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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ3, 4, 5 (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประชากร
กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในชุมชนเกตุไพเราะ3, 4, 5 รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงการศึกษาจากเอกสารต่างๆหลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
เพ่ือหาความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ 

 ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 
5 ประสบผลส าเร็จมี 4 ปัจจัยดังนี้ (1) ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและอุทิศตนให้ชุมชน(2) วิธีการ
จัดการขยะมูลฝอย (3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและเครือข่ายภายนอก (4) ทุนทางสังคม     
พบว่าการอาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน ท าให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึกสาธารณะและ
ความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นท าให้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
ชุมชนถูกน ามาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจกัน ความเห็นอกเห็นใจกัน คุณสมบัติของผู้น า
ชุมชนที่มีความเป็นกันเองท างานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีความเข้าใจพ้ืนที่ ความเป็น
ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ การมีระบบการจัดการที่ดี มีการน าความรู้และภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการปัญหาร่วมกับการท ากิจกรรมและโครงการที่มีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน 
รวมถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกัน จึงไดส้ะท้อนออกมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการจัดการปัญหาขยะ
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มูลฝอยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน จนสามารถท าให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและ 
จากแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบผลส าเร็จนี้ ท าให้ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 
ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัยความส าเร็จ, การจัดการขยะชุมชน, การมีส่วนร่วมของประชาชน
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ABSTRACT 

 

 The study of key success factors in solid waste management by 
communities has two objectives, that is, (1) to study processes of the Ket Piroh 
Community 3, 4, 5 solid waste management, and (2) to analyze key success factors in 
solid waste management of this community. The study was a qualitative research in 
population. A group of the people living in the Ket Piroh Community 3, 4, 5 was 
selected for this case study. They were interviewed to provide insight into the 
research questions. Non-participant Observation and documentary research were 
used to analyze realistic phenomenon and linking data’s compositions. 

 The results of the study were about four factors leading the Ket Piroh 
Community 3, 4, 5 successful solid waste management. (1) The community leader 
has endeavors, capabilities and strong commitment to the community. (2) Processes 
of solid waste management run continuously. (3) All people in the community have 
long, strong and close collaboration, together with external support of organizations. 
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(4) Social capital resources including trust and community relations can be a 
powerful asset. Due to the people have lived in the community for long time and 
mostly, they are kinship, they have a sense of belonging, personal relatedness, being 
a part of the community and feelings of acceptance and willingness to sacrifice for 
the group. Consequently, this study recommends that problems of solid waste in 
communities can be solved by the human dimension in the decision-making process, 
as well as incorporating knowledge from other disciplines. Managing processes are 
also well organized. Moreover, local wisdom and Co-benefit are applied in activities 
and the project consistently for the community. As a result of these, the Ket Piroh 
Community 3, 4, 5 was successful in terms of the disposal of solid waste, got rewards 
from BMA, and was the model community of the Zero Waste Community, where was 
widely accepted by organizations and agencies. 
Keywords: Success factors,Community Waste Management ,Public Participation 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญต่อปัญหา 

 กรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี2558 ว่าปริมาณขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นจากชุมชนทั่วประเทศ มีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นประมาณ 26.85 ล้านตันปริมาณขยะที่
ถูกน ากลับไปใช้ประโยชน์มีเพียง 4.94 ล้านตัน1 จากสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่เหมาะสม
ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมามากมายคือความสกปรกไม่เป็นระเบียบ มูลฝอยที่ตกค้างส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนสร้างความร าคาญให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค มูลฝอย
ประเภทเศษอาหารหรือมูลฝอยที่มีอินทรีย์วัตถุปะปนเป็นสาเหตุท าให้น้ าเน่าเสีย เนื่องจากจุลินทรีย์
ต้องใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายท าให้ออกซิเจนในน้ าลดลง มูลฝอยอันตรายบางชนิด เช่น 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ซึ่งมีสารโลหะหนักบรรจุอยู่  หากปนเปื้อนลงสู่ดินและน้ าจะส่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์  การฝังกลบมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีท าให้เกิดก๊าซมีเทนออกสู่
บรรยากาศส่วนการเผามูลฝอยท าให้เกิดก๊าชคาร์บอนมอนนอกไซด์สู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ
ท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจกและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2 

            กรุงเทพมหานครผลิตขยะมูลฝอยมากที่สุดในประเทศไทยถึงร้อยละ20 ของมูลฝอย
ทั้งหมด ปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมาซึ่ง
ปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในปี 2528 มี จ านวน 1.2 ล้านตันต่อปี เพ่ิมขึ้นเป็น 2.3 ล้านตันในปี 2536 
เพ่ิมขึ้นเป็น 3 ล้านตันต่อปี ในปี 2540 ปี  และเพ่ิมสูงมากที่สุดในปี 2555 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากมหา
อุทกภัยด้วยส่วนหนึ่งท าให้กรุงเทพมหานครต้องก าจัดขยะมากถึง 3.6 ล้านตัน คิดเป็น 9,747 ตัน/วัน 
และปี 2556 เพ่ิมข้ึนเป็น 9,963 ตัน/วัน ในปี 2557 ปริมาณขยะเฉลี่ย 9,940 ตัน/วันและในปี 2558 

                                           

      1 ก ร ม ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ ,ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ ม ล พิ ษ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ปี

2558,http://www.pcd.go.th,http://infofile.pcd.go.th/mgt/ThailandPollut2558_Final.pdf

?CFID=2405970&CFTOKEN=12469606 (สืบค้นเมื่อวันที่ 6ตุลาคม 2559). 
       2 ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนกรุงเทพมหานคร,พิมพ์ครั้งที่ 1,(กรุงเทพฯ:มาตาการพิมพ์,2556),14. 
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มีปริมาณขยะเฉลี่ย10,166 ตัน/วัน3 จากการคาดการณ์ประชากรที่มีอยู่จริงในกรุงเทพมหานคร    
ตามทะเบียนราษฎร์รวมถึงประชากรแฝงพบว่ามีประมาณ 10,600,000 คน โดยคาดว่าจะมีอัตราการ
เกิดของขยะมูลฝอยประมาณ 1.2 กิโลกรัม/คน และจะส่งผลให้มีขยะเกิดขึ้น 12,578 ตัน/วัน  

 

ตารางที่1.1 แสดงค่า เฉลี่ยปริมาณมูลฝอยปริมาณมูลฝอยในเขตกรุง เทพมหานคร                 
ระหว่าง ปี 2555-2558  

 

               ปี พ.ศ.             ค่าเฉลี่ยปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น (ตัน/วัน) 

               2555           9,747.74 

               2556           9,963.27 

               2557           9,939.80 

              2558         10,166.84 

 

ที่มา: ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

       3 ไทยพับลิก้า,“ปัญหาขยะมูลฝอย”http://thaipublica.org/2014/11/bangkok-big-
garbage-problem/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560). 
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ตารางที่ 1.2 แสดงองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี 2552-2556 

 

     ประเภทการใช้ประโยชน์       
2552 

    
2553 

      
2554 

   
2555 

       
2556 

เ
   เฉลี่ย 

ประเภทหมักท าปุ๋ย 

เศษอาหาร 

ไม้และใบไม ้

50.10 

44.34 

5.67       

4.87 

8.41 

6.46 

0.07 

4.67 

5.26 

8.70 

2.72 

5.98 

9.78 

3.34 

6.44 

0.60 

4.70 

5.96 

ประเภทเข้าสู่ขบวนการผลิตใหม่ 

กระดาษ (Recycle) 

พลาสติก (Recycle) 

โฟม 

แก้ว 

โลหะ 

10.29 

1.19 

3.25 

1.44 

2.70 

1.71 

0.65 

1.42 

3.40 

1.55 

2.56 

1.72 

0.98 

1.80 

3.44 

1.43 

2.77 

1.54 

1.85 

2.76 

3.66 

1.58 

2.70 

1.15 

1.29 

1.88 

3.56 

1.57 

3.08 

1.20 

1.01 

1.81 

3.46 

1.51 

2.76 

1.46 

ประเภทฝังกลบ 

กระดาษ (Non Recycle) 

พลาสติก ( Non Recycle) 

หนังและยาง 

ผ้าและสิ่งทอ 

หินและเซรามคิ กระดูก เปลือกหอย 

39.70 

10.70 

19.18 

1.95 

5.52 

2.35 

35.58 

6.25 

21.43 

1.40 

3.99 

1.41 

38.95 

10.25 

20.56 

1.50 

4.17 

2.47 

39.55 

12.43 

21.35 

0.83 

2.83 

2.01 

38.93 

9.67 

21.54 

1.45 

3.92 

2.36 

38.31 

9.86 

20.81 

1.43 

4.09 

2.12 

            

ที่มา: กองจัดการขยะของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  

จากการศึกษาองค์ประกอบมูลฝอยของกรุงเทพมหานครปี 2552 - 2556 พบว่าเฉลี่ยร้อยละ 50.68 
ของมูลฝอยทั้งหมดเป็นมูลฝอยอินทรีย์ที่สามารถแปรรูปทางชีวภาพ เช่น ท าปุ๋ย ไบโอแก๊ส ใช้เป็น 
อาหารสัตว์   เฉลี่ยร้อยละ 11.01 เป็นมูลฝอยประเภทรีไซเคิลได้ และเฉลี่ยร้อยละ 38.31 เป็นมูลฝอย
ทีไ่ม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือแปรรูปได้ต้องเข้าสู่กระบวนการก าจัดต่อไป  
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           จะเห็นได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
เกิดจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงการเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการบริโภคที่มากขึ้น ประกอบกับ
พฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน โดยไม่มีการคัดแยกหรือน าไปรีไซเคิล ขยะทุก
ประเภทจึงถูกทิ้งลงในถังขยะใบเดียวกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่คุ้นชินของประชาชน
ทั่วไป ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง อีกทั้งภาครัฐยังขาดการส่งเสริมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะและ
การรีไซเคิลในระดับประเทศ ท าให้การปฏิบัติไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก 
การกักเก็บ รวบรวม การขนส่ง รวมทั้งการน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่4            

           ทางออกส าคัญของการแก้ปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยคือการสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่มีความเหมาะสม การวางระเบียบและมาตรการต่างๆร่วมกับการสร้างวินัยของ
คนเพ่ือมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน การจัดการขยะที่ส าคัญจึงประกอบด้วยการจัดการที่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง การจัดการขยะที่ต้นทางคือ ระดับครัวเรือนและชุมชนเพ่ือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการขยะ การจัดการขยะกลางทาง คือการจัดระบบ
การเก็บรวบรวมและขนส่งให้รองรับขยะแบบแยกประเภท การจัดการขยะปลายทาง  คือการใช้หลัก
วิชาการมาช่วยให้สามารถน าขยะบางส่วนมารีไซเคิล เห็นได้ว่าการจัดการขยะมูลฝอยสามารถประสบ
ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ใน
ทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงต้องมีการร่วมมือในทุกๆมิติเพ่ือให้แนวทางดังกล่าวสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหา
ไดใ้นระยะยาวและน าไปสู่ความยั่งยืนได้ 

            กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้าง
เมืองน่าอยู่ด้วยการเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการสร้างกรุงเทพมหานครให้มี
เจริญก้าวหน้าและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามค ากล่าวที่ว่า“รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ”โดยมี 6 
นโยบายหลักคือ 1) มหานครแห่งความปลอดภัย 2) มหานครแห่งความสุข  3) มหานครสีเขียว 4) 
มหานครแห่งการเรียนรู้ 5) มหานครแห่งโอกาสของทุกคน 6) มหานครแห่งอาเซียน กรุงเทพมหานคร
จึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนองนโยบายมหานครสีเขียว (Green City) หรือเมืองที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชากรมีความตระหนักถึงการรักษาระบบนิเวศและ
ด าเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืน ลดการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับที่ต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
โดยการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติร่วมกับการใช้กระบวนการีไซเคิล  ร่วมกับการจัดท าแผนวิสัยทัศน์ 

                                           
           

4
 ส านักรักษาความสะอาด,“สถานการณ์ท่ัวไปและปัญหาในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล,” 

สถานการณ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในกรุงเทพมหานคร,ฉ.1(2548): 8-9. 
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20 ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดสาเหตุของการสร้างสภาวะโลกร้อน นโยบายที่ส าคัญคือเปลี่ยนขยะ
เป็นทรัพยากร ลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งก าเนิด ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด โดยความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการ
จัดการขยะและเห็นคุณค่าของขยะในแง่มุมของทรัพยากรตามหลักการ 3R ซึ่งประกอบด้วย Reduce 
คือลดการใช้ Reuse คือการใช้ซ้ า Recycle คือการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถท าให้ปริมาณ
ขยะลดลงได้  จากข้อมูลของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร 5รายงานผลการ
ด าเนินการโครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนในชุมชนน าร่องซึ่งประกอบด้วยชุมชน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และตลาด จ านวน 314 แห่ง พบว่าสามารถลดปริมาณขยะได้ถึงร้อยละ 40 โดยชุมชน
เกตุไพเราะ3,4,5 เขตพระโขนง สามารถลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกไปใช้ประโยชน์ได้ถึงร้อยละ 
90 ดังนั้นผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขยายผลแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยไปยังชุมชน
อ่ืนๆในกรุงเทพมหานครที่มีนับหมื่นชุมชน  โดยเป้าหมายส าคัญคือการลดสัดส่วนของปริมาณขยะที่
จัดเก็บได้ต่อประชากรให้เหลือ 0.8 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน กรุงเทพมหานครได้น ามาตรการ 3R มาใช้ใน
หลายโครงการ เช่น โครงการเพ่ือจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน โครงการรักษ์เจ้าพระยา 
ภายใต้แนวคิด “Bangkok Green Community” โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในชุมชนที่
มีพ้ืนที่ติดคลอง ซึ่งมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะฐานศูนย์ การสร้างรายได้จากขยะ 
การแปรรูปขยะอินทรีย์ และเศษอาหารให้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ สร้างคลองสวยน้ าใสด้วย
การบ าบัดน้ าก่อนทิ้งโดยร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆทุกภาคส่วนของสังคม  

            จากนโยบายดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้น าแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
(Community Based Solid Waste Management: CBM ) มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาขยะมูลฝอย         
ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งมีชุมชนและภาคส่วนต่างๆเข้ามามี
บทบาทในการด าเนินการดังกล่าว CBM ถือได้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอยที่แหล่งก าเนิด เน้นการน าสิ่งของเหลือใช้ ขยะอินทรีย์ เศษอาหาร เศษใบไม้กิ่งไม้เพ่ือน าไปใช้
สร้างประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ซึ่งในทุกขั้นตอนชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนนับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญที่สามารถ
ตอบสนองแนวคิดชุมชนน่าอยู่ได้ เนื่องจากใช้แนวทางการจัดการขยะโดยเน้นการมีส่วนร่วม จากทุก

                                           

         5 คมชัดลึก,“กรุงเทพมหานคร เตรียมรับAEC”http://www.komchadluek.net 
/news/local/167784   (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560). 
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คนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีสร้างรายได้ลด
รายจ่าย ก่อให้เกิดชุมชนและสังคมทีมี่ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้6 

            จากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
เก็บขนไม่หมด ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง และวิธีการก าจัดที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน
รวมถึงข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคคลากรท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ปัญหายังคงอยู่ต่อไปและทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้การจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน ไม่สามารถก าจัดได้หมด 
ท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยด้วยการพ่ึงพาตนเองจึง
เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้นโยบายประสบความส าเร็จเนื่องจากหากในระดับชุมชนสามารถจัดการ
ขยะชุมชนส าเร็จได้ด้วยตนเองแล้ว จะส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยของเมืองและประเทศประสบ
ความส าเร็จตามมา  ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เรียกได้ว่าเป็น
ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน มีการจัดการขยะมูลฝอยที่มีรูปแบบของตนเอง  
สามารถลดมูลฝอยและน ามาใช้ประโยชน์ ได้จริ ง  ซึ่ งหาได้ยากในชุมชนเมืองที่อยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครเนื่องจากชุมชนเมืองมีลักษณะต่างคนต่างอยู่ เป็นครอบครัวเดี่ยว มีความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนบ้านในชุมชนน้อย เนื่องจากขาดความไว้วางใจ ขาดความเชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์ใน
สังคม เช่น ระบบเครือญาติ วัฒนธรรม ประเพณี7  สิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้คือชุมชนมีโครงการต่างๆ
ที่ท าให้เกิดความร่วมมือของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เช่น โครงการก าจัดขยะ
อินทรีย์เหลือศูนย์ (Zero Organic Waste)  โครงการถนนปลอดถังขยะ การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะสามัคคีขยะรีไซเคิล  ท าให้ได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จด้านการจัดการขยะมูลฝอยจากองค์กร
ต่างๆมากมาย นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งในและ
นอกประเทศ ท าให้ผู้วิจัยสนใจการศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
เกตุไพเราะ โดยผู้วิจัยจะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การถอดบทเรียนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีส าหรับชุมชนที่มีลักษณะใกล้เคียงต่อไป 

                                           
        6

 กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน,ส่วนรณรงค์ 
(กรุงเทพฯ:กองส่งเสริมและเผยแพร่,2548). 
        7

 GotoKnow ,“ชุมชนกับการพัฒนา” http://www.gotoknow.org/post/330106 (สืบค้น
วันที่ 26มิถุนายน 2560). 
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1.2 ค าถามในการวิจัย 

       1.2.1 กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีอะไรบ้าง 

 1.2.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5                     
มีอะไรบ้าง     

 

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5  

เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 1.3.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุ

ไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 

           1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัย 

              ศึกษาแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยและปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ

ขยะมูลฝอยของ ชุมชน เกตุไพเราะ3,4,5 เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร      

            1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที ่

    การศึกษาครั้งนี้ได้เลือกศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ชุมชนต้นแบบ  โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบความส าเร็จได้รับ
รางวัลชนะเลิศโครงการรักษ์เจ้าพระยา8 พ.ศ. 2551 จากส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รางวัลลด
โลกร้อนด้วยมือเราพ.ศ.2553 จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย 
จ ากัด  รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) พ.ศ. 2554 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับประเทศครั้งที่ 2 จากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

                                           
        8 เป็นโครงการของส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ในการคัดเลือกชุมชนริมน้ าเจ้าพระยาใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่มีการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์แม่น้ าเจ้าพระยาอย่างโดดเด่น เพ่ือเป็น
เกียรติและเป็นก าลังใจเพ่ือการปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
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เนื่องมาจากพระราชด าริ  (กปร.) รางวัลชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558 จาก
กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง 
โดยเลือกพ้ืนที่ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ซอยสุขุมวิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาถอดบทเรียนความส าเร็จในครั้งนี้ 
         1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร 

               ประชากรและผู้ ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยคือ คือ ผู้น าชุมชน คณะกรรมการชุมชน 

ตัวแทนผู้อาศัยในชุมชน เกตุไพเราะ 3, 4, 5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษา

ความสะอาด เขตพระโขนง   

            1.4.4 ขอบเขตด้านเวลา 

           ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง มิถุนายน 2560 

1.5 ระเบียบวิจัย 

            ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชุมชนโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือเป็ น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 

1.6 วิธีการวิจัย  
 1.6.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) โดยศึกษาค้นคว้าแนวคิด

ทฤษฎี จากเอกสารวิชาการ หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสารที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือน ามาสนับสนุนประกอบการศึกษา 

 1.6.2 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาภาคสนาม (Field Study) ดังนี้ 

   1.6.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview)  

เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งค าถามในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สภาพการณ์ของปัญหาขยะมูลฝอย ที่เกิดในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5   

(2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการมูลฝอยโดย

ชุมชน 

(3) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5  

(4) ปัจจัยที่ท าให้การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนประสบความส าเร็จ 
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 1.6.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยจะศึกษาถึงลักษณะวิธีการและ

กระบวนการที่ชุมชนใช้ในกิจกรรมต่างๆเพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยต่างๆ  

 1.6.4 แบบจดบันทึกภาคสนามใช้เพ่ือจดข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ เกิดขึ้นจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมและพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้อาศัยในชุมชน 

 

1.7 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาเป็นกรณีศึกษาเฉพาะในเขตพ้ืนที่ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มุ่งเน้นกลุ่มผู้อาศัยในชุมชน ประวัติความเป็นมาและความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วงเวลาต่างๆจนกระทั่งการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
คนในชุมชน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แก่ 
 (1) นายเกียรติพงษ์  เกตุลอย ประธานชุมชน ซึ่งเป็นผู้เริ่มแก้ไขปัญหาของชุมชนจน

ประสบความส าเร็จ โดยสัมภาษณ์ในประเด็นของแนวความคิด วิธีการในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย

ของชุมชน การสื่อสารและการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

(2) คณะกรรมการชุมชน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

          นายชาลี  ปูชนกิจ       ต าแหน่ง รองประธาน         

          นายสุธี  มากพิชัย       ต าแหน่ง  เลขานุการ 

          นางฐานิตย์  สัมฤทธิ์    ต าแหน่ง ประชาสัมพันธ์ 

          นายเที่ยง  บัวคลี่        ต าแหน่ง เหรัญญิก 

          นางสมใจ  ภักดีวงศ์     ต าแหน่ง ปฏิคม 

ซึ่งเป็นทีมงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยสัมภาษณ์ในประเด็น สภาพของปัญหา วิธีการ

ท างาน การเข้ามามีส่วนร่วม และมุมมองวิธีการแก้ปัญหาของผู้น าชุมชน 

 (3) ตัวแทนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 จ านวน 10 คนโดยเลือกผู้ที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับชุมชน                                    

 (4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนจ านวน 2 คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด

จ านวน 2 คน ของส านักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
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1.8 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

         เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องใช้เครื่องมือช่วยในการจดจ าสิ่งที่
ได้พูดคุยสอบถาม และสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ 
 1.8.1 ใช้แนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 1.8.2 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อรวมรวมข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1.8.3 กล้องถ่ายรูป ใช้เพื่อบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 

1.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การน าเสนอผลการวิจัยนั้นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความ (Descriptive 
Analysis) เพ่ือใช้ในการอธิบายลักษณะ และสภาพแวดล้อมชุมชน การบริหารจัดการ การท าให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการร่วมมือกันจัดการมูลฝอยของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในมิติต่าง ๆ 
รวมถึงปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่มีส่วนท าให้เกิดความส าเร็จภายใต้สภาพสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.10 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 (1) ทราบว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบการ

จัดการขยะมูลฝอยอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดย

ชุมชน 

 (2) สามารถน าบทเรียนการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5          

เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ไปใช้กับการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร 

 

1.11 ค านิยามศัพท์ 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูล  หมายถึง ปัจจัยที่มีความส าคัญทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว และมีอิทธิพลต่อการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 

 ประธานชุมชน หมายถึง ผู้ที่เป็นผู้น าของชุมชน มีบทบาทในการคิด ตัดสินใจ ก าหนด
บทบาทและทิศทางต่างๆภายในชุมชนโดยมีประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
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 คณะกรรมการชุมชน หมายถึงตัวแทนที่ได้รับเลือกจากคนในชุมชนเพ่ือร่วมตัดสินใจ 

ประสานงานและด าเนินกิจกรรมเรื่องต่างๆ ภายในชุมชน 

 ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนนิชีวิตของมนุษย์แล้วถูกทิ้ง

ขว้างเนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้  

 กิจกรรม หมายถึง การจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันของคน

ชุมชน มีขั้นตอนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community base Solid Waste Management) 

หมายถึงการพัฒนาศักยภาพกลไกของชุมชนไปพร้อมๆกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนและความ

ร่วมมือกับภาคีต่างๆเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เน้นการจัดการมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก าเนิดก่อนน าไปก าจัด และสามารถน ามูลฝอย

ต่างๆไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้              

  การมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือในการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน           

  ทุนทางสังคม หมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของความคาดหวัง

และค่านิยม วัฒนธรรมจารีตประเพณีร่วมกันมีความไว้วางใจกันและมีการต่างตอบแทนกัน 

  ผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน หมายถึง ผลของการด าเนินกิจกรรมภายในชุมชนมีการ

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม มีความพอใจและเห็นความส าคัญของการร่วมแรงร่วมใจมีจิต

อาสาในการพัฒนาชุมชน 
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                                           บทที่ 2 

                 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน ผู้วิจัยเลือกชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยโดยพ่ึงพาตนเอง และมีกิจกรรมที่คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย จากนั้นผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่
มีผลต่อการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน แล้วน ามาถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์ เพ่ือเสนอแนะการ
จัดการมูลฝอยที่ดีไปประยุกต์ให้กับชุมชนอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวน
วรรณกรรมดังนี้  

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย                                                                                                        

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม  

  2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

       

2.1แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

           2.1.1 ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอย 

            กากของเสียมีค าจ ากัดความหรือค านิยาม ที่ต่างกันออกไป ตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่ว่าจะ
เป็นค านิยามในลักษณะใดก็จะเห็นได้ว่าการของเสียเป็นวัตถุ หรือสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว โดย
สามารถแยกค านิยามของค าว่าขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย ได้ดังนี้ 

           ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด าเนินชีวิตของ
มนุษย์แล้วถูกทิ้งขว้าง เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือไม่เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ ท าให้
สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งหมดคุณค่า ส าหรับกฎหมายของประเทศไทย โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข     
พ.ศ. 2535 ได้นิยามค าว่า “มูลฝอย” ไว้ในมาตรา 4 ว่าหมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษ
สินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก มูลสัตว์ 
หรือซากสัตว์รวมถึงสิ่งอื่นๆที่เก็บกวาดจากตลาด ถนน และท่ีสาธารณะต่างๆ                
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                2.1.1.1 ประเภทของขยะมูลฝอย 

ได้จัดแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชน ออกตามลักษณะทางกายภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่                       

 (1) ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ 
ขยะที่เน่าเสียและ ย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร 
ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ รวมถึงซาก โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะที่พบมากที่สุด คือ พบมากถึง 64% ของ
ปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ 

  (2) ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของ
เสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษ
พลาสติก กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT กระป๋องเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น 
ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะ ที่พบมากเป็นอันดับที่สองในกองขยะ กล่าวคือ พบประมาณ 30% ของ
ปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ  

  (3) ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย คือ ขยะ
ที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้ เกิดโรค วัตถุกรรมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิด การระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจ
ท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรส
เซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารปราบศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นต้น ขยะอันตรายนี้เป็นขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด กล่าวคือ พบประมาณเพียง 3% ของปริมาณ
ขยะทั้งหมดในกองขยะ   

 (4) ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภท
อ่ืนนอกเหนือจาก ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่
คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก 
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อน
อาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย กล่าวคือ จะพบ
ประมาณ 3% ของปริมาณขยะท้ังหมดในกองขยะ1            

                      

                                           
             

1
 ปิยชาติ  ศิลปะสุวรรณ,“ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ที่ประเทศก าลังเผชิญ”ส านักงาน

เลขานุการวุฒิสภา ปีที4่, ฉ.7(2557),2-4. 
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                        2.1.1.2 ขั้นตอนวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  

    (1) การลดและการคัดแยก ณ แหล่งก าเนิด การด าเนินการกับขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิดต่างๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคาร ส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน 
ตลอดจนสถานที่สาธารณะทั่วไป เพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวม และการน าไปก าจัดท าลายจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งในการด าเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เป็นหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ต่างๆ โดยมีหลักการในการ จัดการแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ แหล่งก าเนิด (Source reduction) เพ่ือให้มี ปริมาณขยะ
ที่จะต้องน าไปก าจัดหรือท าลายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ และการคัดแยกขยะ (Waste separation) 
ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะในขั้นตอนต่อๆ ไปเป็นไป อย่างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   (2) การเก็บรวบรวม การเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด ป้ายรถ
โดยสารประจ าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ เพ่ือน ามา รวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงท าการ
ขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพ่ือที่จะขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ ส าหรับขยะที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ใน ภาชนะรองรับขยะตามที่กล่าวมาแล้ว 
ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป การเก็บรวบรวม
ขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ 
ดังนั้น หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือมิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ  ในปริมาณมากและนานเกินไป  

    (3) การเก็บกัก ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับที่อยู่
ตามแหล่งก าเนิดต่าง ๆ แล้วก็จะถูกขนถ่ายโดยรถเก็บขนขยะเพ่ือน าไปก าจัดหรือฝังกลบให้เร็วที่สุด
เพ่ือป้องกันการเน่าเหม็น ของขยะ รวมทั้งเพ่ือให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยที่สุ ดด้วย 
ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงไม่จ าเป็นมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน าไปก าจัดหรือท าลาย ยกเว้น
ในส่วนของขยะ อันตรายหรือของเสียอันตรายต่าง ๆเท่านั้น จะต้องท าการเก็บกักให้มีจ านวนมากพอ 
ก่อนส่งไปก าจัด อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  

    (4) การขนส่ง การน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
ภายในชุมชนถ่ายไปยังสถานที่ ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชนหรืออาจเป็นการขนถ่ายขยะ
ไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพ่ือน ากลับมา ใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝัง
กลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการ รวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว โดยระยะเวลาที่ใช้
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จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่าง ชุมชนไปยังที่ตั้งของสถานที่ฝังกลบ ซึ่งมีผลต่อจ านวน
เที่ยวของการขนส่งขยะในแต่ละวันด้วย   

    (5) การแปรสภาพ วิธีการที่จะท าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการ เก็บขนไปก าจัดหรือท าลายหรือน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะ คือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการขยะโดยการ
อัดขยะให้เป็นฟ่อน หรือเป็นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพ้ืนที่ในการเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ไปยังสถานที่ฝังกลบให้น้อยลงและ เพ่ือน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในด้านต่าง ๆ 
ตัวอย่างเช่น เมื่อท าการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทาง ชีวภาพแล้วก็จะได้ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือท าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ เพ่ือให้ได้ก๊าซมีเทนมาใช้เป็น
เชื้อเพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

    (6) การก าจัดหรือท าลาย (disposal) ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยซึ่งเมื่อมีการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็นล าดับแล้ว2   

 
 

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน                                                                   

                                           

       2 อาณัติ ต๊ะปินตา, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2553 ). 
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            การจัดล าดับความส าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยเริ่มจากการลดการเกิดขยะมูลฝอย
ที่แหล่งก าเนิดและการใช้ซ้ า มีความหมายครอบคลุมถึงการลดปริมาณระดับความเป็นพิษของขยะมูล
ฝอย ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต การลดปริมาณที่
แหล่งก าเนิดเกิดขึ้นได้ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถใช้ซ้ า
ได้ การใช้ซ้ ายังสามารถช่วยลดทรัพยากรธรรมชาติได้ ล าดับต่อมาคือการน ากลับมาแปรรูปเพ่ือใช้
ประโยชน์เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์ ผลประโยชน์ของขั้นตอนนี้คือลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัด 
ถัดมาจึงจะเป็นขั้นตอนของการเผาในกรณีที่ขยะมูลฝอยไม่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ปริมาณมากๆ   ขั้นตอนสุดท้ายคือการฝังกลบ ซึ่งยังคงมีความจ าเป็นส าหรับการจัดการขยะมูลