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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะและการมีส่วนร่วมใน
การจัดการธนาคารขยะของชุมชนบ้านหัวหนอง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม กลุ่มผู้ร่วมวิจัย
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประชาชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน
54 คน เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม
การประชุมด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) และการใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนกําจัดขยะโดยวิธีให้เทศบาลนําไปกําจัด (ร้อยละ 72.37)
มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ 77.42) ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง
เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้ โดยขยะที่คัดแยกได้ส่วนใหญ่จะนําไปขาย (ร้อยละ
53.75) ทําปุ๋ย (ร้อยละ 23.59) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 22.47) และนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ
4.49) ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจํานวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บขนไม่สม่ําเสมอ
ทําให้ขยะเน่า ส่ง กลิ่น รบกวน มีน้ํ าเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย เป็นต้น ส่ วนการมี ส่วนร่วมในการจัดการ
ธนาคารขยะของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหานั้น ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ
การเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน ร้อยละ 41.3 และมีส่วนร่วมระดับมากคือการเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของธนาคารขยะในปี ที่ผ่านมา ร้อยละ 45.7 การเสนอความคิดเห็ น
เกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะในชุมชน ร้อยละ 43.5 การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วม
ระดับมาก คือ การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนแก้ไขปัญหาของธนาคารขยะ ร้อยละ 52.2 การคัดเลือก
คณะกรรมการธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือ การคัดแยกขยะของธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 การเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อขยะให้มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 43.5 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ สามารถ
คัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น ร้อยละ 52.2 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะ ร้อยละ 47.8 และการมีส่วนร่วม
ในการติ ดตามประเมินผล พบว่ า ประชาชนมี ส่วนร่ วมระดับมาก คื อ เคยร่วมประชุ มกั บคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อประเมินผลว่าการทํากิจกรรมของธนาคารเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ร้อยละ 56.5 และ
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่ชัดเจน ร้อยละ 50.0 ขั้นตอน
การให้บริการเป็นระบบ ไม่ยุ่งยาก ร้อยละ 45.7
สรุปผลการศึกษา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้าน อยากให้
มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะของชุมชน รู้จักวิธีคัดแยก
ขยะได้อย่างถูกต้อง สร้างรายได้ให้กับประชาชน และช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็น
การส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมในการจัดการเป็นปัจจัยที่
สําคัญ ถ้าทุกคนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มคนที่สามารถพัฒนาการ
จัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, ธนาคารขยะ
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Abstract
This Participatory Action Research aimed to study the situation of waste management,
and participation in the management of community waste bank in Ban Hua Nong, Kham Riang
Sub-district, Kantharawichai District, Mahasarakham Province. Fifty four participants were
community leaders, public officials, villagers, and the officials from the other agencies. The data
were collected both quantitative and qualitative such as in-depth interview, participant
observation, meeting with AIC (Appreciation Influence Control) and structured questionnaires.
Descriptive statistics such as frequency and percentage were used for data analysis.
The results revealed that the villages managed waste with municipal disposal method
(72.37%), segregating garbage before disposal (77.42%). The categories included plastic bottles,
steel cans, glass bottles, paper, batteries, and scraps of fruits and vegetables. The isolated
remnants were mostly sold (53.75%), fertilizer (23.59%), animal feeds (22.47%), and applied
recycle of residues (4.49%). Problems with waste management in the community included the
lack of bins, municipal garbage collected uneven causing rot, bad smelling, waste water from
garbage, animal digging, etc. The study of participation in waste management found that the
highest participate level of participation in problem analysis was offering the foundation of bank
garbage community (41.3%), the high participate were the proposal of solving problem of bank
garbage in last year (45.7%), and the feedback of problem garbage in community (43.5%).
Involvement in planning found that high participate level with opinion in planning to solve
problem of bank garbage (52.2%), and selecting the board of garbage bank (47.8%). The
participation in management found that the highest participate level were waste separation in
garbage bank (47.8%), and proposed purchase of garbage price adjustment to be appropriate
(43.5%). The participation in benefits found that the highest participate level were improving the
right waste separation (52.2%), and increment incomes from the garbage sold (47.8%).
Participation in monitoring found that high participate level with the meeting with board of
garbage bank to discuss the activity of garbage bank followed the planning (56.5%) and most
were satisfied with the clearly waste separation system (50.0%), simple service system (45.7%).
In conclusion, people were satisfied with the establishment of village garbage bank
and wanted to operate continuously, causing people to know how to categorize garbage.
Participation in waste management in community resulted in increasing income, reducing the
amount of waste in community. These activities were enhancing the community awareness and
mutual benefits. The participation in management is important factors, if everybody has chance
to join in all steps it will promote an establishment of group of people who develop high
efficiency waste management.
Keyword: Participation, Waste bank
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บทนํา
ขยะเป็นปัญหาสําคัญของชุมชนเมืองโดยเฉพาะเมือง
ขนาดใหญ่ที่มีประชากรจํานวนมาก
ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเกิด
ปัญ หาขยะล้น เมือง
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่อสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม (อมรสิทธิ์ เทียนชุบ, 2553) ซึ่งจากรายงาน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชน ปี 2555 ของกรมควบคุม
มลพิษ พบว่ามีขยะเกิดขึ้นประมาณ 16 ล้านตัน ลดลงจากปี
2544 ที่ผ่านมาประมาณ 8 หมื่นตัน (ปี 2554 มีขยะเพิ่มขึ้น
มากกว่าปกติจากกรณีอุทกภัย) ทั้งนี้ขยะทั้งหมดถูกนําไปกําจัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 5.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 36
ขยะส่วนที่เหลือกว่า 10 ล้านตัน ถูกกําจัดทิ้งโดยการเผา กองทิ้ง
ในบ่อดินเก่าหรือพื้นที่รกร้าง ซึ่งส่วนที่จัดการไม่ถูกต้องมีปริมาณ
เพิ่มขึ้นทุกปี(กรมควบคุมมลพิษ, 2555) โดยจากข้อมูลกรม
