให้เด็กเขา้มาเป็นกลุ่ม

อาสาสมคัรในการทดลองกิจกรรม  เพื�อกระตุน้และใหบ้ทบาทเด็กในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน  

พร้อมเสนอกิจกรรรมที�ไดท้ดลองกบักลุ่มอาสมคัรและผลของแต่ละกิจกรรมที�กล่าวมาแลว้

ขา้งตน้ดว้ย  จากนั�นจึงแจง้ใหท้ราบถึงสถานการณ์ขยะในชุมชน  ซึ�งพบว่าเกิดปัญหาขยะตาม

ฤดูกาลเป็นปัญหาใหม่ที�เกิดขึ�นในชุมชน  จึงยงัไม่มีการจดัการขยะในส่วนนี� อย่างเป็นรูปธรรม 

และสุดทา้ยไดเ้สนอกิจกรรมที�เด็กนาํเสนอเพื�อแกปั้ญหาขยะในระดบัชุมชน  ไดแ้ก่  หลุมทิ�ง

ขยะส่วนกลาง  โครงการหนา้บา้นน่ามอง  และชมรมเก็บขยะ  รวมถึงขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยั

ในการจัดการขยะในระดับชุมชน  ไดแ้ก่  ธนาคารขยะ  ถงัขยะส่วนกลาง เตาเผาขยะ แนว

ทางแกไ้ขปัญหาขยะอนัตรายและการจดัการขยะตามฤดูกาล   เพื�อใหก้ลุ่มแกนนาํไดแ้สดงความ

คิดเห็นต่อสิ�งที�ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอ  

การจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน 

กลุ่มแกนนาํมีความเห็นโดยปกติทุกครัวเรือนจะมีการจดัการขยะภายในครัวเรือนของ

ตนเองอยู่แลว้  ตามความเหมาะสมของขยะ เช่น ถุงพลาสติก เศษกระดาษ หรือของที�ไม่

สามารถใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้และสามารถเผาไดก้็จะนาํไปเผา  ส่วนเศษอาหารหรือผกั ผลไมที้�

เหลือจากการบริโภคจะนาํไปใหส้ตัวกิ์น  หรือทาํนํ� าปุ๋ยหมกั  ขึ�นอยู่กบัความสะดวกของแต่ละ

ครัวเรือน  แต่หลงัจากที�ไดแ้ลกเปลี�ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างผูว้ิจยัและกลุ่มแกนนาํ

แลว้  ที�ยงัเห็นว่าควรจะมีการจดัการที�เหมาะสมมากขึ�น  เพื�อลดผลกระทบที�จะเกิดขึ�นกบัคนใน

ชุมชนและสิ�งแวดลอ้ม คือ ขยะอนัตราย เนื�องจากวิธีที�ชุมชนจดัการกบัขยะอนัตรายในปัจจุบนั 

คือ นาํไปฝัง และถา้เป็นถ่านไฟฉายจะนาํไปทุบให้แตกแลว้ฝังตามโคนตน้ไม ้ เพื�อเป็นปุ๋ยให้

ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้  เพราะในถ่านไฟฉายมีผงคาร์บอนซึ�งช่วยบาํรุงดิน  แต่ก็มีส่วนประกอบ

สารเคมีอื�นๆที�เป็นอนัตรายดว้ย  แต่ชุมชนยงัไม่มีความรู้เหล่านี�   ผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะในการ

จดัการกบัขยะอนัตราย  ดงันี�  

-  รวบรวมขยะอนัตรายทั�งชุมชน  ลงไปทิ�งในเขตเทศบาลหรือในเมือง  โดยการ

ตั�งเวรรับผดิชอบผูที้�จะนาํขยะอนัตรายลงไปทิ�งในเขตเมืองหรือเทศบาล  แต่บางส่วนก็เห็นว่า

วิธีดงักล่าวมีตน้ทุนในการจดัการ  และการหาผูรั้บผิดชอบในการจดัการนั�นอาจจะเป็นไปได้

ยาก  หรืออาจประสานกบัทางรถขยะของอุทยานใหช่้วยขนลงไปให ้ ซึ�งทางอุทยานก็ยินดีที�จะ

จดัการให ้

-  ผูศ้ึกษาไดเ้สนอวิธีการฝังซึ�งเป็นวิธีที�ชุมชนจดัการอยู่แลว้  เพียงปูพื�นและขา้ง

หลุมดว้ยถุงพลาสติกหรือถุงดาํก่อน  หรืออาจจะใชปู้นซีเมนต์แทนพลาสติกก็ได ้ ซึ�งจะช่วย

ป้องกนัสารเคมีจากขยะอนัตรายที�จะซึมลงดินและปนเปื� อนในแหล่งนํ� า  ซึ�งกลุ่มแกนนาํเห็น

ดว้ยกบัวิธีการดงักล่าว  เนื�องจากไม่ยุง่ยากซบัซอ้นมากนกั และไม่ใชเ้งินทุนในการจดัการสูง   
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การจดัการขยะในพื�นที�สาธารณะในชุมชน 

กลุ่มแกนนาํมีความเห็นว่าเด็กจะชอบทิ�งขยะเกลื�อนกลาดไม่เป็นที�เป็นทาง  ซึ� ง

เมื�อก่อนไม่เป็นปัญหามาก  เนื�องจากทุกสัปดาห์ครูที�โรงเรียนบา้นเขาเหล็กจะพานักเรียนเดิน

เก็บขยะในชุมชน  แต่โครงการดงักล่าวก็ไดล้ม้เลิกไปเพราะครูที�เป็นแกนนาํในการทาํกิจกรรม

ยา้ยไปสอนที�อื�น  ทาํใหไ้ม่มีผูส้านต่อกิจกรรม  ประกอบกบัปัจจุบนัเด็กบริโภคขนมถุงมากขึ�น

ทาํใหพ้บถุงขมไดท้ั�วไปในชุมชน  ดงันั�นกลุ่มแกนนาํชุมชนจึงเห็นว่ากิจกรรมเดินเก็บขยะ  ซึ�ง

ต่อมากลุ่มอาสาสมคัรไดเ้สนอเป็นชมรมเก็บขยะในชุมชนนั�น  เป็นโครงการที�ดีที�จะช่วยให้

ชุมชนสะอาดมากขึ� น  แต่อย่างไรก็ตามต้องนํากิจกรรมทั� งหมดที�นําเสนอเข้าสู่ที�ประชุม

ประชาคมชาวบา้น  เพื�อหาขอ้ตกลงร่วมกนัว่าจะเลือกกิจกรรมใดในการจดัการขยะในชุมช 

การจดัการขยะในพื�นที�ป่ารอบชุมชน 

ปัจจุบนัเกิดปัญหาขยะตามฤดูกาลในช่วงที�มีการหาเห็ดโคนและของป่า  ซึ�งบุคคล

จากภายนอกที�เขา้มาหาของป่าไดทิ้�งขยะที�ห่ออาหาร  เครื�องดื�มและเศษอาหารไวใ้นป่า  ซึ� ง

ชาวบา้นให้เหตุผลว่าขยะดงักล่าวได้ทาํลายเชื�อเห็ดและจะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มใน

อนาคตได ้ เนื�องจากปัญหานี� เป็นปัญหาใหม่ที�ชุมชนเกิดขึ� นทาํให้ยงัไม่มีการจัดการที�เป็น

รูปธรรม  โดยเบื�องตน้ชาวบา้นไดแ้กปั้ญหาดว้ยการใครพบขยะเมื�อเขา้ไปในป่าก็ช่วยกนัเก็บ

ออกมา  และมีการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ� งเพื�อออกไปเก็บขยะในป่า

หากมีเวลาว่าง   

เหตุผลที�ชาวบา้นยงัไม่มีการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว  เหตุผลหนึ�งที�สาํคญัคือชุมชนไม่มี

อาํนาจในการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว  เนื�องจากเป็นพื�นที�ของอุทยาน  จึงให้เป็นหน้าที�ของ

อุทยานในการจดัการ  ซึ�งกลุ่มแกนนาํชุมชนไดเ้สนอแนวทางในการป้องกนัและแกปั้ญหา  ขยะ

ตามฤดูกาล  ดงันี�  

1. ใหอุ้ทยานอนุญาตใหก้ลุ่มบุคคลภายนอกสามารถเขา้มารับซื�อของป่าจากชาวบา้นได ้ 

แต่หา้มเป็นผูห้าของป่าเอง  วิธีนี� ทางเจา้หน้าที�อุทยานและแกนนาํชุมชนเห็นว่าเป็นไปไดย้าก

และจะส่งผลเสียต่อชาวบา้นเอง  เนื�องจากจะทาํให้กลุ่มคนที�เคยเขา้มาหาของป่าไดไ้ม่พอใจ  

ความพอใจนี�จะทาํใหช้าวบา้นไดรั้บอนัตรายเมื�อลงไปยงัหมู่บา้นเขาบา้งหรือเมื�อลงไปพื�นราบ   

หรือใหท้างอุทยานอนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาหาของป่าได ้ แต่จะจาํกดัอุปกรณ์

บางอย่างในการหาของป่า  เพื�อไม่ทาํลายทรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มมากเกินไป  โดยการ

ตรวจสอบรถที�เขา้มาในชุมชน  ทางกลุ่มผูน้ ําเห็นว่าวิธีนี� ยากต่อการตรวจสอบคนเข้าออก

ภายในชุมชนไดต้ลอดเวลา  เนื�องจากชาวบา้นเองก็ตอ้งเขา้ป่าหาของป่าเช่นกนั   

2. ทางผูศ้ึกษาเสนอว่าใหท้างอุทยานอนุญาตให้บุคคลภายนอกเขา้มาหาของป่าได ้แต่

ตอ้งหักรายไดส่้วนหนึ� งให้กบัชุมชน  ซึ�งเป็นผูดู้แลรักษาป่า  โดยเงินส่วนนี� จะนําไปตั�งเป็น

เงินกองทุนในการพฒันาหมู่บา้น  ซึ�งทางกลุ่มแกนนาํชุมชนและเจา้หน้าที�อุทยานเห็นว่าวิธีนี�
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น่าจะมีความเป็นไปไดม้ากกว่าวิธีการแรก  เนื�องจากจะยติุธรรมกบัทั�งทางอุทยาน  ชุมชนและ

บุคคลภายนอก 

กิจกรรมที�ไดก้ล่าวมาทั�งหมดขา้งตน้นั�น  ทางกลุ่มแกนนาํชุมชนจะมีการเสนอเขา้สู่ที�

ประชุมประชาคมหมู่บา้น  เพื�อแจง้ให้ชาวบ้านไดรั้บทราบและแสดงความคิดเห็น  เพื�อลง

ความเห็นว่าจะใชกิ้จกรรมหรือโครงการใดในการป้องกันและแก้ไขเกี�ยวกับปัญหาขยะที�

เหมาะสมสาํหรับชุมชน  

นอกจากนี�จากการศึกษาของผูว้ิจยั  ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ปัจจยัที�ส่งผลต่อวิธีคิดของ

ชาวบา้นในการจัดการขยะที�มีอยู่ในชุมชน เพื�อเป็นการประเมินว่าปัจจยัใดเป็นเหตุให้กลุ่ม

อาสาสมคัรและแกนนาํชุมชนสะทอ้นความคิดเห็นดงักล่าว  นอกจากนี� การวิเคราะห์ปัจจยัที�

ส่งผลต่อวิธีคิดของชาวบา้นในการจดัการขยะที�มีอยูใ่นชุมชน ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถหาโครงการ

หรือกิจกรรมที�เหมาะสมสาํหรับชุมชนเพื�อใหกิ้จกรรมเหล่านี�สามารถที�จะดาํเนินการต่อไปได ้  

 

4.5 ปัจจยัที�ส่งผลต่อความคดิเห็นในการจดัการขยะของคนในชุมชน 

ปัจจยัที�ส่งผลต่อความคิดเห็นในการจดัการขยะของคนในชุมชน  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์

จากการทาํประชาคมกลุ่มอาสาสมคัร  กลุ่มแกนนําชุมชนและจากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน

บางส่วน  สามารถวิเคราะห์ไดด้งันี�  

- ด้านความรู้และการศึกษา  จากการที�กลุ่มอาสาสมคัรหรือแกนนาํของกลุ่มเด็กไดไ้ป

ศึกษาในโรงเรียน   ซึ�งมีกิจกรรมที�เกิดขึ�นในโรงเรียน  คือ  มีการเก็บขยะในโรงเรียนเป็นประจาํ  

และการคดัแยกขยะ  ซึ�งสิ�งนี� ทาํให้เด็กไดรั้บแนวคิดนี� มาใช้ ในการแสดงความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการจดัการขยะว่า  ควรมีชมรมเก็บขยะขึ�นในชุมชน  นอกจากนี� จากการที�

ชาวบา้นไดแ้สดงความคิดเห็นว่า  ควรที�จะรวบรวมขยะอนัตรายนาํไปทิ�งในเมือง   จากความ

คิดเห็นดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าชาวบา้นจะคาํนึงถึงความสามารถของตนเองในดา้นการจดัการ  

และผูด้ ําเนินการจัดการ  เมื�อชาวบ้านเห็นว่าเกินความสามารถของคนในชุมชนแล้วนั� น  

ชาวบา้นจะเสนอใหห้น่วยงานที�มีความสามารถในการจดัการเป็นผูด้าํเนินการแทน 

- ด้านการเมือง  จากการที�กลุ่มแกนนําไดเ้สนอความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื� อง ขยะตาม

ฤดูกาลว่าควรใหท้างอุทยานเป็นผูอ้อกกฎระเบียบในการตั�งกฎเกี�ยวกบัการที�คนนอกเขา้มาเก็บ

เห็ดโคนในบริเวณอุทยาน  แทนที�จะเป็นผูน้าํในชุมชนซึ�งไม่มีอาํนาจในการออกกฎ  จึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงบทบาทของผูน้าํในชุมชน  ที�ยงัคงมีบทบาทที�ถูกจาํกดัสิทธิชุมชนโดยกฎหมายของ

ภาครัฐ  เนื�องจากหมู่บา้นเขาเหลก็เป็นหมู่บา้นที�อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติ   นอกจากนี� ชุมชนยงั

คาํนึงถึงงบประมาณที�ชุมชนสามารถเสนอโครงการเพื�อรับเงินสนบัสนุนอีกดว้ย 

- ผลประโยชน์ที�ชาวบ้านจะได้รับ  ในชุมชนเขาเหล็กมีความเชื�อว่าการพฒันาที�เขา้มา

ตอ้งเป็นการพฒันาแบบมีเงื�อนไข  หมายความว่าการพฒันาใดๆที�เขา้มาจะตอ้งเป็นการพฒันาที�

ชาวบ้านจะไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  และไม่เสียประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น 
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ชาวบา้นจะเห็นว่าโครงการหรือกิจกรรมนั�นๆ เป็นประโยชน์  จะตอ้งเป็นโครงการที�มีผลเป็น

รูปธรรมจบัตอ้งได ้ชาวบา้นสามารถเขา้ถึงประโยชน์ไดอ้ยา่งทั�วถึง  และไม่กระทบต่อเวลาการ

ทาํไร่ทาํนาของชาวบา้น  เป็นตน้ 

ปัจจยัขา้งตน้เป็นหตุใหผู้ว้ิจยัตระหนกัมากขึ�นในการทาํกิจกรรมหรือโครงการต่างๆใน

ชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัดงักล่าว  เพราะถา้ไม่คาํนึงถึงปัจจยัดงักล่าวแลว้  การทาํกิจกรรม

หรือโครงการใหป้ระสบความสาํเร็จยอ่มเป็นไปไดย้าก 

 จากการทาํประชาคมกลุ่มอาสาสมคัรและกลุ่มแกนนาํชุมชน  ทาํใหท้ราบความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอต่อการจดัการขยะในชุมชน  ซึ�งกิจกรรมทั�งที�กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มแกนนาํและผูว้ิจยัเสนอนั�น  

กลุ่มแกนนาํชุมชนจะนาํเขา้สู่ที�ประชุมประชาคมหมู่บา้น  เพื�อหาแนวทางการจดัการที�เหมาะสม

ต่อไป  จากการที�กลุ่มอาสาสมคัรและแกนนาํชุมชนแสดงความคิดเห็นต่อการจดัการขยะในชุมชน

และกิจกรรมที�ไดท้ดลอง  รวมถึงที�นาํเสนอ  ทาํใหท้ราบว่ากลุ่มอาสาสมคัรและกลุ่มแกนนาํชุมชน

ใชว้ิธีการคดัเลือกความเหมาะสมของกิจกรรมหรือโครงการอย่างไร  ซึ�งจะกล่าวในวตัถุประสงค์

ต่อไป   
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บทที� 5 

วธีิการจดัการขยะที�เหมาะสมกับชุมชน 

  

 จากการที�กลุ่มผูว้ิจ ัยทาํกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาสาสมคัร และจากเวทีประชาคมแกนนํา 

รวมทั�งจากการสมัภาษณ์ผูน้าํในชุมชนและการเสนอแนะกิจกรรมของกลุ่มผูว้ิจยั ซึ�งผลที�ไดรั้บคือ 

คนในชุมชนไดม้ีการเสนอแนะโครงการหรือกิจกรรม เพื�อจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน ชุมชน และ

พื�นที�ป่ารอบชุมชน โดยคนในชุมชนไดแ้สดงความคิดเห็นต่อโครงการต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมกบั

ชุมชนหรือไม่ตามมุมมองของคนชุมชน เพื�อนาํไปสู่การจดัตั�งโครงการหรือกิจกรรมที�คนในชุมชน

เห็นดว้ยและพร้อมที�จะเขา้มามีส่วนร่วม ทั�งนี� จากการแสดงความคิดเห็นเรื�องการจดัการขยะที�

เหมาะสมในชุมชน คนในชุมชนไดเ้สนอแนวทางการจดัการขยะที�มีความเหมาะสม  และที�ชุมชน

เห็นว่ายากต่อการดาํเนินการ โดยเสนอไวด้งันี�  

 

ตารางที� 3 กจิกรรมที�มคีวามเหมาะสมและข้อจาํกดัของกจิกรรมในมุมมองของคนในชุมชน 

กจิกรรม เงื�อนไขที�ทําให้กจิกรรมดําเนินการได้ ข้อจาํกดัหรืออุปสรรคที�อาจพบ 

1. เดินเก็บขยะ

ในชุมชน 

 

- เป็นกิจกรรมที�ใหป้ระโยชน์ 

- สามารถทาํไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 

- ใชง้บประมาณนอ้ย 

- ตอ้งการกลุ่มอาสาสมคัรที�พร้อมจะ

ทาํหนา้ที�ตรงนี� เท่านั�น 

2. ประดิษ ฐ์

สิ�งของจากวสัดุ

เหลอืใช้ 

 

- ครูสามารถนาํเอาไปเป็นกิจกรรมใน

โรงเรียน เพื�อถ่ายทอดความรู้ให้กับ

เด็กๆ 

- กลุ่มอาสาสมคัรก็สามารถนาํความรู้

เหล่านี� ไปถ่ายทอดให้กบัเด็กรุ่นต่อๆ 

ไปได ้

- สร้างจินตนาการที�สร้างสรรค์ให้กับ

เด็ก ซึ� งทาํให้เด็กเห็นประโยชน์และ

คุณค่าของทรัพยากร 

- สามารถต่อยอดเป็นผลิตภณัฑ์ที�สร้าง

รายไดใ้หก้บัชุมชนได ้

 

3. โครงการ

ห น้ า บ้ า น น่ า

มอง 

 

- คนในชุมชนเองก็ใหค้วามสนใจ และ

พร้อมที�จะให้ความร่วมมือในการทาํ

กิจกรรม 

- ใชเ้วลานอ้ย ไม่ยุง่ยาก 

- ผูน้ ําพร้อมที�จะเป็นแกนนําในการ
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ผลกัดันกิจกรรมดงักล่าวให้เกิดขึ� น

ในชุมชน 

- ทําให้แต่ละครัวเรือนเป็นระเบียบ 

และ เสริมสร้างสุขนิสยัที�ดี 

4. เพิ�มจํานวน

ถั ง ข ย ะ ใ น

ชุมชน 

 

- ชุมชนและผูน้ ําเองเห็นด้วยและให้

การสนบัสนุนอยา่งยิ�ง 

- ช่วยลดขยะภายในพื�นที�ของชุมชนให้

น้อยลง ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

เอง 

- มีงบประมาณสนับสนุนจากทาง

อบต. 

- ช่ ว ย ล ด ป ริ ม า ณ ข ย ะ ใ น พื� น ที�

สาธารณะของชุมชน 

 

5. โครงการขุด

ห ลุ ม ข ย ะ ทุ ก

หลงัคาเรือน 

 

- ทาํไดง่้าย ใชเ้วลานอ้ย 

- แต่ละครัวเรือนก็มีความสามารถใน

การจดัการกบัขยะภายในครัวเรือน 

- ส่งเสริมใหเ้ยาวชนทิ�งขยะใหเ้ป็นที� 

 

6. ธนาคารขยะ 

 

- กลุ่มเด็กและครูเป็นแกนนาํในการทาํ

หน้าที�ดาํเนินการและรับช่วงโครงการ 

เพื�อใหโ้ครงการสามารถดาํเนินต่อไปได้

ในชุมชน 

- โครงการนี� ยงัอยูใ่นขั�นของการเสนอ

โครงการต่อผูอ้าํนวยการโรงเรียนเพื�อ

ของบประมาณ และ การสรรหา

อา สา สมัค รที� จะ เข้า มา ทํา หน้ า ที�

ดงักล่าว 

7. ชมรมเก็บ

ขยะ 

 

 - ทาํได้ยาก ภายใต้เงื�อนไข เพราะ

ต้อง มีกลุ่ มอา สา สมัค รใน กา ร

รับผดิชอบทาํหนา้ที�ดงักล่าว 

- หากทางโรงเรียนจะเข้ามาเป็นผู ้

สา น ต่ อ โ ค ร ง ก า ร ก็ อ า จ ทํา ให้

กิจกรรมนี� สามารถเกิดขึ� นได้ใน

ชุมชน 

8. หลุมทิ�งขยะ

ส่วนกลาง 

 

 - เว ทีปร ะชาคม  ไม่ ค่อ ยให้กา ร

สนบัสนุน 

- ไม่มีพื�นที� ส่วนกลางที�จะใช้เป็น

พื�นที�ในการทาํหลุมขยะ 
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จากกิจกรรมที�เลือกมาทาํนั�น ส่วนใหญ่คนในชุมชนมกัมองว่าเป็นกิจกรรมที�ทาํไดง่้าย ไม่

ซบัซอ้น ใชเ้วลานอ้ยในการดาํเนินงาน หรือสามารถทาํใหเ้ห็นผลที�เป็นรูปธรรมในระยะเวลาอนัสั�น 

มีงบประมาณอุดหนุน ผูน้าํในชุมชนเป็นแกนนาํหลกัในการดาํเนินการ และที�สาํคญัคือทุกคนมี

ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอในการเขา้ร่วมทาํกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได ้โดยที�ตนเอง

ไม่เดือดร้อน หรือรบกวนเวลาส่วนตวั 

  จากความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อโครงการต่างๆที�จะจัดทําให้ผูว้ิจ ัยได้ทราบว่า 

โครงการต่างๆที�ชุมชนเสนอ จะประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆดงันี�  

 1. การมส่ีวนร่วมของคนในชุมชน โครงการจะมีความเหมาะสมและดาํเนินการต่อไปได้

นั�น ทั� งผูน้ ําและชาวบา้นต้องรับรู้ข้อมูลเกี�ยวกบัโครงการและเห็นด้วยกับโครงการนั�น ซึ� งก็จะ

นาํไปสู่การร่วมปฏิบติัไปพร้อมๆ กนั โดยทุกคนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการได ้ซึ�งการ

ดาํเนินโครงการใดๆก็ตามในชุมชน ทุกๆคนจะตอ้งเห็นดว้ย และคิดว่าตนเองนั�นพร้อมที�จะมีส่วน

ร่วมในโครงการนั�นๆ โดยเราจะเห็นไดจ้ากการจะตั�งโครงการใดก็ตามจะตอ้งผา่นเวทีประชาคมใน

ชุมชนก่อนทุกโครงการ 

 2. การผลักดันกิจกรรมหรือโครงการของผู้นํา ผูน้าํตอ้งพยายามขบัเคลื�อนกิจกรรมหรือ

โครงการอย่างสมํ�าเสมอ ทั�งก่อนที�จะเกิดกิจกรรมหรือโครงการและหลงัจากที�เกิดกิจกรรมหรือ

โครงการขึ�นแลว้ และมีการประชาสัมพนัธ์และกระตุ้นให้ชาวบา้นเห็นความสาํคัญของการทาํ

กิจกรรมอยูเ่สมอ โดยผูน้าํตอ้งปฏิบติัให้ชาวบา้นเห็นเป็นตวัอย่างที�ดีดว้ย เพราะถา้ผูน้าํซึ�งเป็นคน

ผลกัดนัเกิดกิจกรรมหรือโครงการขึ�นแลว้ แต่ผูน้าํกลบัไม่ปฏิบติัตามที�ไดป้ระชาสัมพนัธ์ ชาวบา้น

- ไม่มีผูที้�จะมาทาํหน้าที�รับผิดชอบ

จดัการกบัขยะในหลุม 

- คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมนอ้ย 

- ต้องมีการประสานงานกับทาง

อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ฉ ลิ ม

รั ต น โ ก สิน ท ร์ ไ ด้  เ พ ร า ะ ท า ง

อุทยานมีรถขนขยะอยู่แลว้ อาจจะ

ฝากรถของอุทยานลงไปทิ�งได ้

 

9.นํ า ข ย ะ

อันตรายไปทิ�ง

ในเมอืง 

 

 - ไม่มีใครในชุมชนเป็นตัวแทนใน

การนาํขยะอนัตรายลงไปทิ�ง 

- เป็นการเพิ�มภาระให้กับคนใน

ชุมชน และอาจก่อให้เกิดอนัตราย

ไดอ้ีกดว้ย 
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จะขาดความเชื�อมั�นและความใส่ใจในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการนั�นๆ ซึ�งในบริบทของชุมชน

นั�นผูน้ ําอย่างเป็นทางการไดแ้ก่ กาํนัน และ อบต. นั�นมีบทบาทในการตัดสินใจ ผลกัดนั พร้อม

จดัสรรงบประมาณเขา้มาสนบัสนุนโครงการ อีกทั�งเป็นผูก้ระตุน้ และ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ

ใหช้าวบา้นไดรั้บรู้  

 3. ประโยชน์ที�ชาวบ้านและชุมชนจะได้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรมหรือโครงการ   กิจกรรม

ที�จะจดัทาํจะตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัประโยชน์ที�คนส่วนใหญ่จะไดรั้บ  เพื�อสร้างแรงจูงใจในการเขา้ร่วม

โครงการ เช่น การใหร้างวลัตอบแทน การยกย่องสรรเสริญ เนื�องจาก ลกัษณะการประกอบอาชีพ

ของชาวบา้นทาํใหเ้วลาที�อยู่ที�บา้นมีน้อย ซึ�งในบริบทของชุมชน ชาวบา้นคิดว่า สิ�งที�จะทาํจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ เช่น รายได ้สุขภาพ เป็นตน้ ก็จะทาํใหเ้ป็นแรงจูงใจในการตดัสิน

เขา้ร่วมโครงการของชาวบา้น 

 4. ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่าย ใช้งบประมาณไม่มาก สามารถหางบประมาณมา

สนับสนุนไดห้รือมีงบประมาณที�รองรับอยู่แลว้ เนื�องจากว่าชุมชนบ้านเขาเหล็ก มีรายได้ที�ไม่

เพียงพอในการทาํโครงการขนาดใหญ่ หรือ ใชง้บประมาณในการจา้งบุคลากร เทคโนโลยต่ีางๆได ้

 5. ความสะดวก  แบ่งออกเป็น 2 ดา้น ดงันี�  

-  ด้านระยะเวลา  ใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการไม่มากในการร่วมกิจกรรม เป็นกิจกรรมที� 

ไม่เบียดเบียนเวลาในการประกอบอาชีพ และเป็นกิจกรรมที�สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมไดใ้น

ระยะเวลาอนัสั�น เนื�องจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เป็นสังคมเกษตรกรรม ดงันั�นจึงไม่มีเวลาว่าง

มากนกั ในการทาํกิจกรรมหรือโครงการที�เป็นของชุมชนส่วนรวม  

-  ด้านการดาํเนินงาน  ขั�นตอนการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เป็นกิจกรรมที�เขา้ใจได้

ง่าย ไม่ใชค้วามรู้เฉพาะทางหรืออุปกรณ์เฉพาะมากเกินไป โดยเฉพาะอุปกรณ์ที�ตอ้งซื�อใหม่

และมีราคาสูง เนื�องจากชาวบา้น มีชุดความรู้ที�จาํกดัในเรื�องที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่

เป็นส่วนใหญ่ ดงันั�นในการดาํเนินโครงการที�ตอ้งใชท้กัษะ หรือ ความรู้พิเศษ ชาวบา้นจะตอ้ง

ง่ายต่อการเขา้ใจของชาวบา้น 

นอกจากผูว้ิจยัจะประเมินกิจกรรมหรือโครงการที�คนในชุมชนคิดว่าเหมาะสมกบัชุมชน

แลว้ ผูว้ิจยัยงัไดน้าํเสนอความคิดของผูว้ิจยัเองต่อการคดัเลือกกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ อีกดว้ย 

เนื�องจากผูว้ิจัยต้องการให้กิจกรรมหรือโครงการที�เกิดขึ� นในชุมชนนั� นมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลที�เพียงพอจะทาํให้โครงการนั�นๆ สามารถดาํเนินต่อไปในชุมชนเองไดอ้ย่างย ั�งยืน 

ดังนั�นผูว้ิจ ัยมีความคิดบางอย่างเกี�ยวกับการวิธีการคัดเลือกกิจกรรมในมุมมองที�แตกต่างจาก

ชาวบา้น ซึ�งวิธีการคดัเลือกกิจกรรมของชาวบา้นเองยงัคงไวอ้ยู ่เนื�องจากวิธีการคดัเลือกโครงการที�

ชาวบา้นมีนั�นเป็นสิ�งที�ควรมีตามความคิดของชาวบา้นเองอยูแ่ลว้ แต่ในขณะเดียวกนักลุ่มผูว้ิจยัก็ได้

เสนอแนะวิธีการคดัเลือกอื�นๆ เสริมเขา้ไปดว้ยในการคดัเลือกกิจกรรม ซึ�งส่วนหนึ� งไดม้าจากการ

ทบทวนวรรณกรรม เพื�อใหโ้ครงการเหล่านั�นสามารถคงอยูใ่นชุมชนไดต่้อไป โดยทั�ง 9 ขอ้นี� ผูว้ิจยั

เห็นว่าการที�จะจดัทาํใหโ้ครงการบรรลุผลสาํเร็จและดาํรงอยู่ต่อไปในชุมชนนั�นควรคาํนึงถึงปัจจยั
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ในหลายๆดา้น เนื�องจากจะช่วยทาํใหก้ารจดัทาํโครงการมีความเหมาะสมกบับริบทชุมชนมากยิ�งขึ�น 

ซึ�งมีดงัต่อไปนี�  

  1. ค่าใชจ่้ายในการลงทุน และการดาํเนินงานและซ่อมแซมบาํรุงรักษา 

2. การมีส่วนร่วมระหว่างผูน้าํและคนในชุมชน 

3. การผลกัดนักิจกรรมหรือโครงการของผูน้าํ 

4. ประโยชน์ที�ชาวบา้นและชุมชนจะไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการ 

5. ความสะดวกทั�งในดา้นของเวลาและการดาํเนินงาน 

6. กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เพื�อเป็นมาตรการหรือกลไก

สาํคญัในการผลกัดนัโครงการต่างๆให้เกิดขึ�นจริงชุมชน อาจมิไดผ้ลกัดนัเป็นกฎหมาย จากการที�

คนในชุมชนมีลกัษณะความสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดกัน อีกทั�งเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็กในพื�นที� เขต

อุทยานฯ เพราะเป็นการควบคุมที�เคร่งครัดมากเกินไป ดังนั�นชุมชนควรมีการตั�งนโยบายหรือ

ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างคนในชุมชน เพื�อใหค้นในชุมชนสามารถยอมรับและปฏิบติัร่วมกนัได ้โดย

ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้กนั 

7. การประสานงานหรือร่วมมือกบัหน่วยงานหรือองค์กรทั�งราชการและเอกชน เพื�อช่วย

ยกระดบัความรู้ความเขา้ใจและก่อใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนความรู้กบัคนในชุมชนในการจดัการขยะ

แต่ละประเภทอยา่งถกู วิธี และการรณรงคใ์หช่้วยกนัลดการบริโภคสินคา้จากภายนอก โดยเฉพาะ

ขยะอนัตรายและถุงขนม ซองพลาสติกต่างๆ ซึ�งเป็นปรากฏการณ์ใหม่สาํหรับคนในชุมชน โดยที�

ชุมชนยงัมิไดเ้ตรียมความพร้อมในการรับมือกบัขยะดงักล่าวที�มีแนวโน้มในอนาคตว่าจะเพิ�มมาก

ขึ�นเรื�อยๆ ในชุมชน นอกจากนี�การสร้างแนวร่วมกบัองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกจะนาํไปสู่การ

จดัทาํโครงการร่วมกนัเพื�อใหโ้ครงการดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนและเป็นส่วนหนึ� งของนโยบาย

ของหน่วยงานหรือองคก์รนั�นๆ ดว้ย 

8. ปัญหาเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การทาํใหเ้กิดมลพิษแก่พื�นดิน แหล่งนํ� าและอากาศ 

