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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชนจาก
การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ
จากผู้ดำเนินการและประชาชนในชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย
การสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 10
ครัวเรือน และใช้แบบสอบถามสอบถามสมาชิก 79 ราย ร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึกสมาชิก 10
ราย และคณะดำเนินงาน 2 ราย
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด 182.09 กิโลกรัม จากเดิม 647.79 กิโลกรัม และหาก
ทุกครัวเรือนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย จะมีปริมาณที่ต้องนำไปกำจัด 6,828.38 กิโลกรัม
จากเดิม 24,292.13 กิโลกรัม ธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีรูปแบบการดำเนินงานโดยการ
รับสมัครสมาชิกในชุมชน โดยสมาชิกนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล
ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ต่ อ การดำเนิ น งาน คื อ คนในชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก
เนื่องจากราคาขยะที่รับซื้อต่ำกว่าร้านรับซื้อของเก่าและราคาไม่แน่นอน ดังนั้นคณะดำเนินงาน
และคณะกรรมการชุมชนควรร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วม
ในโครงการให้มากขึ้น และกระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนที่จะนำไปกำจัด
คำสำคัญ: ขยะชุมชน; ขยะรีไซเคิล; ธนาคารขยะรีไซเคิล; การคัดแยกขยะ
1 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Lecturer, Programme in Environmental Science, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University
2 รองศาสตราจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Associate Professor, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Assistant Professor, Faculty of Public Health, Mahidol University

54

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ปีที่ 6 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553 หน้า 54-66
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume 6 | Number 2 | July-December 2010

Abstract

The objectives of this research were to assess the amount of domestic waste
reduction by the recycle waste bank project in Sub-Sin Pattana Community, Bang Khun
Thien district, Bangkok, and to explore project implementation process, problems,
obstacles and recommendations from project’s committee and members. Data were
collected by waste sample analysis (10 households), survey questionnaire (79 respondents)
and in depth interview (10 members and 2 committees of the recycle waste bank project).
Result showed that through waste sorting stage before disposal, the amount of
domestic waste of 10 households could be reduced from 647.79 kg/month to 182.09
kg/month. If all households in the community participate in the project, the amount
of domestic waste would be reduced from 24,292.13 kg/month to 6,828.38 kg/month.
Main activities of the project include recruiting members from the community and buying
recyclable waste from the members. Currently, most of people in the community did not
participate in the project because the recycle waste price offered by the project was
unstable and especially lower than that offered by other junk shops. Therefore, in order
to sustain the project, community and project committee should pay attention to promote
public acceptance and participation campaigns. Such campaigns could encourage more
people to participate in the project and sort their domestic waste before disposal.
Keywords: Community Waste; Recyclable Waste; Recyclable Waste Bank; Waste
Separation

บทนำ

ปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นผลจาก
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การบริโภคของคนไทยที่มีอุปนิสัยบริโภคเกินความจำเป็น การใช้กระบวนการและเทคโนโลยีในการ
ผลิต การดำเนินวิถีชีวิตที่ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองและก่อให้เกิดมลพิษ ตลอดจนการบริหารจัดการ
มลพิษของท้องถิ่นที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และองค์ความรู้ จึงทำให้ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นนั้นมีปริมาณมากเกินขีดความสามารถในการจัดการแก้ไข ดังนั้นจึงได้มีการรณรงค์ ส่งเสริม
และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาจากแหล่งกำเนิด ชุมชนต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
นำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะขึ้นในชุมชน การรณรงค์ให้ชาวบ้าน
นำขยะมาแลกไข่ นำขยะมาแลกข้าวสาร โครงการผ้าป่ารีไซเคิล ตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล การทำธุรกิจ
ชุมชนในรูปของโกดังขยะ การรับซื้อของเก่า การทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงค์ในการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน
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ในการจั ด การขยะมู ล ฝอยและการรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มชุ ม ชน และนำผลพลอยได้ จ ากการจั ด ตั้ ง
ธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เพื่อเป็นแรงผลักดันและ
ส่งเสริมการจัดการปัญหาอื่นๆ นอกจากการจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลจะสามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและสังคมในอนาคตแล้ว ยังเป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยในเรื่องการจัดเก็บและกำจัด
ขยะมูลฝอย รวมถึงสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย (นันทกา นพเจริญกุล, 2547: 4; บัณฑิต
เอื้อวัฒนานุกูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด, 2544: 35) ได้กล่าวถึงหลักการของธนาคารขยะ คือ ให้สมาชิก
นำขยะรีไซเคิลมาส่งที่ธนาคาร ซึ่งจะคิดมูลค่าของขยะเป็นจำนวนเงิน และบันทึกลงในสมุดบัญชีของ
สมาชิกแต่ละคน ในกรณีที่สมาชิกต้องการถอนเงินก็สามารถทำได้เหมือนกับธนาคารทั่วไป
เนื่องจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นโครงการที่ชุมชนสามารถจัดทำขึ้นด้วยตนเอง โดย
อาศัยโครงงานของโครงการต้นแบบมาใช้ได้อย่างอิสระ จึงไม่มีการเก็บสถิติและประเมินผลสำเร็จ
ของโครงการได้อย่างทั่วถึงในปัจจุบัน (ครรชิต ปิตะกา, 2548: 46) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจ
ศึกษาแนวคิด รูปแบบการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงต้องการศึกษาศักยภาพในการ
ลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใช้กรณีศึกษาของธนาคารรีไซเคิล
ทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับชุมชนอื่นๆ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน จากการตั้งธนาคารรีไซเคิล
ทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ดำเนินการ
และประชาชน ในชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการดำเนินงาน
ของธนาคารขยะรีไซเคิล

วิธีการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยดังนี้
ขั้นเตรียมการ
ศึกษาและทบทวนเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน แนวคิดเกี่ยวกับ
ความตระหนัก แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารขยะ
สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนา
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การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน
เป็นการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนและชุมชนจะต้องนำไป
กำจัด ภายหลังจากการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท และนำขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไป
ใช้ประโยชน์ออกไปแล้ว โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
ทำการสำรวจปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล
ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย โดยให้ ทุ ก คนที่ เ ป็ น สมาชิ ก ธนาคารขยะ
รีไซเคิลมีโอกาสถูกเลือกโดยเท่าเทียมกัน โดยใช้วิธีการจับสลากจากรายชื่อสมาชิกธนาคารขยะ
รีไซเคิล จำนวน 10 ราย จากจำนวนทั้งหมด 79 ราย
ให้กลุ่มตัวอย่างรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครัวเรือนทิ้งลงในถุงพลาสติกดำ
ใส่ขยะที่นำไปแจกจ่ายให้ เป็นระยะเวลา 7 วัน
เมื่อครบกำหนดเวลา 7 วัน ทำการชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยทั้งหมด และคัดแยกขยะมูลฝอย
ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป แล้วชั่งน้ำหนัก
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท บันทึกน้ำหนักของขยะมูลฝอยในแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของ
แต่ละครัวเรือน
ทำการศึกษาเป็นระยะเวลาทั้งหมด 1 เดือน (4 สัปดาห์)
การศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ดำเนินการ
และประชาชนในชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
เป็นการศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน และข้อเสนอ
แนะต่างๆ จากผู้ดำเนินการและประชาชนในชุมชนทรัพย์สินพัฒนา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
งานของธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
นำแบบสอบถามไปสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น สมาชิ ก หรื อ ผู้ ป กครองของสมาชิ ก
ธนาคารขยะรีไซเคิลที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี เนื่องจากจำนวนสมาชิกมีทั้งหมด 79 ราย ซึ่งเป็นจำนวน
ไม่มาก ดังนั้นจึงเลือกสมาชิกทั้งหมดเป็นกลุ่มประชากรที่ศึกษาในการศึกษาครั้งนี้
ทำการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย โดยให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกมีโอกาสถูกเลือกโดยเท่าเทียมกัน โดยใช้วิธีการจับ
สลากจากรายชื่อสมาชิก จำนวน 10 ราย
ทำการสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากต้องการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญกับประเด็นที่จะทำการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการสอบถามข้อมูล จำนวน 2 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ได้แก่
