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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบ
จากขยะมูลฝอยของชุมชนแม่ฮวก 2) เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ฮวก และ 3) เพื่อประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะ
คา จังหวัดลาปาง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือวิจัยที่ใช้ คือ การสนทนากลุ่ม และ
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การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ 60 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ เทคนิ ค การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและเรียบเรียงเสนอโดยวิธีพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่า 1) ขยะมูลฝอยตาบลไหล่หินมีจานวนเพิ่มขึ้นโดยขาดการ
คั ด แยกก่ อ นทิ้ ง บ่ อ ทิ้ ง ขยะส่ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนใกล้ เคี ย ง 2) ผลการสร้ า งแผน
ยุทธศาสตร์ชุมชนแม่ฮวกมี 3 ด้าน คือ (1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะ และ (3) การเพิ่มศักยภาพชุมชน
และสร้างพื้ น ที่ ต้ น แบบการจั ดการขยะ ผลการน าแผนยุ ท ธศาสตร์ไปปฏิ บั ติ พ บว่ า
ชุมชนสามารถลดการปริมาณขยะมูลฝอย สร้างการเรียนรู้ และยกระดับเป็นต้นแบบ
ด้านการบริห ารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ผลประเมินยุทธศาสตร์พบว่า
การรณรงค์คั ดแยกขยะมี 205 ครั ว เรื อนที่ เข้าร่ว มโครงการ ชุม ชนสามารถบริห าร
จัดการขยะได้ด้วยตนเองและปริมาณขยะลดลง การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนพบว่า
สมาชิกเข้าร่วม 210 ครัวเรือน โดยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ส่วน
การพัฒนาศักยภาพพบว่า คณะกรรมการมีทักษะการนาเสนอข้อมูล และยกระดับเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการขยะ องค์ความรู้จากการวิจัย คือ การสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน มองเห็นคุณค่าของกิจกรรมที่ดาเนินการ กระทั่งเกิด กระบวนการสร้าง
ความรู้ แ ละน าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง คื อ ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้ ชุ ม ชนเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา

คาสาคัญ: แผนยุทธศาสตร์; การมีส่วนร่วมของชุมชน; การบริหารจัดการขยะ
Abstract
This research aims 1) to study the problem conditions and
impacts from solid waste of Mae Huak Community; 2) to create a solid
waste management strategic plan with the participation of the Mae Huak
Community; and 3) to assess the outcome of the participatory waste
management strategic plan of Mae Huak Community in Lai Hin Subdistrict Municipality Community, Koh Kha District, Lampang Province. This
is a qualitative research. The research tool used is focus group discussion
and in-depth interview with 60 key informants. To analyze data, it is
conducted by content analytical techniques and compiled them by
descriptive method.
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The findings reveal that 1) the amount of solid waste in Mae
Huak Community in Lai Hin Sub-district is increased. It lacks of sorting
before disposal. Landfills affect the neighboring communities. 2) The
results of the creation of the strategic plan are divided into 3 strategies
in the followings: (1) to reduce the amount of solid waste at the source;
(2) to promote participation in waste management; and (3) to increase
the potential of the community and to create a model area for waste
management. The implementation of the strategic plan shows that the
community can reduce the amount of solid waste, create learning, and
upgrade to be a model for efficient waste management. 3) The
evaluation of the strategy is found that there are 205 households
participating in the waste separation campaign. The community can
manage waste themselves. The amount of waste has decreased. In term
of establishing a community waste bank, it is found that 210 households
have joined and managed with community participation. In developing
potential, the committee has the skills to present information and
upgrade to be a model for waste management. The new body of
knowledge indicates that the creating a sense of belonging together,
valuing activities performed till the process of creating knowledge, and
bringing it into practice by oneself are a crucial factor for the community
to change and develop.