ปัจจัยอื�นๆ ที�อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย ์ทัศนียภาพของพื�นที�และ

บริเวณใกลเ้คียง เนื�องจากสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนอยู่ในพื�นที�ป่าอนุรักษ์และตั�งอยู่ในบริเวณที�

เป็นแหล่งตน้นํ� า โดยสภาพแวดลอ้มของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก ดงันั�นการที�

ชุมชนจะมีโครงการใดๆ นั�น ควรคาํนึงถึงมลพิษหรือผลกระทบที�อาจเกิดขึ� นจากขยะและการ

จดัการขยะ 

 จากวิธีการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที�มีความเหมาะสมตามมุมมองของผูว้ิจัย

ดงักล่าว จึงทาํใหส้ามารถบอกไดว้่ามีกิจกรรมใดบา้งที�ผูว้ิจยัเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัชุมชน

และชุมชนมีความจาํเป็นหรือสมควรที�จะตอ้งทาํ โดยตระหนกัถึงที�ความสามารถในการจดัการ

และดาํเนินการของชุมชน ซึ�งมีดงันี�  
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ตารางที� 4  กจิกรรมที�มคีวามเหมาะสมและข้อจาํกดัของกจิกรรมในมุมองของนักวจิยั 

กจิกรรม เงื�อนไขที�ทําให้กจิกรรมดําเนินการได้ ข้อจาํกดัหรืออุปสรรคที�อาจพบ 

1. เดินเก็บขยะ

ในชุมชน  

 

- เป็นกิจกรรมที�ไม่ยาก  

- คนในชุมชนมีความสามารถในการ

จดัการและดูแล  

- เป็นการสะท้อนให้กลุ่มอาสาสมคัร

เห็นสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์

ขยะในพื�นที�ของชุมชนที�เพิ�มขึ�น  

- กระตุ้นให้คนในชุมชน โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กที� มาเ ป็นอาสาสมัครเริ� ม

ตระหนกัถึงการทิ�งขยะลงในถงัขยะ 

 

2. ชมรมเก็บ

ขยะ  

 

- ใชง้บประมาณนอ้ย  

- ชุมชนสามารถจดัการกบัขยะที�อยู่ใน

พื�นที�ชุมชนเองได ้ 

- ช่วยทาํใหข้ยะในพื�นที�ชุมชนลดลง  

- ก่อให้เกิดความสามคัคีในการสร้าง

ความร่วมมือของคนในชุมชนในการ

ช่วยกนัรักษาความสะอาด 

 

3. โครงการ

ห น้ า บ้ า น น่ า

มอง  

 

- เป็นกิจกรรมประกวดความสะอาด

ประจาํปีของชุมชน 

- ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนแต่ละ

ครัวเรือนรักษาความสะอาดทั�งพื�นที�

ภายในบ้านและบริเวณบา้นเพิ�มมาก

ขึ�น และอาจขยายไปสู่การทาํให้พื�นที�

ในชุมชนปราศจากขยะอีกดว้ย  

- ร่วมมือกบัชมรมเก็บขยะ เพื�อให้เป็น

ตน้แบบชุมชนสะอาด  

- งบประมาณเพื�อจัดซื�อของรางวัล

สํา ห รั บ บ้ า น ที� สะ อ า ด ที� สุ ด ก็ ใ ช้

งบประมาณไม่มากนกั 

 

4. หลุมทิ�งขยะ

ส่วนกลาง  

 

- ช่วยทาํให้การจดัการกบัขยะที�ปลาย

เหตุของแต่ละครัวเรือนและในพื�นที�

ของชุมชนเองนั�นเป็นระบบและเป็น
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ที�เป็นทางมากขึ�นมากยิ�งขึ�น ทาํให้จุด

ที�แต่ละครัวเรือนนําขยะไปเผาไม่

กระจดักระจาย 

5. เพิ�มจํานวน

ถั ง ข ย ะ ใ น

ชุมชน  

 

- ช่วยลดขยะที�อยู่ตามทางเดินในพื�นที�

ชุมชน  

- ช่วยสร้างอุปนิสัยและระเบียบวินัย

ให้กับเด็กที� เป็นกลุ่มสําคัญที�ทาํให้

ขยะประเภทถุงขนมมีมากในชุมชน 

ใหรั้กความสะอาดและทิ�งขยะให้เป็น

ที�เป็นทางมากขึ�น 

 

6. นโยบายขุด

ห ลุ ม ข ย ะ ทุ ก

หลงัคาเรือน  

 

- แต่ละครัวเรือนมีพื�นที�ในการจดัการ

กบัขยะที�ปลายเหตุเป็นแหล่งที�แน่นอน

ตายตัว  ทําให้ จุด เผาขยะไม่กระจัด

กระจายอยูใ่นพื�นที�ของชุมชนหรือพื�นที�

สาธารณะ 

 

7. โครงการขุด

ห ลุ ม ข ย ะ

อนัตราย  

 

- ทาํให้มีพื�นที�สาํหรับทิ�งขยะอนัตรายที�

เ ป็นห ลักแ หล่ง แน่น อน ทําให้ขย ะ

เหล่านี� ไม่กระจดักระจายอยูใ่นพื�นที�ของ

ชุมชนและสาธารณะ แต่อยา่งไรก็ตาม 

- ตอ้งอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญในการทาํหลุม

ขยะเพื�อทิ�งขยะอันตรายควรมีการ

จดัทาํอยา่งมีมาตรฐาน  

8. ประดิษ ฐ์

สิ�งของจากวสัดุ

เหลอืใช้  

 

 - เป็นกิจกรรมที�อาจก่อให้เกิดขยะ

เพิ�มมากขึ� น เนื�องจากวสัดุบางอย่าง

อาจตอ้งนาํเขา้จากภายนอก เป็นวสัดุ

ที�ไม่ไดม้ีอยูแ่ลว้ภายในทอ้งถิ�น ซึ�งจะ

ทาํใหใ้หเ้พิ�มค่าใชจ่้ายมากขึ�นดว้ย 

9. ธนาคารขยะ  

 

 - เสียเวลาในการจัดการ เนื�องจาก

ลักษณะการดําเนินชีวิตของคนใน

ชุมชนกบัการประกอบอาชีพ  
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ที�ทําและเสนอแนะในชุมชน 

กิจกรรมในมุมมอง 

ของคนในชุมชน 
 

กิจกรรมในมุมมอง 

ของผู้วิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที�เหมาะสม 

เดินเกบ็ขยะในชุมชน 

ประดิษฐ์สิ�งของจาก

วสัดุเหลือใช ้

โครงการหนา้บา้นน่ามอง 

ธนาคารขยะ 

 

เพิ�มจาํนวนถงัขยะ 

กิจกรรมที�อาจพบอุปสรรค 

หลุมทิ�งขยะส่วนกลาง 

ชมรมเกบ็ขยะ 

นาํขยะอนัตรายไปทิ�งในเมือง 

กิจกรรมที�เหมาะสม กิจกรรมที�อาจพบอุปสรรค 

เดินเกบ็ขยะ 

ชมรมเกบ็ขยะ 

โครงการหนา้บา้นน่ามอง 
 

ขดุหลุมขยะทุกครัวเรือน 

เพิ�มจาํนวนถงัขยะ 
 

หลุมทิ�งขยะส่วนกลาง 

ขดุหลุมขยะอนัตราย 

ธนาคารขยะ 

ประดิษฐ์สิ�งของจากวสัดุเหลือใช ้

แผนภูมิแสดงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรม 
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5.1 การตดิตามประเมนิผลโครงการต่างๆ  

เพื�อติดตามประเมินผลโครงการว่ามีการดาํเนินการไปถึงขั�นตอนใด และมีความเป็นไปได้

มากนอ้ยเพียงใดที�จะทาํใหโ้ครงการมีความเป็นไปได ้ซึ�งผูว้ิจยัไดท้าํการประสานงานกบัเจา้หน้าที�

อุทยาน และ จากแผนแม่บทของชุมชน เพื�อตอ้งการให้สิ�งที�ชุมชนเสนอเขา้ไปสู่แผนพฒันาของ

หน่วยงาน ซึ�งจะทาํเกิดเป็นโครงการที�ย ั�งยนืต่อไป  

ทางดา้นการจดักิจกรรมการเดินสาํรวจผกัและผลไมใ้นชุมชน    โดยแผนแม่บทของชุมชน

ที�จดัทาํขึ�นมา   มีเนื�อหาที�สอดรับกนัในส่วนที�แผนแม่บทกล่าวถึง   ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ ที�คน

ในชุมชนประสบกบัปัญหาหนี� สินในครัวเรือน(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 7.1 ตารางแสดงการทาํ

แผนเพื�อแกปั้ญหาดา้นเศรษฐกิจ หน้า 86)  โดยจะมีแนวทางการแกปั้ญหา  คือ     การลดละเลิก

รายจ่ายที�ไม่จาํเป็น   การใชชี้วิตพอเพียง   การเปลี�ยนค่านิยมที�ฟุ่ มเฟือย  โดยจะมี การทาํโครงการ

บญัชีครัวเรือน   และโครงการครัวเรือนตน้แบบ(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที� 7.2  ตารางแสดงการ

จดัอนัดบัโครงการ:โครงการกลุ่มที� 1 แกปั้ญหาหลกัดา้นหนี� สิน หน้า 87)  ซึ�งถา้หากแผนแม่บทได้

ดาํเนินการตามแผนดงักล่าว  ก็สามารถนาํเพิ�มโครงการการส่งเสริมการกินผกั และผลไม ้ ในชุมชน 

แทนการไปซื�อขนมที�ร้านค้า  เพราะจะสามารถการเปลี�ยนค่านิยมที�ฟุ่ มเฟือย และลดรายจ่ายที�

ฟุ่ มเฟือยลงได ้ ซึ�งสอดรับกบัหลกัการแผนแม่บทที�ไดก้ล่าวไวข้า้วตน้  ซึ�งถา้หากชุมชนนาํกิจกรรม

การเดินสาํรวจ ผลไมใ้นชุมชนมาปรับเปลี�ยนใหเ้ป็นกิจกรรมการส่งเสริมการกินผลไม ้และขนมที�

ทาํขึ� นในชุมชน  ซึ�งเป็นสิ�งที�ตรงกับวตัถุประสงค์ของกิจกรรมนี�     กิจกรรมก็คาดได้ว่าจะเป็น

โครงการที�เป็นไปได ้ โดยมีการติดตามประเมินผา่นทางแผนแม่บท 

    โดยสรุปแลว้  กิจกรรมต่าง ๆ ที�ทางกลุ่มผูว้ิจยัไดท้ดลอง  รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที�ทาง

ผูว้ิจยั และ ชุมชนไดน้าํเสนอนั�น  เป็นกิจกรรมทางดา้นการจดัการขยะ ซึ�งสามารถเชื�อมโยงกบัแผน

แม่บทชุมชน ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ(ดูรายละเอียดในภาคผนวกที�  7.3 ตารางแสดง

ขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ หน้า 89)  ซึ�งในแผนแม่บทไดก้ล่าวไวว้่า  

ปัญหาของชุมชนนั�น ยงัไม่มีการบริหารจดัการ เรื�องการใชท้รัพยากรอยา่งย ั�งยนื ซึ�งในแผนไดเ้สนอ

แนวทางการแกปั้ญหา  คือ  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้คนมีความสามารถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ�งแวดลอ้ม   พร้อมกบัมีโครงการต่างๆเพื�อสนับสนุน(ดูรายละเอียดใน

ภาคผนวกที� 7.4  ตารางแสดงการจดัอนัดบัโครงการ:โครงการกลุ่มที� 3 ส่งเสริมขอ้ดีของชุมชนดา้น

ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ หนา้ 90)   ซึ�งกิจกรรมต่างๆทางดา้นการการจดัการขยะ  

ก็เป็นกิจกรรมที�ช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนมีความสามารถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยเช่นเดียวกนั ดงันั�น กิจกรรมต่างๆ ทางดา้นการจดัการขยะก็สามารถเขา้ไป

อยู่ในแผนแม่บทชุมชนได ้ เพราะมีความสอดคลอ้งกนั  ซึ�งถา้หากกิจกรรมสามารถเขา้ไปอยู่ใน

แผนแม่บทชุมชนไดส้าํเร็จ    แผนแม่บทก็จะเป็นสิ�งที�ติดตามประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ให้มีความ

เป็นไปได ้ และมีความย ั�งยนืในชุมชน 
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                   นอกจากกิจกรรมที�ทางกลุ่มผูว้ิจยัใชท้ดลองกบักลุ่มอาสาสมคัรแลว้  ยงัมีกิจกรรมหรือ

โครงการในแผนแม่บท  ที�จะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมที�ทดลองนั�นมีความเป็นไปได ้ และมีความ

ย ั�งยนืในชุมชน  นั�นคือ กิจกรรม การจดัฝึกอบรมพฒันาองคก์รผูน้าํในชุมชนและสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากร ผูน้าํและประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมประชุมวางแผน ศึกษาดูงานในดา้นการ

พฒันาชุมชน และการจัดประกวดครอบครัวหรือผูน้ ําและกลุ่มที�มีความเสียสละต่อชุมชน(ดู

รายละเอียดในภาคผนวกที� 7.5  ตารางแสดงการทาํแผนเพื�อแกปั้ญหาดา้นการปกครอง หนา้ 90)  ซึ�ง

กิจกรรมเหล่านี� จะทาํให้อาสาสมคัรและกลุ่มแกนนาํมีความเขม้แข็ง   และจะเป็นตวัแทนในการ

ขบัเคลื�อนกิจกรรมในชุมชนต่อไป 

      

5.2  สรุป                 

 ขยะที�พบในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกจากห่อขนมเป็นจาํนวนมากที�สุด เนื�องจาก

พฤติกรรมการบริโภคที�เปลี�ยนแปลงไป  ประกอบกับการมีร้านคา้ในหมู่บา้นทาํให้เด็กสามารถ

บริโภคสินคา้จากภายนอกไดส้ะดวกขึ�น  ขยะที�เกิดจึงมีมากขึ�นและเป็นขยะที�ย่อยสลายไดย้าก  แต่

คนในชุมชนยงัใชว้ิธีการจดัการดว้ยวิธีการเผา  การฝัง  และคนในชุมชนยงัใชสิ้�งของต่าง ๆ อย่าง

คุม้ค่า  ซึ�งเป็นวิธีการจดัการที�คนในชุมชนเคยปฏิบติัมา  วิธีการดงักล่าวสอดคลอ้งกบับริบทของ

ชุมชน  วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ความเชื�อ  วฒันธรรมการบริโภค  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง 

และองคค์วามรู้ในการจดัการขยะ   

 สาํหรับเรื�องความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะนั�นทางกลุ่มผูว้ิจยัไดม้ีการ

ทาํประชาคมเด็กและประชาคมผูใ้หญ่  ทาํให้ทราบลกัษณะของคนในชุมชนว่า  การรวมกลุ่มทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนนั�นค่อนขา้งยาก  ตอ้งมีตวัอยา่งใหดู้ก่อนชาวบา้นจึงจะเขา้ร่วม   

การจดัการขยะที�เหมาะสมในชุมชนบา้นเขาเหล็กนั�น   เป็นแนวทางการจดัการขยะที�ต่าง

ไปจากชุมชนเมือง และไม่สามารถที�จะนาํเอาวิธีการจดัการแบบชุมชนเมืองมาปฏิบติัได ้เนื�องจาก

วิธีการของชุมชนเมืองเป็นการแกไ้ขที�ปริมาณขยะ และรัฐเป็นผูรั้บภาระในการจดัการ แต่เนื�องจาก

ชุมชนบา้นเขาเหลก็นั�นมีขยะที�กระจดักระจายตามพื�นที�ต่างๆในชุมชนที�มีปริมาณไม่มากนัก อีกทั�ง

การที�ในชุมชนมีกลุ่มคนที�หลากหลายแตกต่างกนัออกไป ซึ�งส่งผลใหแ้ต่ละกลุ่มมีการจดัการขยะที�

หลากหลายตามไปดว้ย ซึ�งการจดัการเหล่านี�มีความสาํคญัต่อการจดัการขยะที�มีความเหมาะสมกบั

บริบทของชุมชน เนื�องจากชุมชนตั�งอยู่ห่างไกลจากการบริการของรัฐ ดงันั�นการจดัการขยะของ

ชุมชนจึงเป็นการจดัการขยะที�อยูน่อกระบบของรัฐ  อยา่งไรก็ตามการจดัการขยะของคนในชุมชน

ยงัไม่สามารถจดัการกบัขยะรูปแบบใหม่ที�เขา้มาได ้ไม่ว่าจะเป็นขยะตามฤดูกาลและขยะอนัตราย 

เนื�องจากการจดัการกบัขยะเหล่านี� เกินความสามารถในการจดัการของชาวบา้น ดงันั�นจึงจาํเป็นที�

จะต้องมีการสร้างความร่วมมือกับกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานภายนอก รวมทั� งผูผ้ลิตหรือ
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ผูป้ระกอบการเองก็ควรเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยการสร้างกลไก นโยบาย 