ควบคุมมลพิษ ปี 2551 พบว่า ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีสัดส่วน
องค์ประกอบที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ใหม่ ได้ในอัตราที่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น โดย
สามารถนําขยะจําพวก พลาสติก แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม
มารีไซเคิลได้ร้อยละ 30-35 และนําขยะอินทรีย์หรือขยะที่
สามารถย่อยสลายได้มาหมักทําปุ๋ยได้ร้อยละ 45-50 แต่ปัจจุบัน
อัตราการนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีเพียงร้อยละ 22 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นอัตราที่ต่ํามากเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ขยะมู ล ฝอยที่ มี ศั ก ยภาพในการกลั บ มาใช้
ประโยชน์ได้ ดังนั้นหากทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด การคัด
แยกและใช้ ป ระโยชน์ จ ากขยะมู ล ฝอย โดยเริ่ ม จากตนเอง
ครอบครัว หมู่บ้านหรือชุมชน สถานประกอบการต่างๆ เช่น
ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ รวมทั้ง
องค์กรต่างๆเช่น โรงเรียน สถานที่ราชการ อาคารสํานักงาน
เป็นต้น ก็จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยได้ และยังช่วย
ให้ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น
การคัดแยกขยะและของเสียอันตรายที่เหลือใช้จากชุมชนเพื่อนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ และการติดตามข้อมูลสถานการณ์ขยะจะ
ช่ ว ยให้ ส ามารถวางแผนจั ด การขยะได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้น ลดปัญหาขยะตกค้างจาก
การเก็บขนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพราะหากมีวิธีการกําจัด
ที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น การเทกองกับพื้น การเผาในที่โล่ง ก็
จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กลิ่น ควัน การ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน การแพร่กระจาย
ของแมลงต่าง ๆ และสัตว์นําเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามั ย สร้ า งความเดื อ ดร้ อ นรํ า คาญและเป็ น ที่ รั ง เกี ย จของ
ประชาชนทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) ดังนั้นการจัดการ
ขยะชุมชนให้ถูกวิธีจะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง
ถ้ า ทุ ก ชุ ม ชนดํ า เนิ น การจั ด การขยะได้ ถู ก ต้ อ งจะเกิ ด การใช้
ประโยชน์จากขยะในชุมชนอย่างต่อเนื่องต่อไป
สําหรับชุมชนบ้านหัวหนอง จากการสํารวจข้อมูลตาม
โครงการอนามัยสิ่งแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพประชาชน (บ้าน
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หัวหนอง) ปี 2555 ของหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ชุมชน
มีจํานวนประชากร 486 คน จํานวนหลังคาเรือน 116 หลังคา
เรือน มีวิธีการกําจัดขยะโดยการเผา การฝัง และบางส่วนให้รถ
เก็บขยะของเทศบาลนําไปกําจัด แต่ที่ผ่านมาก็ยังพบปัญหาคือ
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน มีการกําจัดขยะไม่ถูกวิธี เช่น
การทิ้งในที่สาธารณะทําให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนําโรคและ
ส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้เพราะสาเหตุประการหนึ่ง ก็คือการขาดความ
รับผิดชอบ
ขาดระเบียบวินัยและขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดกิจกรรมใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ขยะ โดยการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพราะในการแก้ไขปัญหาจะต้องอาศัย
การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมี
มาก ในขณะที่ ค วามสามารถในการจั ด การและการกํ า จั ด มี
ค่อนข้างจํากัด ถ้าการบริหารจัดการไม่ดี ชุมชนและประชาชน
ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ปัญหาขยะก็
จะไม่ได้รับการแก้ไขได้ ซึ่งสิ่งสําคัญของการจัดการขยะจะต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน (พัชรี ไกรแก้ว,
2550) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการธนาคารขยะของชุมชนบ้านหัวหนอง โดยใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีการ
เรียนรู้ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง และได้ลงมือ
ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ชุมชนเป็นผู้ร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการ
จัดการขยะของชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน
บ้านหัวหนอง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคาร
ขยะของชุ ม ชนบ้ า นหั ว หนอง ต.ขามเรี ย ง อ.กั น ทรวิ ชั ย จ.
มหาสารคาม
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (participatory action research) โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วม (stakeholder) เข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดการธนาคารขยะแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน บ้านหัวหนอง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย มี จํ า นวน 54 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ประชาชนบ้านหัวหนองที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปและ
เป็นสมาชิกธนาคารขยะ จํานวน 46 คน ผู้นําชุมชน และ
กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน บ้านหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลขาม
เรียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง และโรงเรียน
บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี จํานวน 8 คน
• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
2. การประชุมระดมสมองด้วยกระบวนการ AIC
(Appreciation Influence Control)
3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participation observation)
4. แบบสอบถาม (Questionnaires) ได้แก่ แบบสอบถาม
ปัญหาและสถานการณ์การจัดการขยะในชุมชน แบบสอบถาม
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการธนาคารขยะ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารขยะ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดําเนินการ
โครงการวิจัยแก่ผู้ร่วมวิจัย จากนั้นประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการ
สํา รวจข้ อมู ล เกี่ ยวกั บ การจัด การขยะในชุมชนของประชาชน
แ ล ะ ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ เ ชิ ง ลึ ก ใ น ผู้ ที่ มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม
(stakeholder) ได้แก่ผู้นําชุมชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะใน
ชุมชน และจัดประชุมด้วยกระบวนการ AIC (Appreciation
Influence Control) เพื่อระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุป
เกี่ยวกับปัญหา วิธีการจัดการขยะในชุมชน และวางรูปแบบการ
จัดการและวิธีการดําเนินงานของธนาคารขยะโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน จากนั้นคณะผู้วิจัยดําเนินการสังเกตการแบบมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการของธนาคารขยะ และสอบถามประชาชน
และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินการธนาคาร
ขยะ ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารขยะ และร่วมกัน
สรุปผลการดําเนินงานธนาคารขยะโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วิ เ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรค และวางแผนในการแก้ ไ ขการ
ดําเนินงานต่อไป
สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ผลการวิจัย
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะของ
ชุมชน
จากการสํ า รวจข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม พบว่ า
ประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ เป็นเพศชายร้อยละ
41.30 เพศหญิง ร้อยละ 58.70 เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน ร้อยละ
36.95 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ร้อยละ 56.52 รองลงมา
คือ รับจ้าง ร้อยละ 15.21 ค้าขาย ร้อยละ 13.04 แม่บ้าน ร้อยละ
10.86 ตามลําดับ การใช้บริการธนาคารขยะของหมู่บ้าน พบว่า
เคยใช้ 1 ครั้ง ร้อยละ 56.52 เคยใช้ 2 ครั้ง ร้อยละ 19.56 เคยใช้
3 ครั้ง ร้อยละ 6.52 และเคยใช้ 4 ครั้ง ร้อยละ 2.17 ตามลําดับ
จากการสํ า รวจสถานการณ์ ก ารจั ด การขยะในชุ ม ชน พบว่ า