Keywords: Strategic Plan; Community Participation; Waste Management
บทนา
ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอัน ตรายได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตลอดทุกปี
โดยในปี พ.ศ. 2560 มี ป ระมาณ 27 ล้ านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.15 เนื่องจากจานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคและการ
เติบ โตของการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่ ง ไม่มีพื้น ที่
เพียงพอสาหรับใช้กาจัดขยะมูลฝอย ประชาชนต้องกาจัดขยะเองในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่
ใกล้ เต็ ม ความจุ บางพื้ น ที่ มีก ารคั ดค้ านโครงการโรงไฟฟ้ ากาจัดขยะจากประชาชน
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง กาจัดขยะมูลฝอยโดยนาไปทิ้งในหลุม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วารสารทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 2)
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ขยะหรือเผากลางแจ้ง ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัย เช่น กลิ่นเหม็น น้าเสียจากน้าขยะปนเปื้อนสู่แหล่งน้าผิวดินและ
แหล่งน้าใต้ดิน ทาให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือแหล่งเพาะพันธุ์แมลง (กรมควบคุม
มลพิษ , 2561: 23-24) จากสถานการณ์ ดั งกล่ าว กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้ อ ม จึ งน าเสนอนโยบายให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีกรอบทิศทางการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ภายใต้แนวคิดการจัดการ
ลดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด เน้นให้ประชาชนตระหนักในการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยมากกว่าที่ จะพึ่งพาการกาจัดขยะจากภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว
รวมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะที่
เหมาะสมและเกิดความร่วมมือเพื่อลดขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีปริมาณขยะเหลือน้อย
ที่สุด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 119)
เทศบาลตาบลไหล่ หิ น อาเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มี พื้ นที่ 138 ตาราง
กิโลเมตร กอปรด้วยชุมชน 6 ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ คื อ การมีพื้นที่ทิ้งขยะแห่งเดียวกันทั้งตาบล คือ บ่อ
กาจัดขยะของเทศบาลตาบลไหล่หิน โดยมีพื้นที่ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแม่ฮวก หมู่ที่
3 จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ อันเนื่องจากไม่มีการคัดแยกก่อนนาไป
ทิ้ง เฉพาะในปี พ.ศ. 2562 มีจานวน 617 ตัน (เฉลี่ย 50 ตัน/วัน) ขณะที่เทศบาลตาบล
ไหล่หิน ใช้วิธีกาจัดขยะโดยทิ้งฝังกลบและพบว่า บ่อทิ้งขยะดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล ที่สาคัญพื้นที่ทิ้งขยะใกล้เต็มความจุ จึงจาเป็นต้องหาพื้นที่ฝังกลบบ่อ
ใหม่เพื่อรองรับ ปริมาณขยะ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2563ข: 9) อนึ่ง จาก
การส ารวจข้อมูลและคัดแยกองค์ป ระกอบขยะ 6 ชุมชนของเทศบาลตาบลไหล่หิ น
ร่วมกับสานักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง พบประเภทของขยะมูลฝอย
ร้อยละโดยน้าหนัก คือ อันดับที่ 1 ขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก 22.62 ขณะที่กระดาษ
พบร้อยละ 88.92 อันดับที่ 2 ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร กิ่ง
ไม้ ใบไม้ ร้อยละ 71.16 อันดับ 3 ขยะรีไซเคิล ได้แก่ ประเภทแก้ว ร้อยละ 40.32 ส่วน
ประเภทโลหะ ร้อยละ 16.68 อัน ดับ ที่ 4 ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ร้อยละ
10.18 อันดับที่ 5 ขยะอัน ตราย เช่น หลอดไฟ ร้อยละ 7.82 อันดับที่ 6 อื่น ๆ ที่พบ
ได้แก่ หนังยาง ร้อยละ 4.01 และพบว่า การจัดเก็บขยะส่วนหนึ่งได้ส่งไปกาจัดที่ศูนย์
กาจัดขยะจังหวัดลาปาง ซึ่งทาให้เสียค่ากาจัดขยะแพงและเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ
ขณะที่พื้นที่บ่อทิ้งขยะมีอยู่จากัด นอกจากนี้พบว่า บ่อทิ้งขยะดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชน
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เพี ย ง 700 เมตร ส่ งผลกระทบต่ อชุ ม ชนแม่ ฮวกจากกลิ่ น ของขยะและการเผาไหม้
รวมทั้ ง การรบกวนจากแมลงวั น ที่ เป็ น พาหะน าโรคต่ า ง ๆ (งานสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม, 2563ก: 20)
จากปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว ชุมชนแม่ฮวกและเทศบาลตาบลไหล่หิน จึง
ทาบั น ทึก ข้อตกลง (MOU) กับ ภาคีเครือ ข่ายจังหวัดล าปาง คือ สถาบั น อุดมศึก ษา
จังหวัดลาปาง สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลไหล่หิน ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเมื องน่าอยู่อย่างยั่งยืน เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจชุมชน และการ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรสิ่ งแวดล้ อมเชิ งบู รณาการ ตลอดถึงการสร้างบุ คลากรที่ มี
ความรู้ ในการจั ด การขยะมูล ฝอย ดั งนั้ น คณะผู้ วิจัย จึงสนใจที่จะศึก ษาการบริห าร
จัดการขยะต้นแบบชุมชน โดยการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมี
ส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตาบลไหล่หินที่มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากขยะมูลฝอยของชุมชนแม่ฮวก
เทศบาลตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
2. เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
3. เพื่อประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแม่ฮวก เทศบาลตาบลไหล่หิน อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ใช้กระบวนการเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ วนร่วมของชุมชน (Participatory
Action Research; PAR) คือ การร่วมศึกษาปัญหา การวางแผนปฏิบัติงานวิจัย การ
ติดตามตรวจสอบปรับปรุง และการสรุปผลการวิจัย โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) คือ 1) ประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนมีความสนใจ 2)
การทบทวนความรู้เดิม และ 3) การแสวงหาทางเลือกด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี ,
2554: 96-98) เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและกาหนดยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอน
คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ แผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด (เสรี
พงศ์ พิ ศ , 2552: 7-9) ขณะที่ ก ารน ายุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ แ ละการประเมิ น ผล
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ยุทธศาสตร์นั้น ประยุกต์ใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ตามวงจร PDCA เพื่อสร้าง
การเรียนรู้ในชุมชน
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1
คือ ผู้ ให้ การสั ม ภาษณ์ ในเชิงลึ ก และการสนทนากลุ่ มกับ ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ ที่ เป็ นผู้ รู้
สถานการณ์ และปั ญ หาขยะชุมชน จ านวน 26 คน ได้ แก่ 1) ผู้ กาหนดนโยบาย คื อ
ผู้ บ ริ ห ารเทศบาลต าบลไหล่ หิ น 3 คน 2) เจ้ า หน้ าที่ แ ละผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ มเทศบาลต าบลไหล่ หิ น จ านวน 8 คน 3) ผู้ น าชุ ม ชน จ านวน 3 คน 4)
พระสงฆ์ 1 รูป 5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 6 คน และ 6)
ผู้นากลุ่มชาวบ้าน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผักอินทรีย์แม่ฮวก จานวน
5 คน
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ให้ข้อมูลในเวทีชุมชน ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลตามที่เป็นจริง และ
เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เวทีสร้างแผนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมชุมชนแม่ฮวก
จานวน 60 คน โครงการอบรมคัดแยกขยะครัวเรือน 50 คน โครงการเดินรณรงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักต่อการคัดแยกขยะครัวเรือนจานวน 60 คน โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะชุมชนแม่ฮวก จานวน 150 คน/ครัวเรือน โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน
จานวน 16 คน และเวทีเสวนาสรุปและถอดบทเรียนการบริห ารจัดการขยะชุมชนแม่
ฮวก จานวน 20 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ย คณะผู้ วิจัยได้ส ร้างเครื่องมือโดยศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางกาหนดเป็นแบบ
สัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัด การขยะในพื้นที่ เทศบาลตาบล
ไหล่ หิ น และใช้กระบวนการกลุ่ มสนทนา เวทีชุมชนเพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมชุมชนแม่ฮวก ที่นาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม
และเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4. การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณ ะผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) การรวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก โดยประสาน
สานักงานเทศบาลตาบลไหล่หิน และกาหนดวัน เวลาและสถานที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเรื่องสภาพปัญหาและแนวทางจัดการขยะชุมชน
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2) การสร้างแผนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนแม่ฮวก ใช้ก ระบวนการ
สนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาสภาพปั ญหาขยะและความต้องการของชุมชนและ
กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะ
3) ขั้ น ตอนการน าแผนยุ ท ธศาสตร์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ง านพื้ น ที่ ชุ ม ชน ได้
ประยุกต์ใช้ด้วยวงจร PDCA ในโครงการคัดแยกขยะครัวเรือน โครงการจัดตั้งธนาคาร
ขยะชุมชนแม่ฮวก โครงการพัฒ นาศักยภาพวิทยากรชุมชน ใช้การเก็บรวบรวมด้วย
เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนทนากลุ่ม การถอดบทเรียน
4) คณะผู้วิจัยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล และ
สนทนากลุ่มสาหรับกิจกรรมเดินรณรงค์ในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักต่อการคัด
แยกขยะครัวเรือน
5) ประชุมเสวนากลุ่ม เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวนผลการดาเนินงาน กาหนด
แนวทางและการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่
ฮวก
5. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์การวิจัย และเรียบเรียงเสนอรายงานวิจัยโดยวิธี
พรรณนาวิ เคราะห์ (Analytical Description) ด าเนิ น การสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล และ
ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลสามเส้า คือ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลการจัดเวทีชุมชนเพื่อสรุปผลการศึก ษาตาม
ข้อเท็จจริง

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยขอนาเสนอตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ ดังต่อไปนี้
ตามวัตถุป ระสงค์ที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบจากขยะมูล
ฝอยของชุมชนแม่ฮวกเทศบาลตาบลไหล่หินพบว่า ตาบลไหล่หินไม่มีระบบคัดแยกขยะ
มูลฝอยก่อนนาไปทิ้ง จึงมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมและเพิ่มขึ้น ขณะที่การจัดการขยะ
ของเทศบาลตาบลไหล่หินใช้ วิธีกาจัดขยะโดยขนถ่ายขยะใส่บ่อทิ้งขยะ ซึ่งไม่ถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัย และประการสาคัญพื้นที่บ่อทิ้งขยะดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชนแม่ฮว
กเพียง 700 เมตร จึงได้รับผลกระทบจากพื้นที่ทิ้งขยะ คือ กลิ่นเผาขยะ แมลงวัน จาก
การสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนแม่ฮวกพบว่า ชุมชนแม่ฮวกขาดความเข้าใจการจัดการขยะ มี
การเผาขยะในหมู่บ้านทาให้ส่งกลิ่นเหม็น ที่ผ่านมาชุมชนแม่ฮวกส่วนใหญ่จึงไม่ได้ให้
ความสาคัญเรื่องการจัดการขยะ จากสถานการณ์ดังกล่าวทาให้กลุ่มผู้นาชุมชนได้ขอ
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ความร่วมมือกับ เทศบาลตาบลไหล่หิ น และหน่วยงานต่าง ๆ คือ สถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดลาปาง สานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม คือ เน้นการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยตั้งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน โดยวางระเบียบ มาตรการบริหาร
จัดการขยะมูล ฝอยและของเสี ยอัน ตราย และจัดทาบันทึกข้อตกลงในปี พ.ศ. 2562
เพื่อร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจชุมชนและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เชิงบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การสร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุม ชนแม่ ฮวกพบว่า ตั ว แทนชุ มชนผู้ เข้ าร่ว มกระบวนการสร้างแผนยุ ท ธศาสตร์ได้
ร่วมกันกาหนดเป้าหมายและความสาเร็จที่ชุมชนต้องการ การร่วมสร้างแผนงานที่ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและนามาเสนอต่อกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
กาหนดแนวทางปฏิบัติหรือแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแม่ฮวก
โดยพบประเด็นสาคัญ 3 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 เป้าหมายการบริห ารจัดการขยะ
ชุมชนแม่ฮวก คือ 1) การสร้างจิตสานึกร่วมในชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้
เกิดการรับรู้ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน ร้านค้าในชุมชน และวัดในชุมชน 2)
การสร้างการมีส่ วนร่วมในการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่
ระดับครัวเรือน จนถึงระดับชุมชนเพื่อให้การทิ้ง ขยะในพื้นที่บ่อทิ้งขยะเป็นไปอย่างถูก
สุขอนามัย และ 3) การพัฒนาชุมชนแม่ฮวกให้เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย ประเด็นที่ 2 พันธกิจที่ชุมชนต้องร่วมมือกันทาเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนด
ไว้ คือ 1) การตระหนักและเข้าใจต่อการจัดการขยะที่ถูกต้องในครัวเรือน 2) การสร้าง
พฤติกรรมที่ถูกต้องในการจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกขยะในระดับ ครัวเรือน
และ 3) การมีส่วนร่วมกับผู้นา แกนนาชุมชนแม่ฮวก เพื่อปฏิบัติตามแผนงานบริหาร
จัดการขยะที่กาหนดไว้ ประเด็นที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะชุมชนแม่ฮวก
คือ 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด 2) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายโดยการคัดแยกขยะ
ก่อนนาไปทิ้ง และ 3) การเพิ่มศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนแม่ฮวก
ขณะที่การนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะสู่การปฏิบัติพบว่า ชุมชน
ได้พิจารณาคัดเลือกแผนงานหรือโครงการเพื่อดาเนินการร่วมกันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ในช่วงเริ่มต้นเพียง 3 เรื่อง และประยุกต์ใช้แนวคิดของเดมมิ่งตามวงจร PDCA ดังนี้
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เรื่องที่ 1 การรณรงค์คัดแยกขยะครัวเรือนเพื่อสนองต่อยุทธศาสตร์ : การ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่แหล่งกาเนิด มีขั้นตอนดาเนินงาน คือ
การประชุมร่วมกัน การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และการเดินรณรงค์สร้างความ
เข้าใจการคัดแยกขยะ และการกาหนดเป้าหมายครัวเรือนต้นแบบจานวน 60 ครัวเรือน
ผลการประเมินพบว่า ในช่วงแรก ครัวเรือนเข้าร่วมไม่ครบ 60 ครัวเรือน
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพบสาเหตุ คือ บางครัวเรือนหยุดคัดแยกขยะ เนื่องจากความ
ไม่เข้าใจเป้าหมายโครงการและสะท้อนว่า ได้เสียค่าจัดเก็บขยะไปแล้ว จึงไม่ต้องการ
คัดแยกขยะซ้าอีก ขณะที่ผลจากการคัดแยกองค์ประกอบขยะในชุมชนพบว่า มีขยะ
อินทรีย์ปะปนอยู่ในขยะประมาณ 20% ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผลการดาเนินกิจกรรมคัด
แยกขยะยังไม่บรรลุเป้ าหมาย และจากการสัมภาษณ์พนักงานเก็บขยะพบว่า ในช่วง
การเกิดโรคติ ดเชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อโรคโควิด (COVID-19) ประชาชนได้ ทิ้ ง
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงในขวดน้าพลาสติก ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ปลอดภัย เพราะขวด
น้าพลาสติกเป็นขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และหากนาขวดเปล่าไปรีไซเคิล ต้องดึงเอา
ขยะในขวดออกให้หมด คนเก็บของเก่าหรือพนักงานเก็บขยะมีโอกาสติดเชื้อได้ ผลการ
ปรับปรุงพบว่า ชุมชนได้ค้นหาแนวทางแก้ปัญหาโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ “ไหล่หิน
เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมวิถีท้องถิ่น ” ขณะเดียวกันได้เพิ่มประกาศเสียง
ตามสายย้าเตือนในชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจประโยชน์การคัดแยก
ขยะ และชี้แจงการทิ้งหน้ากากอนามัยโดยให้แยกจากขยะอื่น ๆ แล้วนาใส่ถุงแยก มัด
ปากถุงและกาจัดแบบประเภทขยะติดเชื้อ และพบว่า มีการสร้างสัญลักษณ์ครัวเรือน
คัดแยกขยะ โดยติดธงสีเขียวและสีเหลืองไว้ที่หน้าบ้าน
อนึ่ ง จากการสั ม ภาษณ์ เจ้ าหน้ าที่ จัดเก็บ ขยะที่ ได้ ชั่ งน้ าหนั กขยะพบว่า
ปริมาณขยะลดลงก่อนเข้าสู่ระบบกาจัดที่ปลายทาง ร้อยละ 70 โดยเปรียบเทียบกับ
ปริมาณขยะก่อนเริ่มดาเนินโครงการ และภายหลังต่อมาอีก 6 เดือน พบว่า การคัดแยก
ขยะครัวเรือนส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการได้ ด้วยตนเอง ไม่มีขยะตกค้างในปี พ.ศ.
2564 รถขนเก็บ ขยะไม่ต้องเข้าชุมชนอีก ดังตารางแสดงข้อมูลองค์ประกอบขยะมูล
ฝอย ดังนี้
ขยะอินทรีย์
นาหนัก
(กก.)