หรือโครงการเพื�อจดัการกบัขยะรูปแบบใหม่ดงักล่าว 

และเนื�องจากชุมชนเขาเหลก็นั�นมีกลุ่มคนที�หลากหลาย จึงมีแนวทางในการจดัการของแต่

ละกลุ่มแตกต่างกนัออกไป  ขึ�นอยูก่บับริบทของกลุ่มต่างๆ เช่น  องคค์วามรู้ การติดต่อกบัภายนอก  

นอกจากนั�นการจดัการในชุมชนที�เหมาะสมนี� ยงัตอ้งเป็นการจดัการขยะที�เน้นตรงกระบวนการ

สร้างขยะ   เพราะชุมชนนี�มีฐานความคิดเรื�องการจดัการสิ�งแวดลอ้มอยู่แลว้ นั�นคือ  วิธีคิดและวิธี

ปฏิบติัต่อธรรมชาติที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของคนกะเหรี�ยง  ที�มีความผกูพนัและพึ�งธรรมชาติ  ดูแล

รักษาธรรมชาติ   ซึ�งการจดัการขยะของคนในชุมชนนั�น  เริ�มตน้มาตั�งแต่การที�เขาเห็นคุณค่าและใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าใชจ้นกว่าจะใชง้านไม่ไดแ้ลว้  จึงอาจกล่าวไดว้่า  คนกะเหรี�ยงมีการจดัการขยะ

ที�ไดก้ลายเป็นวฒันธรรมชุมชนก็ว่าได ้ นอกจากที�กล่าวมาแลว้นั�น การจดัการขยะที�เหมาะสมของ

ชุมชนนี�  ยงัตอ้งใหบ้ทบาทกบักลุ่มคนต่างๆ ให้มากขึ�น  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็ก  และการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคภาคี  ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มแกนนาํ หรือ กลุ่มอุทยาน   
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บทที� 6 

ข้อเสนอแนะจากผู้วจิัย ในการจดัการขยะในชุมชน 

 

 ในปัจจุบนัการจดัการขยะส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการจัดการขยะที�รัฐเป็นผูดู้แลจัดการ

(formal waste management) แต่เมื�อไดม้าศึกษาในชุมชนพบว่าชุมชนต่างมีกระบวนการจดัการขยะ

ที�ตน้เหตุ ซึ�งเป็นการจดัการของคนในชุมชนเอง โดยมิไดพ้ึ�งพารัฐหรือองคก์รภายนอกในการเขา้มา

ดูแลจดัการ เนื�องจากการผลกัภาระในการจดัการขยะใหรั้ฐเป็นผูจ้ดัการนั�นไม่เพียงพอ และยงัไม่ใช่

วิธีการจดัการขยะที�เหมาะสม อีกทั�งสภาพบริบทของชุมชนที�ต่างกนัระหว่างชุมชนเมืองและชุมชน

เขาเหลก็ ดงันั�นจึงส่งผลใหก้ารจดัการขยะแตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ การจดัการขยะในเมืองเน้น

การจดัการขยะ เพื�อลดปริมาณขยะ ซึ�งแต่ในชุมชนพบว่ามีขยะมิไดม้ีมากเท่ากบัในเมือง แต่เป็นขยะ

ที�อยูก่ระจดักระจายอยู่ในพื�นที�สาธารณะในชุมชน ดงันั�นการจดัการแบบเมืองจึงไม่เหมาะสมกบั

บริบทชุมชน  

 จากการที�กลุ่มผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปศึกษาเรื�องการจดัการขยะนั�น พบว่าการจดัการขยะในชุมชน

นั�น  มีการจดัการที�ช่วยป้องกนัและลดการเกิดขยะผ่านการใชว้ฒันธรรมชุมชนในการจดัการขยะ 

อยา่งไรก็ตามทางกลุ่มผูว้ิจยัเห็นว่าการจดัการขยะของชุมชนนั�นยงัไม่ครอบคลุมการจดัการขยะใน

ทุกพื�นที� และยงัมิไดถ้กูยกระดบัความรู้ใหเ้ป็นที�รับรู้หรือตระหนกัของสงัคมภายนอก นอกจากนั�น

ทางผูว้ิจยัยงัพบว่ามีขยะเกิดขึ�นตามฤดูกาลและขยะอนัตรายที�ถือไดว้่าเป็นปรากฏการณ์ขยะรูปแบบ

ใหม่ของชุมชน ซึ�งคนในชุมชนยงัมิไดรั้บรู้ถึงโทษและความเสียหายที�อาจเกิดขึ�นกบัวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องตนเองในเรื�องของสุขภาพ สิ�งแวดลอ้ม และการประกอบอาชีพ อีกทั�งคนในชุมชนยงัไม่

มีวิธีการในการจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าว ดงันั�นทางกลุ่มผูว้ิจยัจึงไดม้ีขอ้เสนอแนะ เพื�อเป็น

แนวทางให้กบัชุมชนในการจดัการขยะ และเสริมสร้างให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ สามารถ

ดาํเนินต่อไปในชุมชนไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพ ซึ�งขอ้เสนอแนะดงักล่าวมีดงัต่อไปนี�  

 

การจดัการกบัขยะตามฤดูกาล 

ปรากฏการณ์ขยะในปัจจุบนัที�คนในชุมชนกาํลงัเผชิญหน้าอยู่และเป็นสิ�งที�เพิ�งเกิดขึ�น คือ 

ขยะตามฤดูกาล ซึ�งพบอยูใ่นพื�นที�ป่ารอบชุมชนในช่วงของฤดูกาลเก็บของป่า โดยทางคนในชุมชน

เองก็ไดรั้บอนุญาตให้มีการใชพ้ื�นที�ดงักล่าวในการแสวงหาทรัพยากรและหาของป่า หากคนใน

ชุมชนมีการประสานงานกบัทางอุทยาน เพื�อหามาตรการหรือแนวทางในการรับมือกบัสิ�งดงักล่าว 

จะช่วยทาํให้ขยะในพื�นที�สาธารณะของอุทยานลดน้อยลง ซึ� งทางอุทยานเองก็ได้มีการออก

กฎระเบียบหา้มมิใหทิ้�งโฟมในเขตอุทยาน มิฉะนั�นจะถูกปรับ ซึ�งหากทางอุทยานปรับกฎระเบียบ

ให้ครอบคลุมไปถึงการทิ�งขยะทุกชนิด หรือมีการเพิ�มเงินค่าปรับมากขึ�นจะช่วยทาํให้กลุ่มคน
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ภายนอกและคนเขาเหลก็ที�เขา้มาเก็บของป่าในพื�นที�อุทยาน ไม่กลา้ทิ�งขยะตามทางเดินในป่า ซึ�งจะ

ช่วยลดขยะในพื�นที�อุทยานได ้ ซึ�งจะใหค้นในชุมชนเป็นผูดู้แลรับผิดชอบนั�น คนในชุมชนเห็นว่า

เป็นสิ�งที�เกินกาํลงัความสามารถในการเข้าไปจดัการกับขยะเหล่านั�น เพราะอาจก่อให้เกิดความ

ขดัแยง้ระหว่างคนในและนอกชุมชนเนื�องจากเรื�องดงักล่าวเกี�ยวขอ้งและเชื�อมโยงไปถึงกลุ่มคน

ภายนอกที�เขา้มาหาของป่าดว้ย ดงันั�นรัฐที�ทาํหน้าที�เป็นกลาง และเป็นเจา้ของผืนป่าดงักล่าวควร

เป็นผูน้ ําในการทาํหน้าที� รับผิดชอบในการจัดการกับขยะเหล่านี�  โดยอาจออกกฎระเบียบ หรือ

ขอ้บงัคบัของอุทยาน เพื�อบงัคบัใชก้บักลุ่มคนภายนอกในช่วงฤดูกาลเก็บของป่า และร่วมมือกบัคน

ในชุมชนในการเพิ�มสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมช่วยกนัรักษาสิ�งแวดลอ้มทางธรรมชาติ และ

ทางชุมชนเองก็ควรมีมาตรการในการเฝ้าระวงักลุ่มคนภายนอกที�เขา้มาทิ�งขยะในพื�นที�ป่า และ

ช่วยกนัรักษาความสะอาดในพื�นที�ป่า โดยทางชุมชนเองก็มีสิทธิชุมชนในการจดัการสิ�งแวดลอ้มซึ�ง

มีกล่าวอยูใ่นกฎระเบียบป่าไม ้แต่ในทางปฏิบติัสิทธิดงักล่าวกลบัมิไดย้กระดบัหรือกระตุน้ใหค้นใน

ชุมชนได้รับสิทธินั�นอย่างแทจ้ริง ดงันั�นองค์กรหรือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรให้สิทธิแก่ชุมชน 

เพื�อใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไมแ้ละทรัพยากรของเขาเองดว้ย 

 

การจดัการกบัขยะอนัตราย 

ชุมชนเขาเหลก็ที�มีบริบททางสงัคมและสิ�งแวดลอ้มที�ผกูพนักบัธรรมชาติมาก การนาํวสัดุ

สารเคมีซึ� งเป็นสิ�งใหม่เข้ามาในชุมชนนั�นอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อคนในชุมชนและสิ�งมีชีวิต

โดยรอบในระยะยาว หากจดัการกบัขยะเหล่านี� ไม่ถกูวิธี ซึ�งคนในชุมชนเองก็ยงัไม่ทราบถึงอนัตราย

หรือภยัจากขยะดงักล่าว  ดงันั�นคนในชุมชนจึงยงัไม่เห็นว่าการจดัการกบัขยะดงักล่าวมีความสาํคญั 

แต่เนื�องจากชุมชนมีการติดต่อกบัภายนอกมากขึ�น วิถีชีวิตที�เริ� มเปลี�ยนไป จึงคาดไดว้่าในอนาคต

ขยะเหล่านี� จะมีแนวโน้มว่าเพิ�มสูงขึ� นเรื� อยๆ สิ�งที�ต้องตระหนักถึงจากการใช้สารเคมี คือการที�

สารเคมีอนัตรายซึมเปื� อนลงไปในดิน และแหล่งตน้นํ� า อนัจะก่อให้เกิดอนัตรายทั�งคนและสัตว ์ซึ�ง

ไม่เฉพาะคนในชุมชนเท่านั�น แต่ยงัมีคนในชุมชนอื�นๆอีกมากที�ตอ้งพึ�งพาอาศยัแหล่งนํ� านี� ในการ

ดาํรงชีวิตเช่นเดียวกนั ซึ�งเคยมีกรณีพิพาทมาแลว้ครั� งหนึ�งที�สารเคมีที�ใชใ้นการเกษตรไหลลงแหล่ง

นํ� า ทาํใหส้ตัวน์ํ� าตาย คนที�บริโภคนํ� าดงักล่าวก็เจ็บไขไ้ดป่้วย ดงันั�นหนทางและวิธีการในการรับมือ

กบัสิ�งที�จะเกิดขึ�นในอนาคตจึงเป็นสิ�งที�ตอ้งเร่งใหเ้กิดขึ�น เพื�อป้องกนัการเกิดปัญหาที�จะตามมา  

อย่างไรก็ตามวิธีการในการที�จะรับมือกบัขยะดงักล่าวตอ้งไดรั้บความร่วมมือและความ

ช่วยเหลือจากหลายฝ่าย ทั�งคนในชุมชน องคก์รหรือหน่วยงานภายนอก และอุทยาน เนื�องจากขยะ

ดังกล่าวมีผลกระทบต่อคนหลายฝ่าย และเป็นสิ�งที�ไม่สามารถให้ใครเพียงคนใดคนหนึ� งเป็น

ผูรั้บผิดชอบทั�งหมด ซึ� งแมแ้ต่ผูผ้ลิตวสัดุสารเคมีเองก็ควรมีส่วนร่วมในการหาทางแก้ไขและ

ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนขยะดงักล่าวไปจัดการให้ถูกต้องตามกระบวนการ (returnable 

recycling program) หรือการใชว้สัดุที�เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้มในการผลิตวสัดุสารเคมี เพื�อให้มี
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ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มนอ้ยที�สุด ทางอุทยานเองไดชื้�อว่าเป็นเจา้ของพื�นที� ดงันั�นตอ้งช่วยรับภาระ

ในส่วนนี� ดว้ย โดยอาจมีการให้ความช่วยเหลือในด้านของการขนส่งในการนาํรถเข้ามารับขยะ

ดงักล่าวไปทิ�งในเมือง ส่วนคนในชุมชนเองก็ควรที�จะรู้จกัการคดัแยกขยะอนัตราย ถึงแมข้ยะเหล่านี�

จะไปสามารถเพิ�มรายไดใ้ห้กบัคนในชุมชนไดเ้หมือนกบัขยะ recycle แต่คนในชุมชนเองควรพึง

ระลึกอยู่เสมอว่าการกระทาํดงักล่าวจะส่งผลดีให้กบัลูกหลานของตนเองในอนาคต ให้พวกเขา

สามารถดาํรงชีวิตอยูท่่ามกลางธรรมชาติเหล่านี� ไดต่้อไป และควรสร้างเป็นขอ้ปฏิบติัร่วมกนัของคน

ในชุมชนในการช่วยกนัคดัแยกขยะดงักล่าว เพื�อส่งต่อไปในเมือง 

   

  นอกจากนี�แลว้ทางผูว้ิจยัเห็นว่าน่าจะเกิดกระบวนการทางวฒันธรรม ที�จะเป็นฐานของการ

สร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการรับมือกบัปรากฏการณ์ใหม่ๆที�จะเขา้มาในชุมชน  

การสร้างวฒันธรรมท้องถิ�นเพื�อทําให้เกดิกระบวนการจดัการขยะที�มปีระสิทธิภาพ 

วิธีการตามกระบวนการจดัการขยะของชุมชนนี�ถือไดว้่าเป็นกระบวนการที�ฝังรากลึกอยู่ใน

วิถีปฏิบติัของคนกะเหรี� ยงมายาวนาน อนัเนื�องมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนกะเหรี� ยงที�ตอ้ง

พึ�งพาอาศยักบัทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้ซึ� งลว้นเป็นแหล่งอาหารและรายได้ของชาวกะเหรี� ยง 

ดงันั�นสิ�งใดก็ตามที�อาจส่งผลกระทบต่อพื�นที�ที�คนเหล่านี�  พื�นที�นั�นจะไดรั้บการปกป้องจากผูอ้าศยั

พื�นป่าแห่งนี�  เพื�อใหพ้วกเขาสามารถดาํรงชีวิตอยูแ่ละพึ�งพาอาศยัทรัพยากรเหล่านั�นไดต่้อไป อีกทั�ง

ยงัรักษาทรัพยากรเหล่านั�นมิให้หมดไป เพื�อให้ลูกหลานในภายภาคหน้าไดใ้ชท้รัพยากรเหล่านั�น

สืบไป ดงันั�นคนกะเหรี�ยงจึงมีวิธีการในการจดัการกบัขยะที�พยายามให้มีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม

นอ้ยที�สุด โดยใชก้ระบวนการอนัเป็นการจดัการขยะก่อนเกิดขยะขึ�นเป็นการจดัการขยะล่วงหน้า

โดยการป้องกนั และลดการเกิดขยะ(proactive waste reduction & proactive recycle) โดยการสั�งสม

ความรู้ และถ่ายทอดความรู้นั�นไปสู่คนรุ่นถดัไป จนกลายเป็นการสร้างวิถีปฏิบติัและกลายเป็น

วฒันธรรมชุมชน ที�คนในชุมชนรับและสืบทอดกนัมา ซึ�งวฒันธรรมชุมชนนี� สามารถถูกยกระดบั

ขึ�นไปเพื�อเผยแพร่ใหส้งัคมไดรั้บรู้ และตระหนกัถึง อีกทั�งอาจมีการนาํไปปรับหรือประยุกต์ใชใ้น

สังคมอื�นๆ ด้วย โดยถือได้ว่าการกระทําดังกล่าวจะนําไปสู่การพฒันาอย่างย ั�งยืนในเชิงของ

สิ�งแวดลอ้ม 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที�จะทําให้โครงการการจดัการขยะมคีวามยั�งยนื 

วิถีชีวิตของคนในชุมชนเขาเหล็ก มีการสร้างกลไกลควบคุมซึ�งกนัและกนัดว้ยระบอบวิถี

ประชา และร่วมกนัสร้างสรรคชุ์มชนได ้อยา่งไรก็ตามดว้ยเหตุที�ชุมชนเองต่างก็เริ�มเปลี�ยนแปลงไป 

เนื�องจากการรับวฒันธรรมและการติดต่อสื�อสารกบัภายนอกมากขึ�น ทาํใหส้ถานการณ์ขยะที�เกิดขึ�น

ในชุมชนเปลี�ยนไป แต่การจดัการขยะในปัจจุบนัของชาวบา้นจึงยงัมีลกัษณะเป็นกาจดัการแบบเดิม 

และส่งผลทาํใหก้ารตระหนักถึงการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเริ�มลดลง สังเกตไดจ้าก