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556
ประชาชนกําจัดขยะโดยวิธีให้เทศบาลนําไปกําจัด (ร้อยละ
72.37) มากที่สุด รองลงมาคือ การเผา (ร้อยละ 9.21) การ
นําไปเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 9.21) การฝังกลบ (ร้อยละ 2.63) การถม
(ร้อยละ 1.32) ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง (ร้อยละ
77.42) ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว
กระป๋อง เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และเศษอาหาร ผักผลไม้
เป็ น ต้ น ส่ ว นการลดปริ ม าณขยะ พบว่ า หลี ก เลี่ ย งการใช้
ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟม (ร้อยละ 48.27) การนําขยะเปียกไป
ทําปุ๋ยหมัก (ร้อยละ 34.92) ใช้ถุงผ้าหรือใช้ตะกร้าไปจ่ายตลาด
(ร้อยละ 33.87) ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า นําไปขาย
(ร้อยละ 53.75) ทําปุ๋ย (ร้อยละ 23.59) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ
22.47) และนําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ 4.49)
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะมีจํานวนไม่
เพี ย งพอ เทศบาลเก็ บ ขนไม่ ส ม่ํ า เสมอทํ า ให้ ข ยะเน่ า ส่ ง กลิ่ น
รบกวน มี น้ํ า เสี ย จากขยะ มี สั ต ว์ คุ้ ย เขี่ ย เป็ น ต้ น ส่ ว นความรู้
เพิ่ ม เติ ม ที่ ป ระชาชนต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะ ได้ แ ก่
วิธีการทําปุ๋ยหมัก (ร้อยละ 33.75) วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
(ร้อยละ 21.25) วิธีการลดปริมาณขยะ (ร้อยละ 22.50) และการ
นําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ 22.50)
2. การมีส่วนร่วมในการดําเนินการของธนาคารขยะ
ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การสั ง เกตการแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดําเนินการของธนาคารขยะ โดยทีมวิจัยเข้าไปร่วมดําเนินการกับ
คณะกรรมการของธนาคารขยะ ตั้งแต่การเปิดรับสมาชิก การรับซื้อ
การคัดแยกขยะ การรวบรวมขยะ การทําบัญชี และการขายขยะ
พร้ อ มทั้ ง สั ง เกตวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การ ปั ญ หา อุ ป สรรค และการ
วางแผนแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการและสมาชิกธนาคารขยะ
ได้ข้อสรุป ดังเช่น
- เนื่องจากประชาชนบางคนไม่ได้แยกขยะก่อนนํามา
ขาย จึงต้องมีการสาธิตการแยกขยะ เพื่อที่จะสามารถขายขยะได้
ราคามากขึ้น
- การรับซื้อขยะในวันแรกยังไม่สามารถคาดประมาณ
ปริ ม าณขยะที่ ป ระชาชนจะนํ า มาขายได้ จึ ง ทํ า ให้ ที่ ร องรั บ ที่
เตรี ย มไว้ ไ ม่ เ พี ย งพอ และยั ง ไม่ มี ก ารเตรี ย มอุ ป กรณ์ เช่ น ถุ ง
สําหรับใส่ขยะไว้เพิ่ม
- กําหนดช่วงเวลาในการรับซื้อขยะ ซึ่งกําหนดการ
รับซื้อทุกๆ 2 สัปดาห์
- วางแผนร่วมกันกับคณะกรรมการธนาคารขยะปรับ
ระบบการจัดซื้อใหม่ โดยต้องไปสํารวจราคาขยะที่ร้านรับซื้อทุก
ครั้งก่อนที่ธนาคารจะเปิดรับซื้อ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิก
ของธนาคารขยะและเอาขยะมาขายให้ธนาคารอย่างต่อเนื่อง
- วางแผนร่ ว มกั น ว่ า ผลกํ า ไรที่ ไ ด้ จ ะนํ า มาใช้ เ ป็ น
สวัสดิการแก่สมาชิกธนาคารขยะ เช่น เงินทําบุญต่างๆ
โดยจากการดําเนินงานของธนาคารขยะในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ธนาคารรับซื้อขยะรีไซเคิล (เช่นขวด
พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ เศษเหล็ก เป็นต้น) ได้
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จํานวน 691.3 กิโลกรัม
นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดําเนินการของธนาคารขยะ พบว่า
- การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดในประเด็น ได้ร่วมเสนอให้มีการ
จัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน ร้อยละ 41.3 ตามลําดับ
และมีส่วนร่วมมาก ในประเด็น ร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
การดํ า เนิ น งานของธนาคารขยะในปี ที่ ผ่ า นมา ร้ อ ยละ 45.7
รองลงมาคือ ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะใน
ชุมชน ร้อยละ 43.5 ร่วมสรุปปัญหาการดําเนินงานของธนาคาร
ขยะในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 41.3 ร่วมเสนอวิธีกําจัดขยะในชุมชน
ร้อยละ 39.1 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
- การมีส่วนร่วมในการวางแผน พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมมาก ในประเด็น ร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผน
แก้ไขปัญหาของธนาคารขยะ ร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ มีส่วน
ร่วมในการคั ดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8
การให้ ข้อมู ล ของชุม ชนเพื่ อ เลือกกิจ กรรมที่เ หมาะสมสําหรั บ
ธนาคารขยะ ร้อยละ 43.5 ร่วมวางแผนรูปแบบการดําเนินงาน
ของธนาคารขยะ ร้อยละ 41.3 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
- การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากที่สุด ในประเด็นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของ
ธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 ร่วมเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนราคา
รับซื้อขยะของธนาคารขยะให้มีความเหมาะสม ร้อยละ 43.5 มี
ส่วนร่วมในการรับซื้อ-ขายขยะ ของธนาคารขยะ ร้อยละ 41.3
ชัก ชวนให้ผู้อื่นเข้า ร่วมเป็น สมาชิกธนาคารขยะ ร้อยละ 39.1
ตามลํ า ดั บ และมี ส่ ว นร่ ว มมาก ในประเด็ น ร่ ว มเสนอความ
คิดเห็นในการจัดหาที่รวบรวมขยะ ร้อยละ 43.5 ดังตารางที่ 1
- การมี ส่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ จากการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมธนาคารขยะ พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในมากที่สุด ใน
ประเด็น ทําให้สามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น ร้อยละ
52.2 รองลงมาคื อ มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขายขยะ ร้ อ ยละ
47.8 ปริม าณขยะในครั ว เรือ นลดลง ร้อยละ 41.3 ตามลํา ดั บ
และมีส่วนร่วมมาก ในประเด็น สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกําจัด
ขยะ ร้อยละ 56.5 สามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้มากขึ้น ร้อยละ
47.8 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1
- การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผล พบว่ า
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มมาก ในประเด็ น เคยร่ ว มประชุ ม กั บ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อประเมินผลว่าการทํากิจกรรมของ
ธนาคารเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ร้อยละ 56.5 รองลงมา
คื อ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอนการทํ า
กิจ กรรมของธนาคารขยะกั บ คณะกรรมการธนาคาร ร้ อ ยละ
47.8 เคยปรึ ก ษาหารื อ กั บ เพื่ อ นสมาชิ ก เพื่ อ ทบทวนผลการ
ดําเนินงานของธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 เคยติดตามและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เช่น