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การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน
นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของแต่ละครัวเรือนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ โดยจัดเป็นตารางข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบระหว่างปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ไม่ได้
ทำการคัดแยกที่จะต้องนำไปกำจัด และปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดเมื่อมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกออกไปแล้ว รวมถึงนำข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยของ
แต่ละครัวเรือนที่ได้จากการสำรวจคิดเป็นค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยต่อจำนวนสมาชิกในครัวเรือน
ของกลุ่มตัวอย่าง และคิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยต่อจำนวนประชากรในชุมชน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนและชุมชนจะต้องนำไปกำจัด
การศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ดำเนินการ
และประชาชน ในชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
นำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะรีไซเคิล จำนวน 79 ราย มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์เพื่อหาค่าสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึกคณะดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลและ
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล มาวิเคราะห์โดยการใช้พรรณนาโวหารเพื่ออธิบายรูปแบบการดำเนิน
งาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่มีต่อการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล

ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีผลการศึกษาโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกธนาคาร
ขยะรีไซเคิล จำนวน 10 ครัวเรือน ซึ่งมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 48 คน ในระยะเวลา 1 เดือน
มีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 647.79 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ 182.60 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล
283.10 กิโลกรัม ขยะอันตราย 1.59 กิโลกรัม และขยะทั่วไป 180.50 กิโลกรัม เมื่อมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกออกไปแล้ว จะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไป
กำจัด (ขยะอันตรายและขยะทั่วไป) 182.09 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัด
ลดลง 465.70 กิโลกรัม และจากข้อมูลชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจุบันชุมชนมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,800 คน ดังนั้นหากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 24,292.13
กิ โ ลกรั ม เมื่ อ มี ก ารคั ด แยกประเภทของขยะมู ล ฝอยจะมี ป ริ ม าณขยะมู ล ฝอยที่ ต้ อ งนำไปกำจั ด
6,828.38 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดลดลง 17,463.75 กิโลกรัม หรือ
คิดเป็นร้อยละ 71.89 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

หมายเหตุ: ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คือ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการคำนวณปริมาณขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด = ขยะอินทรีย์ + ขยะรีไซเคิล + ขยะอันตราย + ขยะทั่วไป
ปริมาณขยะที่ต้องกำจัด = ขยะอันตราย + ขยะทั่วไป
ปริมาณขยะที่ลดลง = ขยะทั้งหมด – ขยะที่ต้องกำจัด
- ปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือน (จำนวนสมาชิก 48 คน) =
647.79 กิโลกรัม
ชุมชนมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,800 คน ดังนั้นหากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน จะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด = (647.79/48)
x 1,800 = 24,292.13 กิโลกรัม
- ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือน (จำนวนสมาชิก 48 คน) = 182.09
กิโลกรัม
หากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน
จะมีปริมาณขยะมูลฝอย ที่ต้องนำไปกำจัด = (182.09/48) x 1,800 = 6,828.38 กิโลกรัม
- ปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัดลดลงของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือน (จำนวนสมาชิก 48
คน) = 465.70 กิโลกรัม
หากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนก่อนทิ้ง ในระยะเวลา 1 เดือน
จะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลง = 24,292.13 - 6,828.38 = 17,463.75
กิโลกรัม = (17,463.75 / 24,292.13) x 100 = ร้อยละ 71.89 ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด
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การศึกษารูปแบบการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ดำเนินการ
และประชาชน ในชุมชน ที่มีต่อการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
ความเป็นมาในการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