การเขา้ร่วมกิจกรรม หรือการประชุมของหมู่บา้นที�มีชาวบา้นเขา้มาใหค้วามสนใจนอ้ย เนื�องจากคิด
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ว่าเรื�องดงักล่าวเป็นหนา้ที�ของแกนนาํหรือผูน้าํในชุมชนเท่านั�นที�ทาํหน้าที�เป็นผูรั้บผิดชอบจดัต่อ

เรื�องสาธารณะของชุมชน ดงันั�นการกระตุน้และเสริมสร้างความร่วมมือใหเ้กิดขึ�นต่อชุมชนบา้นเขา

เหลก็จึงเป็นสิ�งที�ผูว้ิจยัคิดว่าเป็นสิ�งที�จะช่วยทาํใหค้นในชุมชนหันกลบัมาเห็นความสาํคญัของการ

เขา้มามีส่วนร่วม และหาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกนั ซึ�งหากคนในชุมชน

ต่างเห็นพอ้งว่าสิ�งใดเป็นปัญหาของชุมชนหรือส่วนรวมที�จะตอ้งช่วยกนัแกไ้ขหรือป้องกนัแลว้ ก็จะ

นาํไปสู่การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการหาแนวทางการจดัการ และการรวมตวัของกลุ่มคนที�จะ

มาเป็นอาสาสมคัรในการทาํงานเรื�องต่างๆ อีกทั�งการร่วมมือกบักลุ่ม หน่วยงานหรือองคก์รภายนอก

ในการจดัการกบัปัญหาบางอยา่งในชุมชน 

 ดงันั�นกิจกรรมที�ผูว้ิจยั ไดเ้ขา้ไปจดัทาํร่วมกบักลุ่มอาสาสมคัรนั�น ก็เพราะมีความตอ้งการที�

จะไปกระตุน้จิตสาํนึกของเด็กต่อเรื�องพฤติกรรมการทิ�งขยะ การบริโภค และสะทอ้นถึงสถานการณ์

ขยะในพื�นที�ชุมชนและพื�นที�ป่า ซึ�งกลุ่มอาสาสมคัรไดเ้สนอแนวทางการจดัการขยะในพื�นที�ชุมชน

กลบัมา ซึ�งถือไดว้่าเด็กเริ�มตระหนักและเห็นความสาํคญัของขยะในชุมชนของพวกเขาแลว้ และ

การรวมกลุ่มอาสาสมคัรดงักล่าวยงัเป็นการริเริ�มการสร้างองคป์ระกอบหนึ�งของขั�นตอนการนาํไปสู่

การเกิดชุมชนเขม้แข็งอีกดว้ย อีกทั�งการนาํผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มอาสาสมคัรต่อ

การประชุมประชาคมนั�นก็ช่วยกระตุน้เรื�องขยะและสิ�งแวดลอ้มทรัพยากรในกลุ่มของผูน้าํและแกน

นาํชุมชนใหต้ระหนักถึงความสาํคญัของการหาแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น

โดยความสามารถของชุมชนเอง หรืออาจมีการร่วมมือกบักลุ่มหรือองค์กรภายนอกในการจดัการ

และรับมือกบัปัญหาที�จะเกิดขึ�นดงักล่าว  

 การกระตุ้นให้เกดิการเพิ�มบทบาทและให้อํานาจ (Empowerment) การจดักิจกรรมกบักลุ่ม

อาสาสมคัรที�เป็นเด็กนั�น  เนื�องจากผูว้ิจยัเห็นว่านอกจากเด็กจะเป็นกลุ่มที�สามารถเรียนรู้ปลูกฝังได้

ง่ายแลว้  ยงัเป็นกลุ่มสาํคญัที�จะช่วยลดขยะประเภทถุงขนมในพื�นที�ชุมชนไดแ้ลว้กลุ่มเด็กเหล่านี� ยงั

ถือไดว้่าเป็นกลุ่มที�จะเป็นแกนนาํในการพฒันาชุมชนของพวกเขาต่อไป  ดังนั�นการเริ� มตน้เพิ�ม

บทบาทและอาํนาจให้แก่กลุ่มเด็ก  โดยการให้เด็กเขา้มามีส่วนร่วมและแสดงความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมนั�นจึงจาํเป็นอยา่งยิ�ง  เพื�อร่วมกนัหาแนวทางในการตั�งรับ ป้องกนัและแกไ้ขสถานการณ์

ขยะที�เกิดขึ�นร่วมกนักบักลุ่มผูใ้หญ่หรือแกนนาํในชุมชน  และหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก  อีก

ทั�งเขา้มามีบทบาทหรือเป็นแกนนาํสาํคญัในการเก็บขยะในพื�นที�ของชุมชน 

 การสนับสนุนให้เกดิการมส่ีวนร่วมของภาคภาคีที�หลากหลาย  การมีส่วนร่วมดงักล่าวจะ

ส่งผลสําคญัในการจัดการขยะให้ย ั�งยืน  เนื�องจากโครงการหรือกิจกรรมบางอย่างชุมชนมิอาจ

จดัการเพียงฝ่ายเดียวได ้  เพราะโครงการดงักล่าวอาจอยู่นอกเหนือความสามารถของคนในชุมชน 

ดังนั�นทุกภาคส่วนควรมีบทบาทต่อการจัดการขยะของชุมชน ตั� งแต่ หน่วยงานของรัฐบาล 

บริษทัเอกชน หรือ องคก์รอิสระต่างๆ และตวัชุมชนเองเขา้มาร่วมมือกบัการจดัการเรื�องขยะ โดยใน

ชุมชนบา้นเขาเหลก็นั�นเพื�อมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพึ�งพาและอาศยัความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  
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หรือทางอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ เนื�องจากสิทธิของชุมชนต่อการจดัการทรัพยากร

ทอ้งถิ�นนั�นถกูเพิกถอนไป เมื�อรัฐเขา้มาควบคุมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆของประเทศจากการจดัตั�ง

อุทยานแห่งชาติ หน่วยงานอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ที�จะเข้ามาทาํหน้าที�เป็นแกนนํา

สาํคญัในการเขา้มีบทบาทต่อกระบวนการจดัการขยะของหมู่บา้น  หรือเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการ

ช่วยสนบัสนุนโครงการในเรื�องต่างๆ  เช่น งบประมาณ คาํปรึกษาในการจดัทาํโครงการ  หรือการ

รับนาํเอาแนวทางหรือวตัถุประสงค์ของโครงการไปใส่ไวใ้นแผนงานหรือกฎระเบียบต่างๆ ของ

หน่วยงานที�สอดคลอ้งกนั  เพื�อเป็นการรองรับความย ั�งยนืของโครงการดงักล่าวต่อไป 
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บทที� 7 

กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้วจิัยที�ได้จากงานวจิยั 

 

ในปัจจุบันในวงการวิชาการมีการกล่าวถึงนิเวศวิทยาแนวลึก (deep ecology) อย่าง

กวา้งขวาง อนัเนื�องมาจากปัญหาสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนัที�เพิ�มมากขึ�นที�เป็นผลมาจากกระบวนการ

ผลิตและบริโภคตามกระแสระบบทุนนิยม แต่จากการที�ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาการจดัการขยะของชุมชนเขา

เหล็กกลับพบว่าวิธีการจัดการของคนในชุมชนมีลักษณะที� เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้มอยู่ก่อนแลว้ กล่าวคือมีการจดัการและใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าก่อนที�สิ�งเหล่านั�นจะ

กลายเป็นขยะ โดยผ่านกระบวนการทางวฒันธรรมและวิถีปฏิบัติของชุมชนที�สืบทอดกันมา

ยาวนาน 

นอกจากนี�ผูว้ิจยัยงัไดรั้บมุมมองใหม่จากการเขา้ไปศึกษาในชุมชนเขาเหล็ก กล่าวคือ คน

กะเหรี�ยงซึ�งมกัถกูคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นชนกลุ่มนอ้ยที�มีภาพในทางลบว่าเป็นผูท้าํลายธรรมชาติ  

จากการทาํไร่เลื�อนลอย  และเป็นกลุ่มที�ไม่มีบทบาทในการดูแล และรักษาธรรมชาติ  แทที้�จริงแลว้

กลบัเป็นกลุ่มคนที�มีโลกทศัน์ในการดูแลธรรมชาติ  และรักษาสิ�งแวดลอ้มมากกว่าชุมชนเมือง  สิ�ง

เหล่านี�ทาํใหเ้ราตอ้งกลบัมาพิจารณากนัว่า เราจะมีโลกทศัน์  วิธีปฏิบติัต่อธรรมชาติอยา่งไร  และจะ

เลือกการจัดการสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะขยะแบบใดที�จะเป็นการรักษา

สิ�งแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกที� 1  ตารางแสดงการเกบ็ข้อมูลในการศึกษา 
 

 

ประเด็นการเก็บขอ้มลู 

(แยกตามวตัถุประสงค)์ 

 

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู 

 

วิธีการดาํเนินงาน 

 

เครื�องมือที�ใชเ้ก็บขอ้มลู 

1. ศึกษาวิธีการจัดการขยะ

ของชุมชน 

   ประเด็นในการเก็บขอ้มลู 

ชุด A:  

ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ

การจดัการขยะในครัวเรือน 

§ ประเภทขยะ 

§ วิธีการจดัการขยะ 

§ รายละเอียด ขั�นตอน 

วิธีการจดัการ 

§ แ ห ล่ ง ที� ม า ข อ ง

ความรู้ในการจดัการ

ขยะ  

ชุด B:  ความรู้ความเข้าใจ

เกี�ยวกับการจัดการขยะใน

ชุมชน 

§ ประเภทขยะ 

§  วิธีการจดัการขยะ 

§ รายละเอียด ขั�นตอน 

วิธีการจดัการ 

§ แหล่งที�พบขยะใน

ชุมชน (แผนที�) 

§ ปริมาณขยะแต่ละ

ป ร ะ เ ภ ท ที� พ บ ใ น

ชุมชน 

 

ชุด A:  

กลุ่มตวัอยา่ง 27 ครัวเรือน 

ชุด B:  

ไม่ มี  เ นื� อ ง จา ก เ ป็ นก า ร

สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

พื�นที�ที�สงัเกต 

 

ชุด A:  

การสาํรวจครัวเรือนโดยใชก้าร

สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ แ บ บ มี

โครงสร้าง 

ชุด B:  

การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

 

ชุด A: 

 แบบบันทึกการสํารวจใน

ครัวเรือน  

ชุด B: 

 แบบบันทึกการสัง เกตใน

ชุมชน  
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2 .ศึกษาทัศนคติของคนใน

ชุมชนที�มีต่อการจดัการขยะ 

ประเด็นในการเก็บขอ้มลู

ชุด C: 

§ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ช า ว บ้ า น ถึ ง ผ ล ดี -

ผ ล เ สี ย  ข อ ง ก า ร

จั ด ก า ร ข ย ะ ข อ ง

ชุมชนในปัจจุบนั 

§ เหตุผลในการจดัการ

ขยะแต่ละประเภท 

และผลดี-ผลเสีย ต่อ

ก า ร จัด ก า ร ข ย ะ ที�

กระทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

§ แ น ว โ น้ ม ข อ ง

ปริมาณและประเภท

ขยะในอนาคต 

§ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง

ชาวบ้านต่อสื�อ เพื�อ

นาํไปสู่การวิเคราะห์

ห า แ น ว ท า ง ก า ร

จั ด ก า ร ข ย ะ ที�

เหมาะสมต่อ ปัจจัย

เงื�อนไข ของชุมชน 

(สัง ค ม วัฒน ธ ร ร ม 

การเมือง เศรษฐกิจ 

§ แนวทางและวิธีการ

จั ด ก า ร ข ย ะ ที�

เหมาะสมต่อชุมชน

เขาเหลก็ 

 

ชุด C:  

กลุ่มอาสาสมคัรที� เข้าร่วม

ศึกษากับผู ้วิจัยจ ํานวน 8 

ค น  แ ล ะ ค น ใน ชุ ม ช น ที�

สนใจเขา้สนทนากลุ่ม โดย

ไม่จาํกดัจาํนวน 

 

 ชุด C:   

การสนทนากลุ่มย่อย ( focus 

group)  

ชุด C: 

 แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม

ยอ่ย  
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3.    ศึกษาวิธีการจดัการขยะที�

เหมาะสมร่วมกันกับคนใน

ชุมชน 

ประเด็นในการเก็บขอ้มลู 

ชุด D:  

กิจกรรมที�ทาํ 

§ วตัถุประสงค ์

§ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

§ ขั� น ต อ น ก า ร

ดาํเนินงาน 

§ เ ก ณ ฑ์ ก า ร วัด ผ ล

โครงการ 

§ สรุปผลกิจกรรม 

ชุด E: 

§ ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น

โครงการ เพื�อดูว่ า

โครงการประสบผล

ตามวตัถุประสงค ์

§ ปัจจัย หรือ เงื�อนไข   

ที� ท ํา ให้ โ ค ร ง ก า ร

บ ร ร ลุ ผ ล ห รื อ ไ ม่

บรรลุผล 

§ การเสนอแนวทางใน

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น

จัดการขยะเพื� อให้

กิจกรรมเป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์

 

ชุด D:  

กลุ่มอาสาสมคัรที� เข้าร่วม

ศึกษากบัผูว้ิจยั 

ชุด E: 

 กลุ่มอาสาสมคัรที�เข้าร่วม

ศึกษากบัผูว้ิจยั 

ชุด D:  

- การสนทนากลุ่มย่อย( focus 

group) เพื�อหาแนวทางในการ

ทดลองปฏิบติัการจดัการขยะ 

ชุด E: 

- ก า ร สนท น า ก ลุ่ มย่อ ย เ พื� อ

สรุปผลกิจกรรม 

 

  แบบบนัทึกผลการทดลอง 

- แบบบันทึกกิจกรรมการ

จดัการขยะ ชุด D 

- บนัทึกสนทนากลุ่มย่อย ชุด 

E 
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ภาคผนวกที� 2  เครื�องมอืการเกบ็ข้อมูล 

แบบสอบถามชุด A 

แบบบันทกึการสํารวจ (  ในครัวเรือน ) 

 

ชื�อผูส้งัเกต........................................................................................................................................... 

สถานที�.............................................โซน........................ วนั/เวลาที�สงัเกต....................................... 

 

ประเด็นในการสาํรวจ 

1. เพื�อสาํรวจประเภทของขยะและวิธีการจดัการขยะที�พบในครัวเรือน (โปรดอธิบายขั�นตอนการ

จดัการขยะในขอ้ 2 ) 

 ขยะแหง้    ตน้ทาง Recycle     ปลายทาง   เผา 

    Reduce      ฝัง 

     

    Reuse       อื�นๆ 

    Repair 

 

    อื�นๆ 

ขยะเปียก   ตน้ทาง      Recycle    ปลายทาง       เผา 

 
    Reduce            ฝัง 

         Reuse 

         Repair           อื�นๆ 

       

         อื�นๆ 

 

ขยะอนัตราย     ตน้ทาง      Recycle          ปลายทาง   เผา 

 
    Reduce           ฝัง 

         Reuse       อื�นๆ 

          Repair 

 

          อื�นๆ 
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ขยะทั�วไป    ตน้ทาง   Recycle      ปลายทาง           เผา 

      Reduce      ฝัง 

       

      Reuse        อื�นๆ 

  Repair                        

                  

      อื�นๆ 
  

2. รายละเอียดของขั�นตอนการจดัการขยะที�สาํรวจได ้ 
...................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

3. ชาวบา้นในแต่ละครัวเรือนสร้างขยะประเภทใดมากที�สุด และเนื�องมาจากสาเหตุใด (เพื�อนาํไปสู่

การลดขยะประเภทนั�นๆ อยา่งเหมาะสม) 

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

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

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

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

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

 
4. ไดรั้บความรู้เกี�ยวกบัการจดัการขยะหรือไม่ และมาจากแหล่งใดบา้ง อย่างไร (เพื�อดูแหล่งที�มา

ของความรู้ในการจดัการขยะของชุมชน วิธีการถ่ายทอดหรือผูม้ีบทบาทในการถ่ายทอด) 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามชุด B 

แบบบันทกึการสังเกต (ในชุมชน) 
 

ชื�อผูส้งัเกต........................................................................................................................................... 

สถานที�.............................................โซน........................ วนั/เวลาที�สงัเกต....................................... 

 

ประเด็นในการสาํรวจ 

1. เพื�อสาํรวจประเภทของขยะและวิธีการจดัการขยะที�พบในชุมชน (เพื�อดูวิธีการจดัการขยะตามแต่

ละประเภทในชุมชน)  

  

ขยะเปียก   ตน้ทาง Recycle      ปลายทาง   เผา 

    Reduce          ฝัง 

     

    Reuse           ทาํปุ๋ย 

    Repair       อื�นๆ ระบุ......... 

 

    อื�นๆ ระบุ........ 

ขยะแหง้    ตน้ทาง Recycle     ปลายทาง   เผา 

 
Reduce                 ฝัง 

    Reuse       ทาํปุ๋ย 

    Repair                อื�นๆ ระบุ.......... 