ตรวจสอบยอดเงิน การเบิก-จ่ายเงิน ร้อยละ 39.1 ตามลําดับ ดัง
ตารางที่ 1
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3. ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารขยะ
จากการสํารวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการธนาคาร
ขยะของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ประเด็น ราคาในการรับซื้อขยะมีความเหมาะสม ร้อยละ 54.3
รองลงมาคือ ระบบการสมัครสมาชิก การฝากถอน ไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ร้อยละ 50.0 มีระบบการคัดแยกขยะแต่ละประเภทที่
ชัดเจน ร้อยละ 50.0 คณะกรรมการและทีมงานมีความพร้อมใน
การให้บริการ ร้อยละ 47.8 ขั้นตอนการให้บริการเป็นระบบ ไม่
ยุ่งยาก ร้อยละ 45.7 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดทําการ
ของธนาคาร และข้อมูลรับซื้ออย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 43.5 มี
อุปกรณ์ในการดําเนินการครบถ้วน ร้อยละ 43.5 ตามลําดับ และ
พึงพอใจมาก ในประเด็น วัน เวลาเปิดดําเนินการของธนาคารมี
ความเหมาะสม ร้ อยละ 45.7 สถานที่ เก็ บ ขยะเป็น สัด ส่ว น มี
ความเป็นระเบียบ ร้อยละ 43.5 และสถานที่ในการรับซื้อขยะ
เป็นระเบียบ ร้อยละ 41.3 ตามลําดับ
4. สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
จากการประชุมเพื่อถอดบทเรียน ประชาชนในหมู่บ้าน
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด ตั้ ง ธนาคารขยะของหมู่ บ้ า น โดย
ประโยชน์ที่ได้รับช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน รู้จักวิธีคัดแยก
ขยะได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การปั ญ หาขยะของ
ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับประชาชน ทําให้ประชาชนมี
จิตสํานึกในการคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด น่าอยู่ ส่วนปัญหา
อุปสรรค คือ มีพ่อค้าจากภายนอกมารับซื้อขยะด้วยและให้ราคา
สูงกว่าที่ธนาคารรับซื้อ ทําให้ประชาชนบางส่วนขายขยะให้กับ
พ่อค้าแทนที่จะนํามาขายให้กับทางธนาคาร และสถานที่รับซื้อ
ไม่กว้างขวาง แนวทางการพัฒนา คือ อยากให้ธนาคารรับราคา
รั บ ซื้ อ ขยะให้ สู ง ขึ้ น และนอกจากนํ า ขยะมาขายเป็ น เงิ น แล้ ว
อาจจะนําขยะมาแลกเครื่องอุปโภค-บริโภค ด้วย ระยะห่างของ
ช่วงเวลารับซื้อขยะในแต่ละครั้งให้กําหนดเวลานานขึ้น ต้องการ
ให้มีการดําเนินกิจกรรมของธนาคารขยะอย่างต่อเนื่อง มีป้าย
ประกาศราคารั บ ซื้ อ ชั ด เจน และกํ า ไรจากธนาคารอยากให้
จัดเป็นสวัสดิการหรือสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนอื่นๆ ใน
หมู่บ้านด้วย ดังข้อมูลการประชุมกลุ่ม
ประธานธนาคาร “การมีธนาคารขยะในหมู่บ้าน ทําให้
ชาวบ้านตื่นตัวในการคัดแยกขยะเพื่อนํามาขาย บางบ้านก็ให้
บุตร หลาน เอามาขาย” “แต่เดิมบ้านเราก็มีการจัดตั้งธนาคาร
ขยะ แต่การดําเนินงานไม่ต่อเนื่อง เพราะไม่มีทีมงาน และไม่รู้
วิธีการบริหารจัดการ แต่ตอนนี้เริ่มได้เรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ และ
นิสิต ซึ่งคาดหวังว่า เราจะสามารถดําเนินงานธนาคารขยะของ
ชุมชนเราได้อย่างต่อเนื่อง”
ประชาชน 1 “ อยากให้มีธนาคารขยะต่อไปตลอด”
“อยากให้ธนาคารรับซื้อในราคาสูงกว่าพ่อค้าภายนอก”
ประชาชน 2 “มีรถพ่อค้ามารับซื้อขยะในหมู่บ้านบ่อย
ให้ราคาสูงกว่า ธนาคารอีก” “อยากให้ธนาคารเอากําไรจากการ
ขายขยะไปซื้อถังขยะมาไว้ในหมู่บ้าน เพราะในหมู่บ้านมีถังขยะ
น้อย”
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ประชาชน 3 “ไม่ ท ราบราคาที่ ธ นาคารรั บ ซื้ อ เวลา
พ่อค้ามาซื้อเลยขายให้พ่อค้าก่อน”
ประชาชน 4 ” สถานที่รับซื้อขยะของธนาคาร คับ
แคบ แออัด เวลามีคนเอาขยะมาขายพร้อมๆกัน ไม่มีที่จะวาง”
“อยากให้ธนาคารดําเนินการต่อไปเรื่อยๆ”
กรรมการของธนาคาร 1 “ อาจจะต้องมีการปรับราคา
การรับซื้อทุกครั้งก่อนเปิดรับซื้อขยะจากชาวบ้าน เพื่อจะได้รับ
ซื้อในราคาที่เหมาะสม แข่งกับรถพ่อค้าที่มารับซื่อได้” “ผลกําไร
ที่ได้ อาจจะนําไปเป็นสวัสดิการสําหรับสมาชิกก่อน เช่น ช่วย
ทํ า บุ ญ ต่ า งๆ ซึ่ ง จะได้ จู ง ใจให้ ช าวบ้ า นคนอื่ น ๆ มาสมั ค รเป็ น
สมาชิกของธนาคารมากขึ้น”
ประชาชน 5 “บางทีเอาขยะมาขาย ไม่อยากได้เป็น
เงิน ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาขยะมาแลกไข่ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แทน
จะได้ไหม”
กรรมการของธนาคาร 2 “ช่ ว งห่ า งเวลาที่ ธ นาคาร
เปิดรับซื้อ จากเดิม ทุก 2 สัปดาห์ ถ้าปรับให้นานกว่านี้จะดีไหม
เพราะประชาชนจะได้มีเวลาในการเก็บสะสมขยะก่อนนํามาขาย
แล้วทางธนาคารเราก็จะได้มีขยะปริมาณมากพอ ก่อนจะติดต่อ
ให้ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อถึงที่ เพราะถ้ามีน้อยเกรงว่าร้านรับ
ซื้อจะไม่ออกมาซื้อ”
บทสรุปและอภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ประชาชนกํ า จั ด ขยะโดยวิ ธี ใ ห้
เทศบาลนําไปกําจัด (ร้อยละ 72.37) การเผา (ร้อยละ 9.21)
การนําไปเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 9.21) ประชาชนมีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง (ร้อยละ 77.42) ประเภทของขยะที่คัดแยก ได้แก่ ขวด
พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง เหล็ก กระดาษ ถ่านไฟฉาย และ
เศษอาหาร ผักผลไม้ ส่วนการใช้ประโยชน์จากขยะ พบว่า นําไป
ขาย (ร้อยละ 53.75) ทําปุ๋ย (ร้อยละ 23.59) เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ
22.47) นําวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ใหม่ (ร้อยละ 4.49) และ
ลดปริม าณขยะด้วยการหลีกเลี่ย งการใช้ถุ ง พลาสติกและโฟม
ร้อยละ 48.27 สอดคล้องกับการศึกษาของกนกรัตน์ นาวีการ
และคณะ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นการ
จัดการขยะของประชาชนในพื้นที่เกาะลิบง จังหวัดตรัง พบว่า
ประชาชนมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งร้อยละ 62.00
โดยแยกเป็นขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ และ
การศึกษาของอนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง และคณะ (2549) ได้ศึกษา
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้
ถุงพลาสติก การใช้โฟม ส่วนของที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้อีก ได้แก่
กระดาษ ถุ ง พลาสติ ก ขวดพลาสติ ก แต่ แ ย้ ง กั บ การศึ ก ษา
ของวรรณภา ฐิติธนานนท์ (2545) ได้ศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ ใน
การส่งเสริมให้การแยกขยะมูลฝอยก่อนนําไปทิ้งในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทิ้งขยะรวมกันในถัง
เดียวกัน โดยไม่ได้ทําการคัดแยกก่อนทิ้งถึงร้อยละ 72.20 และ
การศึกษาของสมาน อารีย์ (2546) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
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ชุ ม ชนในการแก้ ไ ขปั ญ หามู ล ฝอย: กรณี ศึ ก ษา ตํ า บลศรี สุ ข
สําราญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า การกําจัดขยะมูล
ฝอยของชุ ม ชนไม่ มี ก ารกํ า จั ด และแยกขยะมู ล ฝอย เพราะ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการกําจัดและการคัดแยก
ขยะ และนอกจากนี้ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชาชนบ้านหัว