เดิมที่ดินของชุมชนทรัพย์สินพัฒนาเป็นนาหลวง มีบ้านเรือนน้อย โดยเป็นการเช่าที่ดินจาก
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อทำนา ต่อมามีการพัฒนาเขตเมือง มีถนนพระรามที่ 2
ตั ด ผ่ า น ทำให้ เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมเปลี่ ย นแปลงไป มี ก ารสร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรมในบริ เ วณ
ใกล้เคียง ทำให้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น โดยปัจจุบันชุมชนทรัพย์สินพัฒนามีทั้งหมด 287
ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 1,800 คน ชาย 900 คน หญิง 900 คน โดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพรับจ้าง และค้าขาย
จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดการผลิตขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงคนในชุมชนไม่ได้มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง มีการทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ว่างเปล่าและริมถนนของชุมชน จึงทำให้ขยะ
มูลฝอยในชุมชนมีปริมาณมาก เกิดความสกปรก มีกลิ่นเหม็นรบกวนบ้านเรือนที่อาศัยอยู่ใกล้กับที่
ทิ้งขยะ คณะกรรมการชุมชนจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดการปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ (ขยะรีไซเคิล) ในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้เกิด
การคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอื่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการจัดการที่แหล่งกำเนิด
คือ ครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เสริม และนำขยะรีไซเคิลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นจุดรับซื้อขยะรีไซเคิลจากครัวเรือน อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการ
ขยะรีไซเคิลที่ยั่งยืนต่อไป เพื่อปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และปลูกฝังนิสัยรักการออมให้กับ
ชุมชนโดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล คือ เด็ก เยาวชน และคนใน
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
การดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
ธนาคารรี ไ ซเคิ ล ทรั พ ย์ สิ น พั ฒ นามี ก ารบริ ห ารจั ด การโดยคณะดำเนิ น งานที่ ม าจากการ
เลือกตัวแทนภายในชุมชน ซึ่งมีการดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการชุมชน ทั้งนี้
คณะดำเนินงานมีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 1 คน เจ้าหน้าที่บัญชี
1 คน คณะกรรมการ 2 คน และที่ปรึกษา 1 คน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้
การดำเนินการก่อนธนาคารขยะรีไซเคิลเปิดทำการ คณะดำเนินงานทำการเปรียบเทียบ
ราคารับซื้อจากร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกำหนดให้มีการ
ประกาศราคาที่รับซื้อจากครัวเรือนหักเป็น 20% ของแต่ละรายการ และติดประกาศราคารับซื้อ
ขยะรีไซเคิลให้สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
การถือหุ้นกับธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีทั้งหมด 2,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 50 บาท ซื้อได้ไม่เกินคนละ 50 หุ้น และหากผู้ถือหุ้นธนาคารขยะรีไซเคิลมีความต้องการ
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ขาย-โอนหุ้นให้กับธนาคารหรือบุคคลอื่นในภายหลังก็สามารถทำได้
การสมัครสมาชิกและเปิดบัญชี คนที่มีความสนใจต้องการสมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะ
รีไซเคิลต้องนำขยะรีไซเคิลมาฝากอย่างน้อย 2 กิโลกรัมในวันที่เปิดบัญชี
การฝากเงิน สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจะคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอื่นๆ
แล้วจึงนำขยะรีไซเคิลที่ขายได้ใส่ถุงแยกแต่ละประเภท พร้อมสมุดคู่ฝากมาฝากขายกับธนาคาร
ขยะรีไซเคิลในวันที่เปิดทำการ คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 17.00 น. คณะดำเนินงานจะทำการ
ชั่งน้ำหนัก บันทึกรายละเอียดและน้ำหนักของขยะรีไซเคิลที่ต้องการนำฝากพร้อมคำนวณราคา หลัง
จากนั้นคณะดำเนินงานทำการคัดแยกประเภทขยะรีไซเคิลที่สมาชิกนำมาฝาก
การถอนเงิน สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่ต้องการจะถอนเงินแต่ละครั้งต้องมียอดเงิน
ฝากคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 20 บาท ซึ่งธนาคารขยะรีไซเคิลจะรักษาบัญชีให้สมาชิกโดยต้องมี
เงินฝากคงเหลือไม่น้อยกว่า 50 บาท และหากสมาชิกไม่มีการหมุนเวียนเงินในบัญชีนานกว่า 1 ปี
ถือว่าเจ้าของบัญชีมีความประสงค์ที่จะมอบเงินให้กับธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนต่อไป
การดำเนินการหลังธนาคารขยะรีไซเคิลปิดทำการในแต่ละครั้ง ผู้จัดการธนาคารขยะ
รีไซเคิลทำการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเสมอ เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึก
สรุป การฝาก-ถอนของสมาชิก สรุปการรับฝากขยะรีไซเคิล สรุปรายรับ-รายจ่ายเพื่อตรวจสอบผล
ประกอบการของธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งรวมถึงรายรับที่เกิดจากการขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อ