ร้อยละ

องค์ประกอบขยะแต่ละประเภทชุมชนแม่ฮวก
ขยะทั่วไป
ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย
นาหนัก
(กก.)

ร้อยละ

นาหนัก
(กก.)

ร้อยละ

นาหนัก
(กก.)

ร้อยละ

ระยะเวลา
ก่อน/หลัง
ดาเนินการ
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ตาราง 1 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 2564: 16)

เรื่องที่ 2 ธนาคารขยะชุมชนแม่ฮวกเพื่อสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ :
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย มีขั้นตอน
ดาเนิ น งาน คื อ การประชุ ม ร่ ว มกั น เดื อ นละ 1 ครั้ง การก าหนดวั น รับ ซื้ อ ขยะและ
จาหน่ายขยะในทุกวันที่ 5 ของเดือน การจัดทาแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การระดมหุ้นในชุมชน และการจัดสรรผลกาไรแก่สมาชิก 50% และเก็บเป็นกองกลาง
50%
ผลการประเมิน พบว่า การรับ ซื้อขยะจากชุมชน ช่ว งเริ่ม ต้นมีช าวบ้าน
จานวนมากที่ไม่เข้าใจวัตถุป ระสงค์โครงการ ได้นาขยะขายแก่พ่อค้าที่มารับซื้อขยะ
โดยตรง เพราะได้ราคาที่สูงกว่า ผลการปรับปรุงการดาเนินการกรณีที่ชุมชนขายขยะ
ให้แก่พ่อค้าโดยตรง คณะกรรมการได้สร้างความเข้าใจถึงความร่วมมือในชุมชน และ
จั ด ท าระบบสวัส ดิ ก ารแก่ ชุ ม ชนจากผลก าไรของธนาคารขยะ เช่ น การสนั บ สนุ น
กิจกรรมพัฒนาในชุมชน หรือการซื้อของไปเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาส จัดทา
สวั ส ดิ ก ารงานกี ฬ าชุ ม ชน การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมพั ฒ นาในวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ วั น พ่ อ
แห่งชาติ เป็นต้น และพบว่า สมาชิกจานวนมากมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ยินดีที่จะนาขยะ
มาขายให้กลุ่มธนาคารขยะ ขณะที่ผลการปรับปรุงการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน
ได้พบประเด็นสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ระบบบัญชีกับการเงินที่ดาเนินการโดยบุคคล
คนเดียวกัน เพื่อเป็นการแสดงออกความโปร่งใส และป้องกันปัญหาข้อครหาการทางาน
จึงมีมติให้มีการแยกระบบการเงินกับระบบบัญชี แยกออกจากกันโดยมีผู้รับผิดชอบคน
ละคน และ 2) ระบบการจั ด สรรผลกาไรได้ มีก ารเปลี่ ย นแปลง คือ ปั น ผลกาไรแก่
สุวรัฐ แลสันกลาง และคณะ I Suvarut Laesanklang, et al.
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สมาชิก 30% คืนกาไรสู่สังคม 10% หักเงินเก็บไว้ทาทุนต่อ 30% และเก็บเป็นเงินทุน
สารอง 30%
เรื่องที่ 3 การพัฒ นาศักยภาพของวิทยากรชุมชนเพื่อสนองต่อเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์: เพิ่มศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย มี
ขั้น ตอน คือ ประชุม คณะกรรมการเพื่อคั ดเลื อกคณะวิท ยากรเข้าอบรม การจัดท า
หลักสูตรการอบรมวิทยากรและการทางานเป็นทีม
ผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการบริห ารจัดการขยะชุมชนได้มีการ
ดาเนิ น การต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ โดยการคัดเลื อกผู้ ที่จะเข้ารับการอบรมพั ฒ นา
ศักยภาพ ซึ่งมีความเหมาะสมเพราะเป็นผู้ ปฏิบัติงานจริง จากการสนทนากลุ่มพบว่า
วิทยากรชุมชนลืมประเด็น ส าคัญ พูดเนื้ อหาส าคัญ ได้น้ อย ไม่ครอบคลุ ม และเสนอ
ข้อมูลการดาเนินงานที่ซ้าซ้อน ผลจากการปรั บปรุงพบว่า ได้เพิ่มเวลาการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้กับ ผู้เข้าศึกษาดูงาน และแบ่ งหน้ าที่ในการเสนอข้อมูล เช่น ด้านแนวคิดการ
จัดการขยะแบบครบวงจร ด้านการบริหารงานธนาคารขยะ ด้านรูปแบบการรับซื้อ-ขาย
ขยะ ด้ า นการเก็ บ และดู แ ลการเงิ น -บั ญ ชี นอกจากนี้ ผลการประเมิ น พบว่ า
คณะกรรมการได้เสนอให้ทาแบบประเมินการศึกษาดูงานเพื่อทราบความพึงพอใจและ
รับข้อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุงการดาเนินการรอบที่ 2 มีจานวน 3 เรื่อง เพื่อยกระดับการ
เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน คือ 1) คณะกรรมการได้จัดทาหลักสูตรแหล่ง
เรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชนแม่ฮวก 2) คณะกรรมการได้จัดทาแบบประเมินผล
จากผู้มาศึกษาดูงาน เพื่อให้สะท้อนความคิดเห็นจากผู้มาศึกษาดูงาน และ 3) การจัด
กิจกรรมอบรมการทางานเป็นทีม โดยกระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่ง ผลการประเมิน
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจดีกว่าการนั่งฟังบรรยายเฉย ๆ และได้ฝึกการ
วิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน เห็นความสาคัญของทุกคนในทีม แม้เกิดความ
ผิดพลาดขณะทากิจกรรม ทุกคนมีการคิดบวกให้กาลังใจ ไม่ตาหนิกัน มีความมุ่งมั่น
ร่วมแรงร่วมใจ กระทั่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน
ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 ผลสรุปการประเมินแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนแม่ฮวก คณะผู้วิจัยประเมินตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนที่
ยุทธศาสตร์และประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กิจกรรมหลังการปฏิบัติ ผลการประเมิน ดังนี้
3.1 ยุทธศาสตร์การสร้างจิตสานึกการจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชนได้
กาหนดแนวทางที่เป็นแผนงานหรือมาตรการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ คือ การรณรงค์
คัดแยกขยะในครัวเรือน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ จานวนครัวเรือนที่มีการคัด
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แยกขยะอย่ างถูกต้องตามหลั ก 3Rs จ านวน 60 ครัว เรือน และปริม าณขยะที่ เข้าสู่
ระบบกาจัดที่ปลายทางลดลง ร้อยละ 70 ผลการประเมินพบว่า 205 ครัวเรือน ที่เข้า
ร่วมโครงการ โดยคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและจากการปรับปรุงการปฏิบัติงานระยะที่
2 พบว่า ชุมชนสามารถบริห ารจั ดการขยะได้ด้ว ยตนเอง จานวนปริมาณขยะลดลง
ตามลาดับ ผลที่เกิดขึ้นนี้ได้สะท้อนว่า ควรขยายผลไปหมู่อื่นให้ช่วยลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือน ก่อนนาเข้าสู่บ่อทิ้งให้น้อยลง รวมทั้งในพื้นที่โรงเรียนในตาบลไหล่หินเพื่อให้
เด็กและเยาวชนรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
3.2 ยุ ท ธศาสตร์ ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย
ชุมชนได้กาหนดแนวทางที่เป็ นแผนงาน คือ การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนแม่ฮวก มี
เกณฑ์ ตั ว ชี้วัด ความส าเร็ จ คือ 1) สมาชิ กเข้ าร่ว มโครงการจานวนไม่ น้ อยกว่า 150
ครัว เรือน 2) การด าเนิ น งานที่ มีป ระสิ ทธิภ าพและเป็ นแหล่ งเรียนรู้การจัด การขยะ
ชุมชน ผลการประเมินพบว่า สมาชิกชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 210 ครัวเรือน ซึ่ง
เกินเป้าหมายที่กาหนด ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน แม้เมื่อ
เกิดปั ญหาต่าง ๆ คณะกรรมการได้แสดงความคิดเห็ นร่วมกัน กระทั่งได้ค้นพบแนว
ทางแก้ไขและพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
3.3 ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมู ล ฝอย ชุม ชนได้กาหนดแนวทางที่เป็ น แผนงาน คือ การพั ฒ นาศั กยภาพของ
ชุมชน มีเกณฑ์ตัวชี้วัดความสาเร็จ คือ สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจการจัดการ
ขยะชุมชน และทางานพัฒนาชุมชนเป็น ทีม ผลการประเมินพบว่า การฝึกฝนดังกล่าว
ทาให้ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการธนาคารขยะเกิดความมั่นใจและมีทักษะการอธิบาย
นาเสนอข้อมูลได้ดีเพิ่มขึ้น เกิดการเรียนรู้ และยกระดับเป็นต้นแบบงานพัฒนาชุมชน
ด้านการบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง ผลการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดตามที่ได้
กาหนดไว้

อภิปรายผล
ผลวิเคราะห์ข้อมูลได้พบผลวิจัยที่โดดเด่น สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า สมาชิกในชุมชนขาดความเข้าใจการจัดการขยะ
และสมาชิกในชุมชนบางกลุ่มเห็นว่า เทศบาลตาบลไหล่หิน เรียกเก็บค่าขยะในแต่ละ
เดือน และมีหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยอยู่แล้ว ประชาชนจึงไม่จาเป็นต้องคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนก่อนนาไปทิ้งลงถังขยะ ที่ผ่านมาจึงไม่ได้ให้ความสาคัญเรื่องการจัดการขยะ
ข้ อ ค้ น พบนี้ แ สดงถึ ง ความเข้ า ใจที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งและการรู้ จั ก หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบที่ พึ ง มี
สุวรัฐ แลสันกลาง และคณะ I Suvarut Laesanklang, et al.

451

452 Journal of SaengKhomKham Buddhist Studies Vol. 6 No. 3 | September – December 2021

สอดคล้องกับผลวิจัย ของธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา และคณะ (2563: 223-239)
วิจัยเรื่องประสิทธิผลการบริหารจัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จของเทศบาลตาบลบ้านค่าย
หมื่นแผ้ว อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่พบว่า เทศบาลตาบลบ้านค่ายหมื่นแผ้วยังขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในเรื่องของการจัดการขยะ แม้จะมีฝ่ายพัฒนาชุมชนที่
มีหน้าที่ชัดเจนในการดูแลเรื่องการจัดการขยะดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติยังเป็นเพียง
หลักการและทาได้เพียงบางส่วนเท่า นั้น เช่น การจัดให้ผู้นาชุมชนไปศึกษาดูงาน การ
เชิญวิทยากรให้ความรู้ แต่ยังขาดบุคลากรที่เพียงพอในการเป็นที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
และเกิ ด การจั ด การด้ านขยะอย่ างเป็ น รู ป ธรรม ดั งนั้ น จากบทเรี ยนดั งกล่ าว หาก
เทศบาลตาบลไหล่หินต้องการขยายผลให้ครอบคลุมทั้งตาบล จึงควรปลูกจิตสานึกและ
สร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่กับชุมชนที่ชัดเจนและอย่างจริงจังต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความเชื่อมโยงบริบททางสังคมของชุมชนแม่ฮวกที่
มีต่อพฤติกรรมรวมกลุ่มของชุมชน โดยปรากฏการณ์ที่พบได้อย่างชัดเจน คือ บ่อทิ้ง
ขยะตาบลไหล่หินอยู่ใกล้ชุมชนเพียง 700 เมตร ดังนั้น การรวมกลุ่มเพื่อจัดการปัญหาที่
กระทบต่อชุมชน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย ผ่านเวทีประชาคมและมีมติให้
ลดปริมาณขยะในชุมชน การรวมกลุ่มชุมชนในลักษณะดังกล่าวนี้ สะท้อนถึงปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งน าไปสู่การมีส่วนร่วมเพื่อจัดการขยะแบบครบ
วงจร สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ที่ ป าริ ช าติ วลั ย เสถี ย ร และคณะ (2543: 139) ได้ ส รุ ป
ความหมายของกระบวนการการพัฒนาชุมชนว่า ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่การค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การ
ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน โดย
ชาวบ้านค่อย ๆ เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นผู้ สร้างองค์ความรู้
ใหม่ของตนเองทีส่ อดคล้องกับสภาพจริงที่เกิดขึ้นและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่เป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน สมาชิกบางครัวเรือนได้หยุดคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้งลงถังขยะ ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่า “ได้เสียค่าจัดเก็บขยะไปแล้ว จึงไม่ต้องการคัดแยกขยะซ้าอีก ” ผลการวิจัยนี้
ชี้ ให้ เห็ น ว่า การมี ค วามเข้าใจที่ ดีต่ อเป้ าหมายโครงการเป็ น ปั จ จัย ส าคัญ ดังนั้น ใน
ขั้นตอนปรับปรุง ได้เพิ่มการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น จึงเกิดผลตามที่มุ่ งหวัง
ครัวเรือนได้ตระหนักต่อการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้นตามแนวทาง คือ “ขยะเกิดจากชุมชน
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริห ารจัดการขยะด้วยชุมชน” และขยะในครัวเรือนได้
ลดลงตามลาดับ สอดคล้องกับผลวิจัยของพีรยา วัชโรทัย (2556: 135) วิจัยเรื่องการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | วารสารทีผ่ ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม่ ที่ 2)

วารสารบัณฑิตแสงโคมคา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 | กันยายน – ธันวาคม 2564