หนอง พบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ได้แก่ ถังขยะ
มีจํานวนไม่เพียงพอ เทศบาลเก็บขนไม่สม่ําเสมอทําให้ขยะเน่า
ส่งกลิ่นรบกวน มีน้ําเสียจากขยะ มีสัตว์คุ้ยเขี่ย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของกรรณิการ์ บุตรเอก, สุวิมล แก้วเงา, และปิยะดา
วชิระวงศกร (2554) ได้ศึกษาสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า สภาพปัญหาใน
การจัดการขยะในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ปัญหาด้านการเก็บรวม
รวมและเก็บขนขยะมูลฝอย เช่น พนักงานเก็บขนขยะไปไม่หมด
ทําให้เหลือขยะมูลฝอยตกค้างอยู่บริเวณรอบถัง และภายในถัง
และยั ง เกิ ด การตกหล่ น ของขยะมู ล ฝอยจากการเก็ บ ขนของ
พนักงาน ปัญหาถังรองรับขยะไม่เพียงพอทําให้เกิดการล้นของ
ขยะมูลฝอย บริเวณจุดทิ้งขยะมูลฝอยมีสภาพสกปรกและมีกลิ่น
เหม็นรบกวน และการศึกษาของอนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง และคณะ
(2549) พบว่า ปัญหาการจัดการขยะที่พบคือ ขาดระบบการ
จัดการขยะที่ชัดเจน จํานวนถังขยะไม่เพียงพอ ทําให้ขยะล้นถัง
เกิดสภาพไม่น่าดู จํานวนรถและพนักงานเก็บขนขยะไม่เพียงพอ
ทําให้ขยะตกค้าง เช่นกัน
การมีส่วนร่วมในการดําเนินการของธนาคารขยะจาก
ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
มากที่สุด คือการเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของ
ชุมชน ร้อยละ 41.3 และมีส่วนร่วมระดับมาก คือการเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของธนาคารขยะในปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 45.7 และการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา
ขยะในชุมชน ร้อยละ 43.5 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกรุณา
กลัดเนินกลุ่ม (2546) ได้ศึกษากระบวนการดําเนินงานธนาคาร
ขยะของชุมชนร่วมกันสร้าง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
พบว่าในการเสนอให้จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนร่วมกันสร้าง มี
มูลเหตุจูงใจ เพราะต้องการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองโดยชุมชน
และเครือข่าย และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และ
การศึกษาของกรรณิการ์ บุตรเอก, สุวิมล แก้วเงา, และปิยะดา
วชิระวงศกร (2554) พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
ลดปัญหาขยะมูลฝอยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่อยากมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 92.2 และเห็นด้วยกับ
การนําขยะที่เคยใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งและการใช้
ของใช้ที่ทําจากวัสดุธรรมชาติจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
ย่อยสลายยาก ร้อยละ 91.2 และ 91.0 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า
จากแนวคิดการมีส่วนร่วมจะทําให้ประชาชนได้ร่วมกันคิด ร่วม
วางแผนดําเนินงาน ร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชนด้วย
ตนเอง โดยจะนําไปสู่การพัฒนาวิธีการดําเนินงาน การประเมิน
ความเป็นไปได้ในการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะ อีก
ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน วิถีชีวิต
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ทรั พ ยากร สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนงานให้
สอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หาและความต้ อ งการของคนในชุ ม ชน
(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549)
การมีส่วนร่วมในการวางแผน จากผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนส่ ว นใหญ่ มี ส่ ว นร่ ว มระดั บ มากในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในการวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาของธนาคารขยะ ร้ อ ยละ
52.2 การวางรูปแบบการดําเนินงานของธนาคารขยะ ร้อยละ
41.3 และมีส่วนร่วมในวางแผนการนําเงินทุนของธนาคารขยะมา
ใช้ในกิจกรรมของชุมชน ร้อยละ 30.4 สอดคล้องกับการศึกษา
ของอมรสิทธิ์ เทียนชุบ (2553) ได้ศึกษาการจัดการธนาคารขยะ
สําหรับชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนอยู่เจริญบุญมา เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร พบว่า กําไรของธนาคารขยะมาจากผลต่างของ
ราคาที่คณะทํางานกําหนดกับราคาที่ขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า
ซึ่งจะนํารายได้นี้ใช้เป็นทุนหมุนเวียนและจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และการศึกษาของสมาน อารีย์
(2546) พบว่า ชุมชนได้ร่วมกันกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
มูลฝอยคือ การจัดอบรมและประชาสัมพัน ธ์ให้ชาวบ้านได้รับ
ทราบอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การศึ ก ษาดู ง านวิ ธี ก ารนํ า ขยะมู ล ฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น โดยจากการที่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานธนาคารขยะดังกล่าวนั้น
เป็นการนําสิ่งที่ได้คิดร่วมกัน มากําหนดทิศทาง เป้าหมาย แผน
ดําเนินงาน ตลอดจนการจัดหาทรัพยากร (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์,
2527) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานของธนาคารขยะ
ชุมชน
การมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน จากผลการศึ ก ษา
พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ในประเด็นมีส่วนร่วมใน
การคัดแยกขยะของธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 ร่วมเสนอให้มี
การปรั บ เปลี่ ย นราคารั บ ซื้ อ ขยะของธนาคารขยะให้ มี ค วาม
เหมาะสม ร้อ ยละ 43.5 สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของสมศัก ดิ์
ศิริหล้า, นิรมิต คุณานุวัฒน์, และภวนา เผ่าน้อย (2549) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการประเมินโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน
เทศบาล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่า สมาชิกธนาคารได้
ให้ข้อเสนอแนะการดําเนินโครงการธนาคารขยะว่า ควรมีการ
ประสานงานกับร้านซื้อของเก่า เพื่อแยกขยะที่มีราคาแตกต่าง
กัน การจําหน่ายจะทําได้สะดวกและกําหนดราคาขยะได้ และ
การศึกษาของสมาน อารีย์ (2546) พบว่าจากผลการดําเนินการ
แก้ไขปัญหามูลฝอยซึ่งเกิดจากกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วม
พบว่า ชุมชนมีการคัดแยกขยะโดยนําขยะมูลฝอยพวกที่สามารถ
ย่อยได้นํามาทําปุ๋ยหมัก ร้อยละ 56.5 ทําน้ําหมักชีวภาพ ร้อยละ
74.10 ส่วนขยะรีไซเคิลได้มีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อของเก่าขึ้น
ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าว ร้อยละ 82.40
ซึ่งการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานนั้นจะทําให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การ
สนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานรวมทั้งการเข้าร่วมบริหาร
จัดการ เป็นต้น (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2527) ซึ่งทําให้ประชาชนมี
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกันในการที่จะพัฒนาธนาคาร