ของเก่าด้วย รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลประกอบการแต่ละเดือนให้สถาบันการ
จัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทราบด้วย
การขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซื้อของเก่า เมื่อปริมาณขยะรีไซเคิลมากพอ ผู้จัดการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลจะประสานร้านรับซือ้ ของเก่าให้มารับซือ้ ทีอ่ าคารดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิล
สมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลมีส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิล ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมในการชั่งน้ำหนักและรวบรวมขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 69.6) การมีส่วนร่วมในการสมทบเงิน
ในการปฏิบัติกิจกรรมของธนาคาร (ร้อยละ 25.3) การมีส่วนร่วมในการชักชวนและแนะนำผู้อื่นให้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 88.6) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 74.7) การมีส่วนร่วมในการรับเงินหรือปันผลจากธนาคาร
ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 46.8) การมีส่วนร่วมเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเกิดจากเงินรายได้ของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 79.7) การมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน
ของธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 44.3) การมีส่วนร่วมในการรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก
การดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 31.6) นอกจากนี้สมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล
ยังมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เช่น การ
ทำความสะอาดชุมชน โครงการหน้าบ้านน่ามอง และกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ เป็นต้น
(ร้อยละ 60.8) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ร้อยละของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิล

ผลการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล
การดำเนิ น งานของธนาคารรี ไ ซเคิ ล ทรั พ ย์ สิ น พั ฒ นานั้ น ไม่ ไ ด้ เ น้ น ในเรื่ อ งของผลกำไร
จากการขายขยะรีไซเคิล แต่จะเน้นในเรื่องของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนและการรักษา
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นผลการดำเนินงานภายหลังการเปิดดำเนินการของธนาคารขยะรีไซเคิล พบว่า
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนลดลง และชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจาก
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลง เกิดระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ในชุมชน และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิล สร้างรายได้ และฝึกนิสัยการ
ออมให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำรายได้ของธนาคารขยะรีไซเคิลไปพัฒนาชุมชน พัฒนา
สิ่ ง แวดล้ อ มภายในชุ ม ชน และร่ ว มจั ด กิ จ กรรมในวั น สำคั ญ ต่ า งๆ ในชุ ม ชน รวมถึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
สวัสดิการขึ้นภายในชุมชนคือ ทำให้มีทุนการศึกษาจากรายได้ที่เกิดจากการขายขยะรีไซเคิล และมี
เงินปันผลจากการถือหุ้นกับธนาคารขยะรีไซเคิล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล
จากการดำเนินงานของธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนา พบว่า มีปัญหาอุปสรรคที่มีต่อการ
ดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
สถานที่ดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล สมาชิกมีความคิดเห็นว่า อาคารมีขนาดเล็กและ
คับแคบ (ร้อยละ 59.5) และเป็นอาคารชั่วคราว ไม่แข็งแรง (ร้อยละ 12.7) ทำให้บางครั้งเกิดการ
ขโมยขยะรีไซเคิลที่มีราคาแพง เช่น ทองแดง ลังเบียร์ เป็นต้น จึงมีความคิดเห็นว่าควรปรับปรุง
อาคารและขยายพื้นที่ให้ดูกว้างขวางขึ้น (ร้อยละ 55.7) และควรสร้างอาคารสถานที่ดำเนินการ
ใหม่ที่แข็งแรงมากขึ้น (ร้อยละ 16.5) ซึ่งคณะดำเนินงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการ
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นำขยะรีไซเคิลที่มีราคาแพงเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้จัดการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อป้องกัน
ปัญหาเรื่องการขโมย ขยะรีไซเคิล และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง ชุมชนทรัพย์สิน
พัฒนา โดยจะมีการปรับผังแปลงที่ดินของชุมชนใหม่ให้มีผัง และมีโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ที่ ดี ขึ้ น ดั ง นั้ น อาคารสถานที่ ด ำเนิ น การธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล จึ ง ต้ อ งย้ า ยสถานที่ แ ละปลู ก สร้ า ง
อาคารหลังใหม่ที่เป็นอาคารถาวรและแข็งแรงมากขึ้น
ราคาในการรับซื้อขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะรีไซเคิล สมาชิกมีความคิดเห็นว่า ราคาที่
ธนาคารขยะรีไซเคิลรับซื้อต่ำกว่าราคาที่รถรับซื้อของเก่ารับซื้อ (ร้อยละ 20.3) และราคาในการรับซื้อ
ไม่แน่นอน มีการปรับเปลี่ยนราคาตลอดเวลา (ร้อยละ 6.3) จึงมีความคิดเห็นว่า ควรปรับราคารับซื้อ