จั ดการขยะขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น : กรณี ศึก ษาเทศบาลต าบลเมื องแกลง
จังหวัดระยอง พบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลเมืองแกลง
เริ่มต้นจากการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้การคัดแยกขยะ ส่ งเสริมให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องวางเป้าหมายการจัดการขยะ โดยนาระบบมาตรฐาน ISO14001 มาใช้ในการ
บริหารจัดการและยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน มีช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลายทางเพื่อให้ความรู้ และมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม
ผลการวิเคราะห์ การบริห ารงานธนาคารขยะชุมชนแม่ฮวกพบว่า ชาวบ้าน
จานวนมากที่ไม่ เข้าใจวัตถุป ระสงค์โครงการได้นาขยะขายแก่พ่ อค้าที่มารับซื้อขยะ
โดยตรงเพราะได้ราคาที่สูงกว่า แต่เมื่อมีการปรับปรุงการดาเนินงานโดยสร้างความ
เข้าใจถึงความร่วมมือและจัดทาระบบสวัสดิการต่าง ๆ แก่ชุมชนพบว่า สมาชิกจานวน
มากมีความเข้าใจเพิ่มขึ้น และยินดีที่จะนาขยะมาขายให้กลุ่มธนาคารขยะ ผลการวิจัยนี้
ชี้ให้เห็นว่า การดาเนินกิจกรรมชุมชนแบบเดิมทั่วไป มักขาดการวางแผนร่วมกันอย่าง
จริงจัง ขาดสัมพันธภาพแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ ขาดความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
อาศัยต้นทุนสังคมไม่มากในการดาเนิ นการ ครั้นเมื่อพบปัญหาก็มักขาดทุนและล้มเลิก
กิ จ กรรม แต่ ก รณี ดั ง กล่ า วของธนาคารขยะชุ ม ชนแม่ ฮ วกได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญและเรียนรู้ร่วมกัน กระทั่งนาไปสู่การเปลี่ยนวิธีการใหม่
ด้วยการสร้างระบบสวัสดิการ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ ที่เน้นระบบคุณค่าเพื่อแข่งขันหรือต่อสู้ได้
กับ คู่ แ ข่ ง คื อ พ่ อ ค้ าขยะนอกชุ ม ชน จึ งสามารถควบคุ ม การลงทุ น ของชุ ม ชนไม่ ให้
ขาดทุน แต่กลับเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นเงื่อนไขที่ทาให้ชุมชนสามารถดาเนินงานธนาคาร
ขยะต่อไปได้ และยังสร้างคุณค่าที่ดีในชุมชน โดยกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นการเสริม
ศักยภาพการบริ ห ารจั ดการธนาคารขยะที่ ส าคัญ ของชุ ม ชนในการเปลี่ ย นแปลงใน
ทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดที่อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544: 20) ได้มองทุนทาง
สังคมว่า มีความสาคัญต่อการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน ซึ่งจะนาไปสู่การเปลี่ ยนแปลงที่ดี
ขึ้น โดยการมองจากประเด็นพื้นฐาน คือ ความคิดของระบบสวัส ดิการไทย ความคิด
ขององค์ ก รเอกชนอิ ส ระในสั ง คม และวิ ธี ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นบทบาท
ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมัยใหม่ ที่เน้นกฎเกณฑ์
ความสัมพันธ์ทางสังคมในการตอบแทนกัน การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้าถึงทรัพยากรตามสิทธิของตนอย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของระบบคุณค่าที่มี
ในสังคม ซึ่งจะมีการขยายตัวได้มากขึ้นบนเงื่อนไขที่ประชาสังคมมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ได้
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อนึ่ง ผลการปรับปรุงกิจกรรมพบว่า ประเด็นสาคัญ คือ คณะกรรมการได้มีมติ
ให้แยกระบบการเงินกับระบบบัญชีออกจากกัน โดยมีผู้รับผิดชอบคนละส่วน จากเดิมที่
ดาเนินการโดยบุคคลคนเดียวกันเพื่อแสดงความโปร่งใสและป้องกันปัญหาข้อครหา ผล
วิจั ย นี้ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึงกระบวนการเรีย นรู้แบบป้ อนกลั บ ผ่ านการวิเคราะห์ ปั ญ หา
ร่วมกัน และนาไปสู่ความคิดใหม่ เพื่อจัดทาระบบป้องกันการทุจริต ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการน าทฤษฎี ม าปฏิ บั ติ คื อ การปรั บ ปรุงอย่ างต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยวงจร PDCA เป็ น
กระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมที่คานึงถึงสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้กิจกรรมแก้ปัญหาเพื่อ
ปรั บ ปรุ งคุณ ภาพ (Improvement Activity) และดาเนิ น กิจกรรม PDCA อย่างเป็ น
ระบบให้ครบวงจรที่ต่อเนื่องหมุนเวียน ย่อมส่งผลให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพ (วรภัทร์ ภู่เจริญ , 2544: 45) เพราะวงจรการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของ
กลุ่มองค์กรชุมชนโดยทั่วไป คือ การทุจริตภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัญหาของคนทางาน
ที่อาจผิดได้โดยความจงใจ คุ้นชินหรือประมาท ดังนั้น การกาหนดมาตรการป้ องกัน
ปั ญ หาทุ จ ริ ต ไว้ ล่ ว งหน้ า จึ ง มี ค วามเหมาะสม นอกจากนี้ ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนแม่ฮวกเกิดประสบการณ์วิเคราะห์ ปัญหาและระบุ
สาเหตุของความล้มเหลวหรือยั่งยืนขององค์กรได้ และปรับปรุง พัฒนา ยกระดับการ
ทางานกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน
ตามวัตถุป ระสงค์ที่ 3 พบว่า แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะแบบมี
ส่ว นร่ วมของชุมชนแม่ฮวก ทั้ ง 3 ด้านนั้ น ยุทธศาสตร์การเพิ่ มศักยภาพชุมชนและ
คณะกรรมการเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สาคัญ เพราะเป็นประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลในชุมชน คือ ธนาคารขยะชุมชน ซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด คือ สามารถถ่ายทอดความรู้
เข้าใจการจัดการขยะชุมชน และทางานพัฒนาเป็นทีม ผลการประเมินยุทธศาสตร์ด้าน
นี้พบว่า ผู้นาชุมชนและคณะกรรมการธนาคารขยะมีทักษะการทางานเพิ่มขึ้น เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน เห็นความสาคัญของคนทุกคน แม้เกิดความผิดพลาด มีกระบวนการการ
คิดบวกโดยการให้กาลังใจ และยกระดับเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะได้ด้วย
ตนเอง เป็นไปตามตัวชี้วัดตามที่กาหนดไว้ ผลการประเมินนี้สอดคล้องกับแนวคิดการ
พัฒนาภาวะผู้นา ดังที่ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2558: 6-7) ได้กล่าวว่า สังคมไทยและโลกใน
ปัจจุบันเต็มไปด้วยวิกฤติอันซับซ้อน การเผชิญหน้าและรับมือกับปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิม
จ าเป็ น ต้ องใช้ส ติปั ญ ญาและความร่ ว มมื อ ร่ว มใจของผู้ คนจ านวนมากพอ ซึ่งต้อ งมี
ศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับผู้อื่น คือ การมีภาวะผู้นาที่จิตใจเปิด
กว้าง พร้อมร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งภาวะผู้นาแบบใหม่นี้ต้องอาศัย
การฝึกฝนที่ทาให้ปัจเจกบุคคลพัฒนากระบวนทัศน์ มีวิธีคิดแบบใหม่ ทักษะแบบใหม่ใน
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ตนเอง และต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาภาวะ
ผู้นาแบบรวมหมู่ (Collective Leadership) อันนาไปสู่คุณลักษณะของความร่ วมมือ
กันของคนทางานในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งจะทาให้มีประสิทธิภาพในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงมากกว่าภาวการณ์นาแบบเดี่ยว เพราะสามารถสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดีและยกระดับศักยภาพการเรียนรู้ได้มาก ซึ่งองค์ประกอบของบรรยากาศที่
สาคัญ คือ มนุษย์ที่เรียนรู้ด้วยกันนั่นเอง
องค์ความรู้จากการวิจัย
ผลจากการถอดบทเรี ย นได้ พ บประเด็ น ที่ เป็ น องค์ ค วามรู้ แ ละปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จ ดังนี้ ประการที่ 1 การทากิจกรรมหรืองานพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อ
สนองต่อแผนงานหรือโครงการจากภายนอกชุมชนจะได้รับผลน้อย เมื่อเปรียบเทียบ
กรณีชุมชนแม่ฮวกที่เกิดแนวคิดต้องการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับผลกระทบจากบ่อทิ้งขยะ
ที่อยู่ใกล้ชุมชน กระทั่ง ทาให้เกิด กระบวนการสร้างความรู้ เกิด จุด มุ่ง หมายเดีย วกัน
และนาสู่การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีหน่วยพัฒนาภายนอกชุมชน คอยช่วยเหลือ
ด้านกระบวนการเรียนรู้ กระทั่งทาให้สามารถบริหารจัดการต่อสภาพปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชนได้จริง
ประการที่ 2 การประกาศเสียงตามสายในชุมชน โดยผู้นาชุมชน เดือนละ 1
ครั้งและการติดป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบโครงการโดยมีข้อความว่า
“ไหล่หิ นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมวิถีท้องถิ่น ” และการสร้างสัญ ลักษณ์
ครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะ โดยการติดธงไว้ที่หน้าบ้าน จานวน 2 สี โดยมีความหมาย
คือ ธงสีเขียว หมายถึง เป็นครัวเรือนต้นแบบ และธงสีเหลือง หมายถึง ครัวเรือนนี้เพิ่ง
เข้าร่วมกิจกรรม ทาให้เกิดการกระตุ้นการตื่นตัวในชุมชน และรณรงค์ให้เตรียมความ
พร้อม เป็นการเสริมแรงจูงใจ ก่อเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
ทาความดีเพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ประการที่ 3 การเริ่มต้นจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน โดยให้ชุมชนซื้อหุ้น หุ้นละ
10 บาท นับเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และนาไปสู่ความรู้สึก
เป็น เจ้าของกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารขยะได้เปลี่ยนแปลง
ระบบการจัดสรรผลดาเนินการใหม่จากเดิม โดยปันผลกาไรจานวนหนึ่งมาใช้สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ค่าสวัสดิการในงานกีฬาชุมชน การสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาในวันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ หรือการซื้อสิ่งของไปเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ หรือ
ผู้ ด้อยโอกาสในชุ มชน เป็ น ต้น ได้ส่ งผลให้ ชุมชนเกิด ความร่ว มมื อเพิ่ ม ขึ้น มองเห็ น
คุณค่าและประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารขยะที่ชุมชนทาร่วมกัน
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นอกจากนี้ การวิจัยเรื่องนี้ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
อัน เป็ น หลั กการส าคัญ ที่ทาให้ ชุมชนได้ เรีย นรู้จากประสบการณ์ ร่วมกัน ดังนั้น การ
สนทนาที่ใคร่ครวญจึงก่อเกิดข้อคิดใหม่ ๆ ที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนการพัฒนาในชุมชน
และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ น าไปลงมื อ ปฏิ บั ติ ด้ ว ยตนเอง (Learning by Doing) ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดังนี้

ภาพ 1 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจยั

ภาพ 1 องค์ความรู้จากการวิจยั

สรุป
การวิจั ยเรื่องนี้ มีวัตถุป ระสงค์การวิจัย 3 ข้อ จากการวิจัยพบผลตามแต่ล ะ
วัตถุป ระสงค์ ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปั ญ หาและผลกระทบจากขยะมูลฝอยพบว่า
ปัญหานี้มีสาเหตุ สาคัญจากการขาดความตระหนักในการทิ้งขยะ ระบบจัดการไม่ถูก
หลักสุขอนามัย ขยะมีปริมาณสะสม ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการจัดการขยะ สามารถทาให้เกิด
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) การสร้างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแม่ฮวก โดยชุมชนได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้าง
จิตสานึกการจัดการขยะในครัวเรือน 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหาร
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จัดการขยะ 3) ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพชุมชนและเสริมสร้างพื้ นที่ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย ผลการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ชุมชนสามารถลดการปริมาณขยะมูล
ฝอย สร้างการเรีย นรู้ และยกระดับ เป็ น ต้นแบบด้านการบริห ารจัดการขยะได้ด้ว ย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
3) การประเมิน แผนยุท ธศาสตร์ การบริห ารจัดการขยะแบบมีส่ว นร่วมของ
ชุ ม ชนได้ พ บยุ ท ธศาสตร์ 3 ด้ า น ซึ่ ง เป็ น ไปตามเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในแผนที่
ยุทธศาสตร์ โดยการสร้างจิตสานึกการจัดการขยะในครัวเรือนให้ถูกต้องตามหลัก 3Rs
จานวน 205 ครัวเรือน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะโดยบริหาร
จัดการธนาคารขยะชุมชนแม่ฮวกให้มีประสิทธิภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ
ขยะชุ ม ชน ซึ่ ง มี ส มาชิ ก จ านวน 210 ครั ว เรื อ น ส่ ว นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนและ
เสริมสร้างพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยได้พัฒนาคณะทางาน และยกระดับเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง
การวิจั ย ครั้ งนี้ ท าให้ ได้ องค์ ค วามรู้ และปั จ จัย แห่ งความส าเร็ จ อย่ างน้ อย 3
ประการ คือ 1) งานพัฒนาชุมชนในมิติต่าง ๆ ที่เกิดจากความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหา
ตนเองของชุมชน ย่อมก่อเกิด กระบวนการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายชัดเจนที่นาสู่การลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถบริหารจัดการต่อสภาพปัญหาของชุมชนได้จริง มากกว่า
การทาตามนโยบายหรือโครงการจากหน่วยพัฒนาภายนอกชุมชน 2) การสื่อสารใน
ชุมชนและการสร้างสัญลักษณ์ในด้านบวกที่สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการพัฒนา ย่อมทา
ให้เกิดการกระตุ้นและเสริมแรงจูงใจ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และนาไปสู่ความสาเร็จ
ของงานพัฒนาได้ 3) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนที่นาไปสู่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
กิจกรรมร่วมกัน ตลอดถึงการทาให้ มองเห็นคุณค่าและประโยชน์ ของกิจกรรมที่ชุมชน
ทาร่วมกัน นับเป็นปัจจัยสาคัญเบื้องต้นที่ทาให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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