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556
ขยะให้สามารถดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนําไปสู่การ
เรียนรู้การจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเอง
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ จากผลการศึกษา พบว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ในประเด็นทําให้สามารถคัดแยก
ขยะได้ถูกต้องมากขึ้น ร้อยละ 52.2 รองลงมาคือ มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการขายขยะให้กับธนาคารขยะ ร้อยละ 47.8 ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนลดลง ร้อยละ 41.3 สอดคล้องกับการศึกษาของสุนีย์
มั ล ลิ ก ะมาลย์ และนั น ทพล กาญจนวั ฒ น์ (2543) ได้
ทําการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
ชุ ม ชน พบว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ชุ ม ชน ครู และ
นั ก เรี ย นเป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
ดําเนินงาน โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งสามารถลดปริมาณขยะ
ลงไปได้ และการศึกษาของพิชิต พลอามาตย์ (2541) ได้ศึกษาถึง
การส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน พื้นที่ชุมชนเก่าจาน 1
ตําบลหมากแข้ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
พบว่ากิจกรรมการแทรกแซงมีผลต่อพฤติกรรมการแยกขยะของ
ครัวเรือนตัวอย่างคือ ครัวเรือนมีความรู้ ความตระหนักถึง
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และคัดแยกขยะ
ได้มากขึ้น โดยมีจํานวนครัวเรือนนําขยะไปให้กองทุนหมุนเวียน
ขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.6 และพบว่า
ครัวเรือนมีรายได้จากการขายขยะที่คัดแยกประเภท โลหะ แก้ว
และพลาสติก เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จะทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การแจกจ่ายผลประโยชน์จากกิจกรรมของธนาคารขยะอย่า ง
เสมอภาคกั น ทั้ ง ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชน
ส่งผลให้เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและนําไปสู่การติดตาม
ประเมินผลต่อไป (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2549)
การมี ส่ ว นร่ ว มในการติ ด ตามประเมิ น ผล จากผล
การศึกษา พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมมากในประเด็น เคยร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อประเมินผลว่าการทํา
กิจ กรรมของธนาคารเป็น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ห รือ ไม่ ร้ อ ยละ
56.5 รองลงมาคือ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุง
ขั้ น ตอนการทํ า กิ จ กรรมของธนาคารขยะกั บ คณะกรรมการ
ธนาคาร ร้อยละ 47.8 สอดคล้องกับการศึกษาของอรพิน
ตรีรัต นชวลิต (2543) ได้ทําการประเมินโครงการด้านสภาวะ
แวดล้อม ชุมชนวัดกลางเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการ
ประเมินผลกระทบ พบว่า โครงการธนาคารขยะชุมชนวัดกลาง
ส่ ง ผลกระทบในทางบวกแก่ ชุ ม ชนและสั ง คมภายนอก ทํ า ให้
ชุมชนเข้มแข็งขึ้น และมีความสัมพันธ์อันดี ส่วนสังคมภายนอกมี
ความตื่ น ตั ว ของการจั ด การขยะโดยชุ ม ชนเพิ่ ม ขึ้ น และมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า การขยายเวลาเปิ ด ทํ า การธนาคารขยะจาก
15.00-18.00 น. เป็น 12.00-18.00 น. เพื่อลดความหนาแน่น
ของสมาชิกที่มาใช้บริการและสามารถบริการได้อย่างทั่วถึง และ
การศึกษาของศรัณย์พร หงศาลา (2551) ได้ศึกษาการดําเนิน
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เทศบาลตําบลพนมไพร อําเภอ