ให้เท่ากับที่รถรับซื้อของเก่ารับซื้อ (ร้อยละ 20.3) และควรตรวจสอบราคาที่แน่นอน และมีการ
ประกาศให้สมาชิกรับทราบก่อนล่วงหน้า (ร้อยละ 6.3) คณะดำเนินงานได้ทำการเปรียบเทียบราคา
จากร้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า ในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ชุ ม ชน เดื อ นละ 1 ครั้ ง และติ ด ประกาศราคารั บ ซื้ อ
ขยะรีไซเคิลให้สมาชิกทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
ความร่วมมือของคนในชุมชน สมาชิกมีความคิดเห็นว่า หากขายขยะรีไซเคิลให้รถรับซื้อ
ของเก่าจะได้ราคาที่ดีกว่า จึงมีคนในชุมชนไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล (ร้อยละ
13.9) และคนในชุมชนไม่มีเวลา จึงให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมที่ธนาคารขยะรีไซเคิลจัดขึ้นในชุมชน
น้อยลง (ร้อยละ 8.9) จึงมีความคิดเห็นว่าธนาคารขยะรีไซเคิลควรปรับราคารับซื้อให้เท่ากับที่รถ
รับซื้อของเก่ารับซื้อ ซึ่งคนในชุมชนจะได้สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น และนำ
ขยะรีไซเคิลมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 13.9) และควรประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้คนในชุมชนได้ทราบถึงวิธีดำเนินการ และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมกิจกรรม
ของธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล (ร้ อ ยละ 8.9) ซึ่ ง คณะดำเนิ น งานได้ มี ก ารอธิ บ ายให้ ส มาชิ ก ธนาคาร
ขยะรี ไ ซเคิ ล และคนในชุ ม ชนได้ ท ราบถึ ง เหตุ ผ ลที่ ธ นาคารรั บ ซื้ อ ขยะรี ไ ซเคิ ล ในราคาที่ ต่ ำ กว่ า
รถรับซื้อของเก่า โดยคณะดำเนินงานได้กำหนดให้มีการประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิลโดยหัก 20%
ของแต่ละรายการเป็นผลกำไรของธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งผลกำไรส่วนนี้จะนำไปพัฒนาชุมชน
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ในชุมชน ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ร้อยละของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะที่มีต่อดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ มี ต่ อ การดำเนิ น งานของธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล กั บ
ชุมชนอื่น ได้แก่ ชุมชนร่วมกันสร้าง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และชุมชนบ้านไทยสามัคคี
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พบว่า มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ที่ เ หมื อ นกั น คื อ ด้านสถานที่ดำเนินการซึ่งคับแคบ และด้านความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ่ง
ประชาชนในชุมชนยังไม่ให้ความสำคัญกับธนาคารขยะเท่าที่ควร โดยส่วนใหญ่จะขายขยะรีไซเคิล
ให้รถซาเล้ง (กรุณา กลัดเนินกลุ่ม, 2546) และคนในชุมชนบางคนไม่มีเวลาในการนำขยะรีไซเคิลไป
ขายกับธนาคารขยะ จึงขายขยะรีไซเคิลให้กับรถรับซื้อของเก่าที่มีบริการรับซื้อถึงบ้าน (สุวรรณา
สุ ภ ากรเดช, 2546) ส่ ว นปั จ จั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น คื อ ด้ า นบุ ค ลากร ซึ่ ง มี จ ำนวนเจ้ า หน้ า ที่ รั บ ซื้ อ
ขยะรีไซเคิลไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนที่นำขยะรีไซเคิลไปฝากขายไม่ได้รับความสะดวก (กรุณา
กลัดเนินกลุ่ม, 2546) และด้านการเงินของธนาคารขยะ ซึ่งเกิดจากการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลไว้ใน
ปริมาณมาก แต่ไม่สามารถขายได้ในช่วงเวลานั้นเนื่องจากราคาที่ร้านรับซื้อของเก่ารับซื้อต่ำมาก
หรือมีสมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายให้กับธนาคารขยะในปริมาณมาก จึงทำให้ธนาคารขยะเกิดการ
ขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน (สุวรรณา สุภากรเดช, 2546)
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สรุปผลการศึกษา

ธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีการกำหนดรูปแบบการดำเนินงานจากการร่วมวางแผน
ร่วมดำเนินงาน และร่วมติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารด้วยกัน โดยขั้นตอนการดำเนินงาน
เริ่มจากการรับสมัครสมาชิกในชุมชน และให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากขายกับธนาคาร
ขยะรีไซเคิล ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ชั่งน้ำหนักและคำนวณราคา ขยะรีไซเคิล โดยราคาที่ธนาคารขยะรีไซเคิล
กำหนดมาจากการเปรียบเทียบราคากับร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ และรายได้ของธนาคารขยะ
รีไซเคิลเกิดจากผลต่างของราคาที่ธนาคารกำหนดกับราคาร้านรับซื้อของเก่า ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ นำไปพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน และร่วมจัด
กิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ในชุมชน ซึ่งสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลและคนในชุมชนสามารถมี
ส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบรายงานผลการ
ดำเนินงาน และมีส่วนร่วมในการรายงานปัญหา อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน และข้อเสนอ
แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้คณะดำเนินงานทราบเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้
การจั ด ตั้ ง ธนาคารรี ไ ซเคิ ล ทรั พ ย์ สิ น พั ฒ นายั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การคั ด แยกขยะรี ไ ซเคิ ล
ออกจากขยะประเภทอื่นอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการจัดการที่แหล่งกำเนิด คือ ครัวเรือน ทำให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนจะต้องนำไปกำจัดลดลงจากเดิม และหากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยก
ขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นก่ อ นทิ้ ง ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชนก็ จ ะลดลง และชุ ม ชนจะมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ชุมชนจะต้องนำไปกำจัดลดลง

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่า คนในชุมชนทรัพย์สินพัฒนาที่เป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลมีเพียง
79 ราย หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.38 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก จึง
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนามีการดำเนินการที่ไม่ยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ
ผู้ที่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนก็คือ คนในชุมชน ซึ่งหากทุกคนในชุมชนสำนึกในหน้าที่ของ
ตนเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนส่วนรวม และร่วมมือกันในการ
ดำเนินงาน การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะประสบความสำเร็จ ดังนั้นหากมีสมาชิก
ธนาคารขยะรีไซเคิลอย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน หรือทุกคนในชุมชนร่วมมือกันในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและนำขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกออกไปแล้ว ศักยภาพ
ในการลดปริมาณขยะชุมชนจากโครงการธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนาที่ควรจะเป็นอาจจะ
มากกว่าร้อยละ 71.89 และหากศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชนเช่นนี้ทุกเดือน ก็จะทำให้มี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ชุมชนจะต้องนำไปกำจัดลดลง ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนก็จะลดลง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ราคาของขยะรี ไ ซเคิ ล ไม่ แ น่ น อน ราคาขึ้ น -ลงตลอดเวลาตาม
สถานการณ์ ข องตลาดท้ อ งถิ่ น บางอย่ า งขึ้ น อยู่ กั บ ราคาวั ต ถุ ดิ บ ในตลาดโลก จึ ง ทำให้ เ กิ ด
ปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพควรเข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้
แก่สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลและคนในชุมชนในการเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิล แทนการขาย
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ให้ กั บ ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล หรื อ ร้ า นรั บ ซื้ อ ของเก่ า เพี ย งอย่ า งเดี ย ว เช่ น การนำขยะรี ไ ซเคิ ล มา
ประดิษฐ์เป็นของใช้เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รวมถึงควรจัดให้มีกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการขยะรีไซเคิล ขึ้นภายในชุมชน เช่น กิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล กิจกรรมขยะแลกไข่ การจัด
ตลาดนัดรีไซเคิล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในธนาคารขยะรีไซเคิลในเรื่องการขาดทุนจาก
ราคาของขยะที่ขึ้นลง
จากการศึ ก ษาพบว่ า สมาชิ ก ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล และคนในชุ ม ชนยั ง มี ส่ ว นร่ ว มกั บ
กิจกรรมของธนาคารขยะรีไซเคิลไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเวลา เพราะต้องประกอบอาชีพ และ
มีความคิดว่า หากขายขยะรีไซเคิลให้รถรับซื้อของเก่าที่มีการรับซื้อถึงบ้านจะสะดวกในการนำ
ขยะรีไซเคิลไปขายมากกว่า ดังนั้น คณะดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลและคณะกรรมการชุมชน
ควรร่วมมือกันในการส่งเสริมให้สมาชิกและคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของธนาคารขยะ
รีไซเคิลให้มากขึ้น โดยปรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมให้มีความสะดวกและใช้เวลาน้อยที่สุด เช่น
การจัดโครงการธนาคารขยะเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและคนในชุมชนที่ไม่
สามารถนำขยะรีไซเคิลมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิลได้ในวันที่เปิดทำการ ให้ได้รับความ
สะดวกมากขึ้ น โดยการกำหนดวั น -เวลา และสถานที่ ที่ แ น่ นอนในการดำเนิ น การธนาคารขยะ
เคลื่อนที่ แล้วประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและคนในชุมชนรับทราบโครงการอย่างกว้างขวาง โดยการ
เขียนป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย และแจกใบปลิว
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกธนาคารรีไซเคิลทรัพย์สินพัฒนา เพื่อทราบข้อมูลและความคิดเห็นในการไม่เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินการของธนาคารขยะ
รีไซเคิลได้
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