       

อื�นๆ ระบุ............ 

 

ขยะอนัตราย    ตน้ทาง  Recycle    ปลายทาง   เผา 

 
    Reduce        ฝัง 

         Reuse           ทาํปุ๋ย 

        Repair        อื�นๆ ระบุ
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        อื�นๆระบุ.......... 

 

ขยะทั�วไป    ตน้ทาง   Recycle      ปลายทาง           เผา 

      Reduce      ฝัง 

      

      Reuse        อื�นๆ............ 

  Repair               อื�นๆ ระบุ......... 

                  

      อื�นๆ ระบุ............ 

 

2. รายละเอียดของขั�นตอนการจดัการขยะที�สาํรวจได ้ดูการจดัการของ 

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

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

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

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

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

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

3. เพื�อสงัเกตจุดที�ทิ�งขยะในชุมชน (แผนที�ประกอบ) (เพื�อให้ทราบถึงพื�นที�ทิ�งขยะว่าจะมีผลดีหรือ

ผลเสียต่อชาวบา้นหรือไม่ อยา่งไร และนาํไปสู่การการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการจดัการขยะที�

เหมาะสมต่อไป) 

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

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

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

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

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

4. ชาวบา้นในชุมชนมีการสร้างขยะประเภทใดมากที�สุด และเนื�องมาจากสาเหตุใด (เพื�อนาํไปสู่การ

ลดขยะประเภทนั�นๆ อยา่งเหมาะสม) 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามชุด C 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่มย่อย 

 

 เพื�อทราบทศันคติของคนในชุมชนต่อการจดัการขยะ 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 

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

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

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

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

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

ผูบ้นัทึก............................................................................................................................................ 

วนัที�.............................................................................. .................................. ................................ 

 

1.  ความคิดเห็นต่อการจดัการขยะของชุมชนในปัจจุบันว่ามีผลดีและผลเสียต่อชาวบ้านหรือไม่ 

อยา่งไร (เพื�อทาํใหท้ราบว่าการจดัการขยะที�เป็นอยูค่วรมีรูปแบบการจดัการขยะอื�นๆ หรือไม่)  

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

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

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

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

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

2. เหตุผลในการจดัการขยะแต่ละประเภทในปัจจุบนั (เพื�อดูเหตุผลว่าทาํไมชาวบา้นจึงใชว้ิธีนั�นใน

การจดัการขยะแต่ละประเภท) 

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

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

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

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

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

3. คาดว่าแนวโนม้ของปริมาณขยะในชุมชนจะเป็นอย่างไร และเป็นขยะประเภทใด เพราะเหตุใด

(เพื�อหาแนวทางในการจดัการขยะประเภทนั�นๆ) 

        ขยะเปียก          เพิ�ม  ลดลง          คงที�          

  ขยะแหง้      เพิ�ม  ลดลง                      คงที� 

   ขยะอนัตราย      เพิ�ม  ลดลง  คงที� 
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   ขยะทั�วไป           เพิ�ม  ลดลง  คงที�  

           

4. มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการจดัการขยะจากสื�อ (เพื�อที�จะทาํให้ชาวบา้นไดพ้ิจารณาถึงความ

เหมาะสมของวิธีการจัดการขยะที�พบในสื�อ ซึ�งจะนําไปสู่การหาแนวทางในการจัดการขยะที�

เหมาะสมกบัชุมชน) 

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

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

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

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

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

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

 

5. ร่วมเสนอแนะแนวทางวิธีการจดัการขยะ ที�คิดว่ามีความเหมาะสมกบับริบทของชุมชน (โดย

คาํนึงถึง ค่าใชจ่้าย ความสะดวก ระยะเวลา กฎ/กติกาของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ประเพณีวฒันธรรม 

ความเชื�อ ฯลฯ) (เพื�อหาวิธีการในการทดลองจดัการขยะที�มีความเหมาะสมกบับริบทชุมชน) 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามชุด D 

แบบบันทกึผลการทดลองโครงการ 

 

 เพื�อหาแนวทางการจดัการขยะที�เหมาะสมกบัชุมชน โดยบนัทึกการดาํเนินโครงการและผล

การดาํเนินโครงการ เพื�อสรุปผลการดาํเนินโครงการและวิเคราะห์ว่าโครงการที�เกิดขึ�นมีความ

เหมาะสม ประสบความสาํเร็จหรือไม่ เพราะอะไร จะมีวิธีการดาํเนินโครงการต่อไปอย่างไร ใน

รูปแบบใดจึงจะเหมาะสมและประสบความสาํเร็จ  

 

ผูบ้นัทึก............................................................................................................................................ 

วนัที�.............................................................................. .................................. ................................ 

      

ประเด็นในการดาํเนินกิจกรรม 

1. วตัถุประสงคข์องกิจกรรม 

 

 

 

2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 

 

 

3. ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

4. เกณฑก์ารวดัผลโครงการ 

 

 

 

5. สรุปผลกิจกรรม 
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แบบสอบถามชุด E 

แบบบันทกึการสนทนากลุ่มย่อย (แบบประเมนิผลการทดลอง) 

 

เพื�อสรุปผลการทดลองจดัการขยะ 

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มยอ่ย 

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

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

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

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

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

ผูบ้นัทึก............................................................................................................................................ 

วนัที�.............................................................................. .................................. ................................ 

 

1.   ผลการดาํเนินงานเป็นอยา่งไร   (เพื�อดูว่าโครงการไดผ้ลตามวตัถุประสงคห์รือไม่) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ปัจจยั / เงื�อนไข   ที�ทาํให้โครงการประสบผลหรือไม่ประสบผลตามเป้าหมายคืออะไร (เพื�อดู

ปัจจยัหรือเงื�อนไขที�จะทาํโครงการต่อไปใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค)์   

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

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

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

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

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

. ......................................................................................................................................................... 
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3. หากตอ้งการทาํใหโ้ครงการจดัการขยะบรรลุตามวตัถุประสงคค์วรมีวิธีการทาํอยา่งไร (เพื�อหาวิธี

ที�ทาํใหโ้ครงการต่อไปมีความเหมาะสมและตรงตามวตัถุประสงค)์ 

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

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

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

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

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

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

.......................................................................... ........................................... .................................. 
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ภาคผนวกที� 3  เกณฑ์การแบ่งครัวเรือนเพื�อทําการสัมภาษณ์ถึงประเภทและวธิีการจดัการขยะที�พบ

ในครัวเรือน   

 แบ่งเงื�อนไขความแตกต่างออกเป็น 9 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 27 ครัวเรือน  ดงันี� คือ  

1. ร้านคา้ของชาํจาํนวน 3 ร้าน  

2. บา้นผูน้าํที�เป็นทางการจาํนวน 5 หลงั ผูน้าํอยา่งไม่เป็นทางการจาํนวน 3 หลงั  

3. บา้นที�มีการทาํโฮมสเตยจ์าํนวน 3 หลงั  

4. บา้นที�ทาํอาชีพเกษตรกรรมที�ใชส้ารเคมีจาํนวน 2 หลงั และไม่ใชส้ารเคมีจาํนวน 2 หลงั  

5. บา้นที�มีลกูหลานไปทาํงานหรือศึกษาต่อในเมืองจาํนวน 2 หลงั 

6. บา้นที�มีการทาํโครงการนาํร่องจาํนวน 3 หลงั 

7. วดั 

8. บา้นที�มีครูในชุมชนอาศยัอยูจ่าํนวน 2 หลงั 

9. บา้นที�ไม่ใช่คนพื�นถิ�นแต่ดั�งเดิม 2 หลงั 

 

ภาคผนวกที�  4  รายชื�อผู้เข้าร่วมประชาคมกลุ่มอาสาสมคัรและกลุ่มแกนนําชุมชน 

รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชาคมกลุ่มอาสาสมคัรและทดลองกิจกรรม  มีทั�งหมด 10 คน ดงันี�  

1)  นางสาวอารียรั์ตน์  ศรีเริ�มสกุล     อาย ุ15  ปี ชั�น ม.4      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 

2)  เด็กหญิงนกเอี�ยง    สุขนา              อาย ุ14  ปี     ชั�น ม.2  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 

3)  เด็กหญิงแววตา      โจนอ่างนํ� า     อาย ุ13 ปี  ชั�น ม.1      โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 

4)  เด็กชายขจร             แกว้พาวี          อาย ุ13 ปี      ชั�น ม. 1     โรงเรียนประชามงคล   

5)  เด็กหญิงพชรนุสา  โจนอ่างนํ� า    อาย ุ12 ปี  ชั�น ป. 6     โรงเรียนบา้นเขาเหลก็ 

6)  เด็กชายพรศกัดิ�   สวสัดิ� พนาไพร  อาย ุ12 ปี ชั�น ป. 6     โรงเรียนบา้นเขาเหลก็ 

7)  เด็กหญิงศินีนารถ   คลองแหง้     อาย ุ12 ปี ชั�น ป. 6     โรงเรียนบา้นขาเหลก็ 

8)  เด็กหญิงภาวินี   ถิ�นเขาเหลก็       อาย ุ11 ปี ชั�น ป. 5     โรงเรียนบา้นเขาเหลก็ 

9)  เด็กหญิงจิราพร   บวัขาว               อาย ุ11 ปี ชั�น ป. 5     โรงเรียนบา้นเขาเหลก็ 

10)  เด็กชายพนม   ภูพนาสวสัดิ�        อาย ุ12 ปี       ชั�น ป. 5     โรงเรียนบา้นเขาเหลก็ 

 

รายชื�อผูเ้ขา้ร่วมประชุมประชาคมกลุ่มแกนนาํชุมชน มีดงัต่อไปนี�   

1) นายไพศาล สุ่นหอม  เจา้หนา้ที�อุทยาน 

2) นายกาํพล สวสัดิ� บรรักษ ์  เจา้หนา้ที�อุทยาน 

3) นางสาวสุชาดา สนัชยั  เจา้หนา้ที�อุทยาน 

4) นางสาวสไพร ศรีภูมมา  เจา้หนา้ที�อุทยาน 

5) นางปราณี มานิกร  เจา้หนา้ที�อุทยาน 
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6) นายอนนัต ์บุญเข็ญ  เจา้หนา้ที�อุทยาน 

7) นางสาวสุภางค ์บา้นกลางดาํรง เจา้หนา้ที�ศนูยพ์ฒันาสงัคม 

8) นายสยาม สวสัดิ� คณา  เจา้หนา้ที�ศนูยพ์ฒันาสงัคม 

9) นายนิคม สวสัดิ� พนาไพร  กาํนนั 

10) นายมาโนช แกว้พาวี  ผูช่้วยกาํนนั 

11) นายสุวิทย ์มหาโชคธรณี  สารวตัรกาํนนั 

12) นายเกษม ลาํใยวิมล  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด 

13) นายทนงศกัดิ�  สวสัดิ� พนาไพร องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเขาโจด 

14) นายไพรัช ศรีเริ�มสกุล  ครูศนูยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

15) นายไกรษร มานิตย ์  กลุ่มผูท้าํโฮมสเตย ์

16) นางมนัทิกา มาณะดี  ผูดู้แลเด็กก่อนวยัเรียนบา้นเขาเหลก็ 

17) นายบุญมา ดาวเรือง 

18) นายหอย เขาเหลก็สมบูรณ์ 

 

ภาคผนวกที� 5 รายละเอยีดการทําประชาคมกลุ่มอาสาสมคัร 

 วตัถุประสงค์ในการทําประชาคมกลุ่มอาสาสมคัร  

1. เพื�อให้กลุ่มเด็กที�เป็นอาสาสมคัรเรียนรู้ประเภทขยะและการจดัการขยะที�มีอยู่ใน

ครัวเรือนของตน   

2. เพื�อใหก้ลุ่มอาสาสมคัรร่วมแสดงความคิดเห็นที�มีต่อการจดัการขยะที�มีอยู่ในชุมชน

และครัวเรือน  และร่วมกนัหาแนวทางในการทาํกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการจดัการขยะในชุมชนและ

ครัวเรือนร่วมกนั     

3. เพื�อหาแนวทางที�เหมาะสมในการจดัการขยะในพื�นที�ครัวเรือน และชุมชน 

4. เพื�อให้กลุ่มอาสาสมัครรับรู้และตระหนักถึงเรื� องขยะในชุมชนที� เพิ�มมากขึ� นถึง

สถานการณ์ขยะที�เกิดขึ�นในชุมชน  เนื�องจากขยะมีปริมาณมากขึ�น  ซึ�งนอกจากขยะจะเกิดขึ�นจาก

คนในชุมชนเองแลว้ ชุมชนแห่งนี� ยงัมีขยะตามฤดูกาลซึ�งเป็นสิ�งใหม่ที�คนในชุมชนไม่เคยประสบมา

ก่อน โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลการเก็บเห็ดโคน  รวมไปถึงขยะที�เกิดขึ�นตามเทศกาลต่างๆ ดว้ย  

ทั�งนี� เพื�อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกนัปัญหาขยะที�จะเกิดขึ�น 

5. เพื�อใหก้ลุ่มอาสาสมคัรไดต้ระหนักถึงหน้าที�ความรับผิดชอบที�ตอ้งมีร่วมกนัในชุมชน 

เนื�องจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยใดก็ได้ชื�อว่าเป็นคนในชุมชนเช่นเดียวกัน อีกทั�งยงักลุ่มเด็ก

รับทราบว่าตนเองก็สามารถเขา้มามีส่วนร่วมและมีส่วนสาํคญัในการเสนอแนะแนวทางและช่วย

แกปั้ญหาต่างๆ ของชุมชน  
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ภาคผนวกที� 6  รายละเอียดการใช้สื�อในชุมชนเพื�อถามความคิดเห็นต่อการจัดการขยะในชุมชน

 ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํสื�อขึ�น 3 สื�อดว้ยกนั คือ การแสดงละคร  การเดินเก็บขยะในชุมชน  การเดิน

สาํรวจผกั-ผลไมใ้นชุมชน  ซึ�งเป็นสื�อที�สะทอ้นพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที�เกิดขึ�นจริงในชุมชน  

โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปนี�  

4.1 การแสดงละคร 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชสื้�อการแสดงละคร  เนื�องจากเป็นสื�อที�ผูว้ิจยัคิดว่าสามารถสะทอ้นให้เห็น

ถึงสภาพปัญหาของชุมชนไดดี้   โดยเฉพาะกบักลุ่มอาสาสมคัรที�เป็นกลุ่มเด็กในชุมชน  เพราะกลุ่ม

อาสาสมคัรอยูใ่นช่วงวยัที�เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้โดยใชล้ะคร  นอกจากนี�กลุ่มอาสาสมคัร

ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที�ไดจ้ากละครไปสู่กลุ่มเด็กในวยัเดียวกนัได ้ โดยประเด็นที�ผูว้ิจ ัย

ตอ้งการใหมุ้มมองแก่กลุ่มอาสาสมคัร  คือ  ปัญหาของขยะตามฤดูกาลที�ทาํให้เกิดอุปสรรคในการ

หาของป่า และการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของผูป้กครองดว้ยการลดการบริโภคขนมถุงจากภายนอก  

ซึ�งเนื�อหาของบทละครมีดงันี�  

  

เช้าตรู่ ณ บ้านหลงัหนึ�ง ที�สองสามภีรรยา กาํลงัจะตื�นเพื�อออกไปหาเห็ดโคน 

ภรรยา : พ่อๆตื�นๆ…. สายแลว้! 

สามี : รู้แลว้แม่ 

ภรรยา : รีบหุงขา้วเตรียมไวใ้หด้ะบือก่อน 

สามี : อือ 

ภรรยา : วนันี� เราจะไปหาเห็ดแถวไหนดี ช่วงนี�หาไดน้อ้ยจริงๆ บา้นอื�นก็รีบตื�นกนัแต่เชา้มืดออกไป

หากนัแลว้ แถมปีนี�คนจากขา้งล่างก็ขึ�นมาหาเยอะกว่าปีก่อนๆอีก 

สามี : นั�นสิ ! งั�นเราคงตอ้งเขา้ป่าไปลึกๆหน่อยแลว้กนั ใกลเ้ปิดเทอมลกูแลว้ 

ภรรยา : อือ......... 

ระหว่างทางในป่า 

ภรรยา : ตายจริงทาํไมเดี�ยวนี�ขยะมนัเยอะอยา่งนี� นี�! 

สามี : จริงดว้ย! 

ภรรยา : แม่ว่าเจอขยะเยอะกว่าเห็ดอีก  

สามี :พ่อว่าระหว่างหาเห็ดนี�จะเก็บขวด ที�เจอตามทางไปขายดว้ยดีกว่า อาจไดเ้ยอะกว่าเห็ดซะอีก 

ภรรยา : งั�นก็เก็บขยะอื�นๆไวด้ว้ยเลย ขยะนี�มนัเยอะขึ�นจริงๆ 

เดินหาเห็นจนถึงช่วงบ่ายของวนั 

ภรรยา : เฮอ้อ.. สงสยัวนันี� ไดแ้ค่นี�ล่ะ สายแลว้ ร้อนจริงๆ แม่ว่าไดซ้กัร้อยแหล่ะมั�ง  

วนันี�ก็เป็นวนัสุดทา้ยที�จะหาได ้

สามี : นั�นสินะ ....เห็นว่าบา้นแม่ไอแ้ด็บก็ว่าอยา่งงั�นนะ 
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ที�ร้านค้า 

แม่คา้ : วนันี� เป็นไง หาไดเ้ยอะมั�ย เห็นว่ากนัว่าเห็ดหมดแลว้หนิ 

ภรรยา : พรุ่งนี�ก็ไม่ไปหากนัแลว้ อยา่งวนันี� เขา้ไปหาในป่าลึกนู่น  

สามี : แต่ปีนี� เห็ดหมดเร็วนะ คนขา้งล่างเขา้มาหากนัเยอะเลย ระหว่างทางนะก็เจอขยะเต็มไปหมด 

นี�ก็เก็บมาไดก้ระบุงใหญ่เลย เดี�ยวว่าจะเก็บไวร้อรถขึ�นมาซื�อ ขยะเยอะขึ�นอย่างนี�  ไม่รู้ว่าต่อไปจะ

เป็นยงัไงนะ  ไอที้�ขายไม่ไดก้็ตอ้งเอามาเผานี�สิ ควนัก็เยอะยงักะไฟไหม ้

แม่คา้ : เอานี� ยงัไม่ถึงเจ็ดขีด 95บาท 

ภรรยา : หาตั�งครึ� งค่อนวนั ยงัไดไ้ม่ถึงร้อยเลย  ว่าจะซื�อนํ� าสม้กินหน่อย แต่เอาไวก่้อนเหอะ  

แม่คา้ : จะเซ็นไวก่้อนมั�ยล่ะ 

ภรรยา :ไวก่้อนล่ะ เอาไวเ้ซ็นอยา่งอื�น 555! 

ที�บ้านดะบือ 

ภรรยา : อา้วไปไหนกนัหมดแลว้ 

               พ่อ ดูหน่อยสิว่าดะบืออยูข่า้งบา้นหรือเปล่า 

สามี :    อือ เดี�ยวเอาขวดที�เก็บมาแยกไวก่้อน 

ดะบือ : พ่อออออ อยากกินหนม ขอตงัหน่อยยย 

ภรรยา : นี�ๆ มาถึงก็ขอเงินเลยนะ มาช่วยแม่หุงขา้วหน่อย ตกันํ� ามาลา้งผกัใหแ้ม่หน่อย   

ดะบือ :( รีบตกันํ� า เอาผกัมาแช่ไว)้ 

             พ่อออ เสร็จแลว้ขอกินหนมนะ 

พ่อ : เออออ ถามแม่ดูลกู 

ดะบือ :นะพ่อนะ  เดี�ยวแด็บมาจะไปร้านคา้ดว้ยกนั 

แม่ :  เดี�ยวก็เปิดเทอมแลว้นะ  วนันี�ก็หาเห็ดไดไ้ม่ถึงร้อย 

ดะบือ : กินนิดเดียวจริงๆ นะพ่อนะ 

พ่อ : แม่ใหล้กูหน่อย หา้บาท 

ดะบือ : ขอสิบบาทนะ นะ  

พ่อให้5 บาท แม่ให้ 5  

แด็บ : ดะบืออ!! 

ดะบือ : เอออ เดี�ยวก่อไฟใหแ้ม่ก่อน 

ร้านค้า 

แด็บ : ดะบือ ซื�อไร มีขนมออกมาใหม่ๆ นี�ๆ หอใหญ่เหมือนในทีวีเลย แม่คา้ นี�เท่าไหร่  

แม่คา้ : 25  

แด็บ : อ่ะนี� เอาดีโดด้ว้ย 

            ดะบือเอาไร  
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ดะบือ : ดีโด ้กบัหนมขา้วโพด 

              มี 10บาท จะไดเ้หลือไว3้ บาท 

ดะบือ  : ไปเล่นที�โรงเรียนกนัเถอะ เพื�อนๆคงเล่นนํ� าแถวนั�น 

แด็บ : อือๆ ไปกนั 

ดะบือกนิขนมแป้งข้าวโพดหมด แด็บกนินํ�าส้มหมด กาํลงัจะทิ�งขยะลงตามข้างทาง !!! 

ทันใดนั�น นางฟ้า กป็รากฏกายขึ�น 

เด็กๆทั�ง2 สองหยุดนิ�ง มองหน้ากนั 

นางฟ้า : หา้มทิ�งนะ นอ้งๆรู้มั�ยว่าการที�เราทิ�งขยะไม่เป็นที�อยา่งนี� จะเกิดอะไรขึ�นบา้ง 

เด็กๆทั�ง 2 ส่ายหนา้พร้อมกนั 

นางฟ้า : มา พี�นางฟ้าจะเล่าใหฟั้ง 

               การที�เราทิ�งขยะไม่เป็นที�อยา่งนี�  เมื�อมนัมีหลายๆชิ�นเขา้ อยา่งแรกที�เราจะเห็นเลยก็คือ บา้น

ของเราชุมชน                   ของเราจะสกปรก ไม่น่าอยูน่ะ 

เสียงเหมอืนมบีางสิ�งแหวกอากาศออกมา!!! 

ทันใดนั�นมารร้ายปรากฏกายขึ�นมา 

นางมาร : เด็กๆจ๊ะอย่าไปเชื�อ ป้าคนนี�  นะ เขาจะหลอกหนู ถา้ขยะเยอะเราก็เผาๆๆๆๆ เดี�ยวมนัก็

หายไป จริง     มั�ยยยย!!! 

เด็กๆ พยกัหน้าเห็นด้วย 

นางมาร : ทิ�งๆไปเหอะๆ 

เด็กๆมองหน้ากนัยิ�มเห็นด้วย 

นางฟ้า : เด็กๆตอ้งฟังนางฟ้านะ นางฟ้าจะเล่าใหฟั้งเพิ�ม 

              นี�แหนะ (มารร้ายเริ�มทาํร้ายนางฟ้า) ป้าคนนี� นี�มาวุ่นวายกบัเด็กๆทาํไม  

นางฟ้า : โอย๊ย! นางมารร้ายนั�นแหละทาํไมมาบอกใหเ้ด็กๆทาํในสิ�งไม่ถกูตอ้ง 

นางมาร :  ชั�นก็แค่บอกในสิ�งที�เด็กๆ ทาํกนัอยูทุ่กวนั จริงมั�ยย!!! 

นางฟ้า : ม่ายยนะ 

ทั�ง 2 ทะเลาะกนั  นางฟ้ากไ็ม่สามารถที�จะชนะมารร้ายได้ 

เด็กทั�งสองก็ทิ�งขยะลงตามพื�นขา้งทางใกลส้ะพานขา้มลาํหว้ย กลางหมู่บา้น 

ภรรยา : ดะบือ  ช่วยแม่กวาดบา้นหน่อย เอาถงัขยะไปเทแลว้เผาดว้ยนะ  

ดะบือ : ทาํไมเดี�ยวนี� เผาบ่อยจงัเลยแม่ 

ภรรยา : อา้ว! ก็ตอ้งกินตอ้งใชเ้ยอะขึ�นนี� ไอนี้�ก็อยาก ไอน้ั�นก็ดี ขนมที�แกกินดว้ยนี� 

ดะบือ : รู้แลว้น่า... เดี�ยวจุดไฟแป๊บเดียวก็หายหมด  

ขยะกองโต ก่อใหเ้กิดควนัไฟลอยทั�วตวัดะบือ และสุนขัที�บา้นเลี�ยงไว ้ดะบือนั�งเฝ้าดูไฟเพื�อป้องกนั

ไม่ใหล้ามไป 
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เช้าวนัต่อมา ที�บ้านดะบือ 

สามี : ดะบือตื�นยงัลกู 

ดะบือ : (ไอ) แอะ๊ๆ เจ็บคอ มึนๆที�หวัดว้ย พ่อ 

พ่อ : ไม่สบายรึเปล่า? เมื�อวานไปเล่นนํ� ามารึเปล่า? 

ดะบือ : เปล่าพ่อ เมื�อวานก็กินหนมกะดะบือแลว้ก็นั�งดูคนอื�นเล่นกนั 

แม่ : สงสยักินขนมเยอะเกินไปซะล่ะมั�งง ขา้วปลาก็ไม่ค่อยกิน กินแต่ขนมนั�นแหละ งั�นเดี�ยวไปหา

ยามากินไป แลว้ก็นอนพกัซะนะ 

ดะบือ : จา้แม่ แต่เดี�ยวออกไปเล่นนํ� านะ  พกัหน่อยเดียวคงจะหาย 

แด็บ : ดะบืออยูม่ ั�ยย  ออกไปเล่นที�โรงเรียนกนั 

ดะบือ : แป๊บนึงๆ เดี�ยวช่วยแม่ทาํงานก่อน 

แม่ตะโกนเรียกใหด้ะบือที�ยนืคุยกบัแด็บอยูห่นา้บา้นไปซื�อของมาทาํกบัขา้ว  

แม่ : ดะบือเอย้ ไปซื�อนํ� าปลากบันํ� ามนัให้แม่หน่อยเร็ว  (พูดพลางคน้หาเงินในกระเป๋าตงั แลว้หัน

ไปบ่นกบัพ่อว่า)   ทาํไงดีล่ะพ่อ เงินเราเหลือไม่พอจะซื�อของหรือให้ดะบือมนัไปโรงเรียนแลว้ จะ

ไปหยบิยมืใครดี 

ระหว่างที�ดะบือเดินมาหาแม่เพื�อนําเงินไปซื�อของกไ็ด้ยนิที�พ่อกบัแม่คุยกนั แต่กเ็ดินเข้าไปหาพ่อกบั

แม่เหมอืนไม่ได้ยนิอะไร 

ดะบือ : ไหนแม่จะใหด้ะบือซื�ออะไร  

แม่ : ไม่ตอ้งซื�อแลว้ลกู เดี�ยวแม่ทาํกบัขา้วอยา่งอื�นดีกว่า(ฝืนทาํเสียงร่าเริง) 

ดะบือ : งั�นดะบือไปเล่นนํ� ากบัแด็บก่อนนะแม่ 

พ่อ แม่ : ไปเถอะ แต่อย่ากลบัมืดนะ เอานี�เอาเงินไปซื�อขนมกินกบัแด็บมนัสิ  (แม่ยื�นเงินให้ 10 

บาท) 

ระหว่างทางที�ไปเล่นนํ�า แด็บกบัดะบือแวะซื�อขนมที�ร้านค้าก่อน  

ที�ร้านค้า 

แด็บ : ดะบือวนันี� กินไรดี เมื�อวนัศุกร์เห็นว่าแม่คา้ไปซื�อขนมมาใหม่ๆเยอะเลย 

ดะบือ : เหรอๆ ไหนๆ 

แด็บ : นี�ไง ขนมมีของแถมเหมือนในการ์ตูนที�เราดูเมื�อวานไง เราจะเอาอนันี�นะ แลว้ก็โคก้ขวดนึง 

ดะบือ : วนันี� ไม่เอาไรหรอกแด็บ  พ่อแม่เราไม่มีตงัแลว้  เราจะเก็บเงินที�พ่อแม่ให้มาซื�อขนมไว้

หยอดกระปุกดีกว่า  

แด็บ : โอโ้ห! ดะบือเก่งจงั ไวค้ราวหน้าเราจะทาํบา้งนะ เราจะแบ่งเงินบางส่วนใส่กระปุกไวน้ะ 

วนันี�ขอซื�อก่อนนะ : 

ระหว่างทาง แด็บแบ่งให้ดะบือกนิขนมด้วยกนั 
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แด็บ : อร่อยเนอะ แต่กินแลว้รู้สึกคอแหง้จงั ....อา้ว หมดแลว้ (มองทางซา้ยทางขวาไม่มีคน จึงกาํลงั

จะทิ�งขยะลงขา้งทาง) 

ทันใดนั�นนางมารกป็รากฏตวัออกมา เพื�อยุให้เด็กทั�งสองคนทิ�งขยะไม่ถูกที� 

นางมาร : ทิ�งเลยๆ  โยนมนัทิ�งเลย  ให้มนัปลิวไปทั�วเลย มีขยะเกลื�อนเยอะ หลายสี สวยดีออก  ทิ�ง

เลย 

เสียงเหมอืนมบีางสิ�งแหวกอากาศออกมา!!! 

นางฟ้า : อยา่นะ หา้มทิ�งนะ จาํที�ครูสอนที�โรงเรียนไดม้ั�ย ว่าการที�เราทิ�งขยะอยา่งนี� จะเป็นยงัไง 

เด็กทั�งสองมองหนา้กนัอยา่งครุ่นคิด 

นางมาร : อยา่ไปฟังป้าคนนี� เลย ครูเคยสอนอารายยย มีแต่เรื�องน่าปวดหวั แค่คิดก็ปวดหวัแลว้วว 

นางฟ้า : ไม่นะ เดี�ยวพี�นางฟ้าจะช่วยทวนความจาํนะ อย่างแรกเลยการที�หนูๆทิ�งอย่างนี� จะทาํให้

หมู่บา้นเราเต็มไปดว้ยขยะลอยไปทั�ว นี�นะ อยา่งถา้มนัมีเยอะๆในแม่นํ� าพวกเด็กก็จะไม่มีนํ� าสะอาด

เยน็ๆไวว้่ายเล่นกนั เพราะหว้ยก็จะเต็มไปดว้ยขยะ อีกอยา่งการที�หนูๆกินขนมเยอะๆอยา่งนี�ก็จะเป็น

การทาํใหพ้่อแม่ตอ้งเปลืองเงินจากที�หามาไดอ้ยา่งยากลาํบาก  

ดะบือ : (พยกัหนา้เห็นดว้ย  )  จริงดว้ยเนาะแด็บ  จาํไดม้ยัที�เรากินขนมเยอะๆ นี� เราสึกคอแห้งแลว้

บางทีก็เจ็บคอดว้ยนะ  พอถุงขยะเยอะก็ตอ้งเผา เผาขยะทีไรเราไม่สบายทุกทีเลย  แถมตอนนี� นะแม่

เราก็ไม่ค่อยมีตงัดว้ย แถมตอ้งเอาเงินใหเ้ราซื�อขนมทุกวนัๆอีก    

แด็บ : จริงเหรอ? 

ดะบือ : ใช่ เราว่าเราเชื�อพี�นางฟ้าดีกว่า แลว้ก็เรามาทิ�งขยะใหเ้ป็นดีกว่านะ เวลาจะเอาไปเผาก็จะได้

ไม่เสียเวลากวาด 

นางฟ้า : ใช่จ๊ะ อีกอยา่งนะ  ถา้เราซื�อขนมนอ้ยลง  ขยะที�เราจะเผาก็จะลดลงดว้ย  ควนัที�เกิดจากการ

เผาก็จะไม่เยอะ  อยา่งที�ดะบือเผาขยะเมื�อวนัก่อนไงจ๊ะ  แลว้อย่างที�หนูปวดหัว สาเหตุหนึ� งอาจมา

จากการดมควนัขยะมากเกินไปก็ไดน้ะ 

ดะบือ : จริงดว้ยแด็บ วนัก่อนเราเป็นอยา่งที�พี�นางฟ้าบอกมาเลยนะ 

นางมาร : ไม่นะไม่ใช่อยา่งที�ป้าคนนี�บอก ไม่ใช่เลย อยา่ไปเชื�อเคา้ ทิ�งไปเลย เดี�ยวขยะมนัก็ปลิวไป

ที�อื�น เผาเดี�ยวมนัก็หมดไง 

ดะบือ : เราว่าเชื�อพี�นางฟ้าดีกว่านะแด็บ  

แด็บ : เราก็ขี� เกียจกวาดขยะเยอะแลว้ก็ตอ้งมานั�งเผาขยะเยอะๆดว้ย  เอาไงดีอ่ะ 

ดะบือ แด็บ  มองหน้ากนั  แลว้นาํขยะไปทิ�งลงถงั  แลว้ไปที�ร้านคา้ซื�อของไปให้พ่อแม่ทาํกบัขา้ว

สาํหรับมื�อเยน็  พ่อแม่ก็ดีใจที�ดะบือเก็บเงินที�ลดการซื�อขนมมาใหพ้่อแม่ในยามจาํเป็น   
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วตัถุประสงค์ของการแสดงละคร   

• เพื�อสะท้อนพฤติกรรมเกี�ยวกบัการบริโภคของกลุ่มอาสาสมคัร  และสถานการณ์ขยะ

ปัจจุบนัภายในชุมชน 

• เพื�อกระตุน้ให้กลุ่มอาสาสมคัรไดเ้ริ�มตระหนักถึงความสาํคญัของขยะมากขึ�น และสร้าง

ความเขา้ใจในโทษของการเผาขยะ  ซึ�งเกิดจากการบริโภคสิ�งที�ไม่สามารถย่อยสลายได้

จาํนวนมาก  โดยความคาดหวงัว่าจะนาํไปสู่การลดขยะในชุมชน 

ผลจากการจดักจิกรรม 

จากการแลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบักลุ่มอาสาสมคัรหลงัจากการชมละคร  เด็กๆไดรั้บ

ขอ้คิดเกี�ยวกบัการประหยดัอดออม  อีกทั�งยงัสร้างทางเลือกในการบริโภคผกั-ผลไมที้�มีอยูใ่นชุมชน  

เพื�อเป็นการลดการบริโภคขนมถุงจากภายนอก  และยงัทาํให้เกิดการกระตุน้ให้เด็กตระหนักถึง

สถานการณ์ขยะที�เพิ�มมากขึ�นในปัจจุบนั  จะนาํไปสู่การเกิดกระบวนการป้องกนัการเกิดขยะต่อไป

 4.2  กจิกรรมเดินเกบ็ขยะในชุมชน 

 หลงัจากที�ผูว้ิจยัไดท้าํการแสดงละครแลว้  ก็ไดม้ีการดาํเนินการในขั�นต่อไป  คือผูว้ิจยั

ไดคิ้ดสื�อที�สามารถทาํใหก้ลุ่มอาสาสมคัรเขา้ใจไดง่้ายและเห็นภาพไดช้ดัเจนถึงสภาพของปัญหาที�

เกิดขึ�นจริงในชุมชน  กล่าวคือ  ผูว้ิจยัคิดว่าจะเป็นวิธีการที�ดีกว่าหากให้กลุ่มอาสาสมคัรนั�นเห็นว่า 

ขยะกระจดักระจายอยูต่ามชุมชน  เป็นขยะที�เป็นจาํพวกถุงขนมมากที�สุด ซึ�งเกิดจากการบริโภคของ

เด็กเอง  การเรียนรู้จากของจริงจะทาํให้กลุ่มอาสาสมคัรเขา้ใจสถานการณ์ไดดี้ขึ�น  และน่าสนใจ

กว่าการเรียนรู้แบบการสอนในหอ้งเรียน  ดงันั�นผูว้ิจยัจึงไดใ้ชสื้�อที�เป็นรูปแบบของการทาํกิจกรรม

ดงักล่าว   พร้อมกบัการพดูคุยแลกเปลี�ยนความคิดเห็นร่วมกนัในขณะทาํกิจกรรมดว้ย   

 วตัถุประสงค์ของกจิกรรมเดินเกบ็ขยะในชุมชน 

• เพื�อจุดประกายให้กลุ่มอาสาสมคัรไดต้ระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความ

สะอาดและขยะในชุมชนของตน 

• เพื�อใหก้ลุ่มอาสาสมคัรไดเ้รียนรู้ประเภทและวิธีการจดัการขยะทั�งของครัวเรือนและชุมชน  

จากการพบเห็นจากประสบการณ์และการลงมือปฏิบติัจริง   

• เพื�อใหไ้ดเ้ห็นสถานการณ์ขยะที�เพิ�มมากขึ�นชุมชน  ซึ�งจะนาํไปสู่การลดขยะ 

ผลที�ได้รับจากการทํากจิกรรม 

 กลุ่มอาสาสมัครได้เรียนรู้ประเภทขยะที�มีอยู่ในชุมชน  และกลุ่มคนที� ก่อให้เกิดขยะ

ประเภทนั�นๆ   ทาํใหก้ลุ่มอาสาสมคัรเริ�มตระหนกัว่าพวกเขาสามารถมีส่วนรับผดิชอบกบัขยะที�เกิด

ในพื�นที�ของชุมชนได ้ พร้อมทั�งเริ�มเกิดความคิดในการทิ�งขยะใหถ้กูที�  ต่อมาจึงไดเ้กิดการผลกัดนั

กิจกรรมการเก็บขยะที�ไดท้ดลอง  ให้เกิดเป็นกลุ่มอาสาสมคัรในการรักษาความสะอาดในชุมชน  
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ซึ�งถือเป็นการสร้างบทบาทใหก้บัเด็กมีส่วนร่วมในการช่วยกนัรักษาความสะอาดทั�งครัวเรือนและ

ชุมชนใหม้ากขึ�น 

 4.3 การเดินสํารวจผกั-ผลไม้ในชุมชน 

 ผูว้ิจยัเห็นว่าการที�จะประสบความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาขยะที�เกิดจากการบริโภคของ

ขนมของกลุ่มเด็กนั�น  ผูว้ิจยัได้ชี� ให้กลุ่มอาสาสมคัรเห็นถึงผกั-ผลไมที้�มีในชุมชน  ซึ� งเป็นอีก

ทางเลือกหนึ� งในการบริโภคที�สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน  และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

ผูว้ิจัยจึงไดน้ํากลุ่มอาสาสมคัรเดินสํารวจผกั – ผลไมใ้นชุมชน  โดยหลงัจากที�ผูว้ิจยัได้ทาํการ

ทดลองทาํกิจกรรมดงักล่าวกบักลุ่มอาสาสมคัรแลว้  ก็ไดม้ีการประเมินผลเบื�องตน้โดยผูว้ิจยัไดใ้ห้

กลุ่มอาสาสมคัรเขียนบนัทึกพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาํวนัของกลุ่มอาสาสมคัร  เพื�อเป็น

การประเมินว่ากิจกรรมทั�งหมดที�ผูว้ิจยัไดใ้ชไ้ปนั�นประสบความสาํเร็จหรือไม่  เพียงใด 

วตัถุประสงค์ในการการเดินสํารวจผกั-ผลไม้ในชุมชน 

• เพื�อให้กลุ่มอาสาสมคัรทราบผกั-ผลไมที้�มีอยู่ในชุมชนที�หลากหลาย  ซึ� งสามารถเป็น

ตวัเลือกใหก้บักลุ่มอาสาสมคัรในการบริโภคผกั-ผลไมใ้นชุมชน  แทนการบริโภคขนมถุง

จากภายนอก 

• เพื�อใหก้ลุ่มอาสาสมคัรทราบถึงผลที�เกิดขึ�นจากการบริโภคขนม  อนันาํไปสู่การเกิดขยะ

ประเภทถุงขนมในชุมชน 

ผลการจดักจิกรรม 

 กลุ่มอาสาสมคัรไดเ้ห็นว่าในชุมชนของตนมีทรัพยากรทางดา้นอาหารที�อุดมสมบูรณ์  ทาํ

ใหก้ารบริโภคผกั-ผลไมใ้นชุมชนเป็นอีกทางเลือกหนึ� ง  ที�จะลดการบริโภคขนมจากภายนอกให้

นอ้ยลง   นอกจากนี� กลุ่มอาสาสมคัรยงัไดค้วามรู้ใหม่ๆเกี�ยวกบัผกัผลไมใ้นชุมชนที�ตนไม่รู้จกัมา

ก่อนว่าคืออะไร  และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างไร  ซึ�งทาํให้เกิดความรู้ใหม่ๆที�เกิดจาก

การแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างกลุ่มอาสาสมคัรดว้ยกนัเอง   ซึ�งความรู้เหล่านี� จะสามารถนาํไปใชใ้ห้

เป็นประโยชน์กบัชีวิตประจาํวนัต่อไป   อย่างไรก็ตามจากการที�ผูว้ิจยัไดใ้ห้กลุ่มอาสาสมคัรเขียน

บนัทึกพฤติกรรมการบริโภคในชีวิตประจาํวนั  พบว่ากลุ่มอาสาสมคัรยงัคงบริโภคขนมอยู ่ แต่ก็ได้

สะท้อนให้เห็นว่าบริโภคน้อยลงกว่าเดิม  ดังนั� นถือได้ว่าการทดลองใช้สื�อดังกล่าวกับกลุ่ม

อาสาสมคัรนั�นประสบผลสาํเร็จในระดบัหนึ� ง คือ เป็นจุดเริ�มตน้ในการเขา้ใจปัญหาขยะในชุมชน  

และเริ�มเกิดความพยายามที�จะแกปั้ญหาดงักล่าว 
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ภาคผนวกที� 7   แผนแม่บทชุมชนบ้านเขาเหลก็ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการขยะ 
 

ภาคผนวกที� 7.1  ตารางแสดงการทําแผนเพื�อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกจิ  
 

หวัขอ้ปัญหาของชุมชน แผนงาน / โครงการ กิจกรรม 

ปัญหาหนี� สิน  - โครงการฝึกอบรมอาชีพ 

เสริมเพิ�มรายได ้

 - โครงการผลิตของใช้ใน

ครัวเรือน 

 
 

 - โครงการออมทรัพยส์าํหรับ

คนทาํงาน 

 
 
 

- โครงการลด ละ เลิกอบายมุข 

ทุกวนัพระ 

 
 

- โครงการครัวเรือนตน้แบบ 

ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ต า ม แ น ว

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

- โคร งการจัดทําบัญ ชี

ครัวเรือน 

 

เพาะเห็ด เลี�ยงปลา จกัสาน ทอ

ผ้ า  ทํ า ปุ๋ ย ห มั ก  เ ก ษ ต ร

ผสมผสาน 

ปลูกผกัสวนครัว ทาํนํ� ายาลา้ง

จาน ทาํปุ๋ยชีวภาพ ทาํภาชนะ

จากวสัดุพื�นบา้น 

จดัตั�งกลุ่มออมทรัพยส์าํหรับผู ้

เก็บของป่า เช่น หน่อไม ้เห็ด 

หรือผูป้ระกอบอาชีพโดยการ

รับจา้งแรงงาน 

จัดตั� งกลุ่มอุบาสก อุบาสิกา 

ช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนา 

และเป็นแบบอย่างการลด ละ 

เลิกอบายมุขของคนในชุมชน 

คัด เ ลื อ ก ค รั ว เ รื อ น เ ข้า ร่ ว ม

โครงการการดาํเนินชีวิตตาม

แ น ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ม า

ปฏิบัติ ให้เ ป็น รูปธรรมและ

ขยายผลทั�งชุมชน 

จัดฝึกอบรมในการให้ความรู้

ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน

เบื�องตน้ 

 
ที�มา : แผนแม่บทชุมชนบา้นเขาเหลก็ หมู่ที� 5  ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี, 2550, หนา้ 23 
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ภาคผนวกที� 7.2  ตารางแสดงการจดัอนัดับโครงการ : โครงการกลุ่มที� 1 แก้ปัญหาหลกัด้านหนี�สิน  

ลาํดบัที� ชื�อโครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย สถานที�

ดาํเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผูจ้ดัสรร ยทุธศาสตร์ 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม

อาชีพ เสริมเพิ�มรายได ้

 

โครงการผลิตของใชใ้น

ครัวเรือน 

 

โค ร งก า รอ อ มท รั พ ย์

สาํหรับ 

คนทาํงาน 

 

โค ร ง ก า ร ล ด ล ะ  เ ลิ ก

อบายมุข ทุกวนัพระ 

 

 

 

 

โ ค ร ง ก า ร ค รั ว เ รื อ น

ส่งเสริมเพิ�มรายได้

แก่ชุมชน 

 

การเพิ�มรายได้ลด

รายจ่ายในครัวเรือน 

 

ส่ง เ สริม การ ออ ม

ท รั พ ย์ใน ก ลุ่ ม ว ัย

แรงงาน 

 

ส่งเสริมใหเ้ลิกดื�ม

เหลา้และอบายมุขทุก

วนัพระ ลดรายจ่ายที�

ไม่จาํเป็น 

ส่งเสริมความเป็นอยู่

อย่างพอเพยีง 

 

50 คน 

 

 

120 

ครัวเรือน 

 

120 

ครัวเรือน 

 

 

120 

ครัวเรือน 

 

 

 

 

120 

บา้นเขาเหลก็ 

 

 

บา้นเขาเหลก็ 

 

 

บา้นเขาเหลก็ 

 

 

 

บา้นเขาเหลก็ 

 

 

 

 

 

บา้นเขาเหลก็ 

2551 

 

 

2550-2554 

 

 

2551 

 

 

 

2550-2554 

 

 

 

 

 

2551 

80,000 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

 

130,000 

อบต.เขาโจด 

 

 

อบต.เขาโจด 

 

 

จงัหวดั 

 

 

 

อบต.เขาโจด 

 

 

 

 

 

 

การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน

ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง 
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6. 

ตน้แบบ การดาํเนินชีวิต

ต า ม แ น ว เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

 

โครง การ จัดทําบัญ ชี

ครัวเรือน 

 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ด

รายจ่า ย  – เพิ� ม

รายได ้

ครัวเรือน 

 

 

 

120 

ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

บา้นเขาเหลก็ 

 

 

 

 

2550-2554 

 

 

 

 

 

5,000 

จงัหวดั 

 

 

 

อบต.เขาโจด 

 

ที�มา : แผนแม่บทชุมชนบา้นเขาเหลก็ ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี, 2550, หนา้ 49 
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ภาคผนวกที� 7.3  ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 

หวัขอ้ปัญหา แนวทางในการแกปั้ญหา 

 

ไม่มีการบริหารจัดการเรื� องการใช้ทรัพยากร

อยา่งย ั�งยนื 

 

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ประชาชนมี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

 

ตารางแสดงขอ้ดี – ขอ้เสียของชุมชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ  

ลาํดบัที� ขอ้ดี ขอ้เสีย หมายเหตุ 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

ธรรมชาติที�สวยงาม 

 

ทรัพยากรที�สมบูรณ์ 

เป็นสถานที�ท่องเที�ยว 

 

มีสมุนไพรหลากหลาย 

 

ชาวบา้นอยูก่นัแบบพอ

กินและพอเพียง 

ชาวบา้นดาํรงชีวิตยงั

ยดึถือวฒันธรรม

กะเหรี�ยง 

- ภาษา 

- การทาํไร่ 

มีภูมิปัญญา

หลากหลาย 

 

ชาวบา้นรักถิ�นฐาน

ของตนเอง 

ขาดการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

องคก์รไม่เขม้แข็ง 

บริเวณบา้นยงัไม่มี

ความสะอาดเรียบร้อย 

การสื�อสารในชุมชน

ไม่สะดวก 

เรื�องนํ� าไม่เพียงพอ 

 

ไม่มีไฟฟ้า - ไม่มี

สถานีอนามยั 

 

 

 

ยงัไม่มีกรรมสิทธิ� และ

ขาดแนวเขตที�ชดัเจน 

 

ระดบัการศึกษาตํ�า 

 

 

 

ที�มา : แผนแม่บทชุมชนบา้นเขาเหลก็ หมู่ที� 5  ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี, 2550, หนา้ 21-22 
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ภาคผนวกที� 7.4  ตารางแสดงการจัดอันดับโครงการ : โครงการกลุ่มที� 3 ส่งเสริมข้อดีของชุมชนด้าน

ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ลาํดบั

ที� 

ชื�อโครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย ส ถ า น ที�

ดาํเนินการ 

ระยะเวลา  งบประมาณ ผูจ้ดัสรร 

1. โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม 

ป ลู ก ฝั ง

แ น ว คิ ด ใ น

การอนุรักษ ์

1 บ้ า น เ ข า

เหลก็ 

2550-

2554 

100,000 อบต.เขา

โจด 

2. โครงการส่งเสริม

การท่องเที� ยว เชิง

นิเวศน์ 

ส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวใน

หมู่บ้านและ

เขตอุทยานฯ 

1 บ้ า น เ ข า

เหลก็ 

2551 200,000 อบต.เขา

โ จ ด ,

อุทยานฯ

,กศน. 

3. โ ค ร ง ก า ร ค รั ว

ชุมชน 

ส ร้ า ง ค รั ว

ชุ ม ช น จ า ก

พื� น ที� ที� มี

ค ว า ม อุ ด ม

ส ม บู ร ณ์

เพื�อใหชุ้มชน

ใช้เป็นแหล่ง

โภชนาการ 

1 บ้ า น เ ข า

เหลก็ 

2551 20,000 อบต.เขา

โ จ ด  ,

อุทยานฯ

,กศน. 

 

ที�มา : แผนแม่บทชุมชนบา้นเขาเหลก็ หมู่ที� 5  ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี, 2550, หนา้ 49 
 

ภาคผนวกที� 7.5  ตางรางแสดงการทําแผนเพื�อแก้ปัญหาด้านการปกครอง  

ปัญหาของชุมชน แผนงาน / โครงการ กิจกรรม 

ชุมชนและองคก์รไม่เขม้แข็ง - จัดฝึกอบรมพฒันาองค์กร

ผูน้าํในชุมชน 

- สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร

และผูน้าํและประชาชน 

- จัดเวทีประชาคมประชุม

วางแผน 

- ศึกษาดูงานในด้านพัฒนา

ชุมชน 

- จัดประกวดครอบครัวหรือ

ผูน้าํและกลุ่มที�มีความเสียสละ

ต่อชุมชน 

ที�มา : แผนแม่บทชุมชนบา้นเขาเหลก็ หมู่ที� 5  ต.เขาโจด อ.ศรีสวสัดิ�  จ.กาญจนบุรี, 2550, หนา้ 23 