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน บ้านหัวหนอง ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
การดําเนิน
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลคือ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์
มากกว่านี้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เพิ่มเติมกับสมาชิกใน
การคัดแยกขยะรีไซเคิล ควรมีการกําหนดวัน เวลาฝาก-ถอนให้
แน่นอน และขยายเครือข่ายให้มากขึ้นทั่วถึงทุกหมู่บ้าน แต่แย้ง
กับการศึกษาของรัตมา ใช้ไหวพริบ (2546) ได้ศึกษาความสําเร็จ
ของการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนวั ด กลาง
เขตบางกะปิ
กรุง เทพมหานคร พบว่า สภาพการมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของ
ธนาคารขยะ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ทําเลยมากกว่าร้อยละ 50 คือ
กิจกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งการที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการประเมิ น ผลนั้ น เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนได้ ใ ห้
ข้อมูลย้อนกลับว่ามีความพึงพอใจกับการดําเนินงาน และผลการ
ดําเนินงานเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ ซึ่งจะนําไปสู่การได้มี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการดําเนินงานของธนาคารขยะ ดังเช่น
ข้อมูลการประชุมกลุ่มในการศึกษาครั้งนี้ที่ได้มีการเสนอให้ปรับ
ช่วงเวลาการับซื้อขยะ หรือการนําผลกําไรไปเป็นสวัสดิการต่างๆ
ในชุมชน เป็นต้น
ความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารขยะ พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น ราคา
ในการรับซื้อขยะมีความเหมาะสม ร้อยละ 54.3 รองลงมาคือ
ระบบการสมัครสมาชิก การฝากถอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ร้อยละ
50.0 มีร ะบบการคัด แยกขยะแต่ล ะประเภทที่ ชัด เจน ร้อยละ
50.0 คณะกรรมการและทีมงานมีความพร้อมในการให้บริการ
ร้อยละ 47.8 พึงพอใจมาก ในประเด็น วัน เวลาเปิดดําเนินการ
ของธนาคารมีความเหมาะสม ร้อยละ 45.7 สถานที่เก็บขยะเป็น
สัดส่วน มีความเป็นระเบียบ ร้อยละ
43.5 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศรัณย์พร หงศาลา (2551) พบว่าประชาชนมี
ความพึ ง พอใจต่ อ การดํ า เนิ น โครงการธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล
โดยรวมและรายด้าน 3 ด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ ด้านการให้ความสะดวกบริการฝาก-ถอนกิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล และด้านความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลอยู่ในระดับมาก แต่แย้งกับการศึกษาของ
กรุณา กลัดเนินกลุ่ม (2546) พบว่า ปัญหาในการดําเนินงานของ
ธนาคารขยะชุมชนร่วมกันสร้าง คือ สถานที่ตั้งคับแคบ ไม่
สะดวกในการดําเนินการ และการศึกษาของพรธิดา เวียงสงค์
(2548) พบว่า สภาพการดําเนินงานธนาคารขยะของเยาวชน
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บ้านหนองกลาง ด้านการรับฝากขยะมีการคัดแยกขยะและลง
บั น ทึ ก ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ข า ด ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงเนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกขาด
ทักษะการดําเนินงานธนาคารขยะทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะด้านการคัดแยกขยะ
ข้อเสนอแนะหรือการนําไปใช้ประโยชน์
การจัดการธนาคารขยะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
ต่างๆ เช่น ได้ร่วมเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของ
ชุมชน การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของธนาคาร
ขยะ การแสดงความคิ ด เห็ น ในการวางแผนแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ธนาคารขยะ การเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อขยะของ
ธนาคารขยะให้มีความเหมาะสม และการร่วมประเมินผลการทํา
กิจกรรมของธนาคาร เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสํานึกต่อปัญหาและประโยชน์ ร่วมกัน ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในการจัดการเป็นปัจจัยที่สําคัญ ถ้าทุกคนมีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างกลุ่มคน
ที่ส ามารถพั ฒ นาการจัด การขยะให้ มีป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ง ขึ้ น
และนอกจากนี้การจัดตั้งธนาคารขยะ นั้นทําให้ลดปริมาณขยะ
ทําให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ ลดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงนํา
โรคในชุมชน สร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะให้กับประชาชน
และผลกํ า ไรจากธนาคารสามารถนํ า ไปจั ด ตั้ ง กองทุ น หรื อ
สนั บ สนุน กิ จ กรรมอื่น ๆ ของชุม ชนได้ ดัง นั้น จะเห็น ได้ว่ า การ
จัดตั้งธนาคารขยะแบบมีส่วนร่วมนอกจากเป็นการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยคนในชุมชนเองแล้ว กําไรซึ่งเป็นผลพลอยได้ยัง
สามารถนําไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชนหรือสังคม ถือได้ว่า
เป็นการช่วยเหลือสังคมอีกหนทางหนึ่ง
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ โครงการวิ จั ย เพื่ อ ชุ ม ชน
มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ที่สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้ จาก
งบประมาณประจํ า ปี พ.ศ.2556 ขอขอบคุ ณ ผู้ นํ า ชุ ม ชน
กรรมการหมู่ บ้ า น และประชาชนบ้ า นหั ว หนอง ต.ขามเรี ย ง
อ. กั น ทรวิ ชั ย จ. มหาสารคาม เทศบาลตํ า บลขามเรี ย ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขามเรียง และโรงเรียนบ้าน
หนองขามหัวหนองสามัคคี ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้
เป็นอย่างดี
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วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2556

ตารางที่ 1 การมีส่วนร่วมในการดําเนินการธนาคารขยะ
ข้อความ
การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา
1. ท่านร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาขยะในชุมชน
2. ท่านร่วมเสนอวิธีกําจัดขยะในชุมชน
3. ท่านร่วมสรุปปัญหาการดําเนินงานของธนาคารขยะในปีที่ผ่านมา
4. ท่านร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงานของธนาคารขยะในปีที่ผ่านมา
5. ท่านร่วมเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน
การมีส่วนร่วมในการวางแผน
6. ท่านร่วมวางแผนรูปแบบการดําเนินงานของธนาคารขยะ
7. ท่านให้ข้อมูลของชุมชนเพื่อเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับธนาคารขยะ
8. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคณะกรรมการธนาคารขยะ
9. ท่านมีส่วนร่วมในวางแผนการนําเงินทุนของธนาคารขยะมาใช้ในกิจกรรมของชุมชน
10. ท่านร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางแผนแก้ไขปัญหาของธนาคารขยะ
การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
11. ท่านมีส่วนร่วมในการรับซื้อ-ขายขยะ ของธนาคารขยะ
12. ท่านชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ
13. ท่านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของธนาคารขยะ
14. ท่านร่วมเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนราคารับซื้อขยะของธนาคารขยะให้มีความเหมาะสม
15. ท่านร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดหาที่รวบรวมขยะ
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์
16. ท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายขยะให้กับธนาคารขยะ
17. ปริมาณขยะในครัวเรือนของท่านลดลง จากการเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารขยะ
18. ทําให้ท่านสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
19. ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้มากขึ้น จากการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
20. ท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะได้ หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะ
การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
21. ท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงขั้นตอนการทํากิจกรรมของธนาคารขยะกับ
คณะกรรมการธนาคาร
22. ท่านเคยนําเอาปัญหา อุปสรรคที่พบรวมถึงข้อเสนอแนะในการทํากิจกรรมของธนาคารขยะมา
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ เพื่อนําไปปรับปรุงต่อไป
23. ท่านเคยติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เช่น ตรวจสอบ
ยอดเงิน การเบิก-จ่ายเงิน
24. ท่านเคยปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานของธนาคารขยะ
25. ท่านเคยร่วมประชุมกับคณะกรรมการธนาคาร เพื่อประเมินผลว่าการทํากิจกรรมของธนาคาร
เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่

ระดับการมีส่วนร่วม (ร้อยละ)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
32.6
28.3
23.9
23.9
41.3

43.5
39.1
41.3
45.7
34.8

23.9
32.6
32.6
30.4
21.7

0.0
0.0
2.2
0.0
2.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

28.3
21.7
34.8
34.8
26.1

41.3
43.5
47.8
30.4
52.2

23.9
28.3
15.2
28.3
17.4

6.5
6.5
2.2
6.5
4.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

41.3
39.1
47.8
43.5
30.4

41.3
37
26.2
39.1
43.5

15.2
19.6
21.7
10.9
23.9

2.2
4.3
4.3
6.5
2.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

47.8
41.3
52.2
41.3
32.6

37
39.1
34.8
47.8
56.5

13
19.6
13.0
8.7
10.9

2.2
0.0
0.0
2.2
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

26.2

47.8

21.7

4.3

0.0

23.9

41.3

28.3

2.2

4.3

37.0

39.1

21.7

0.0

2.2

26.1
21.7

47.8
56.5

21.7
19.6

2.2
2.2

2.2
0.0
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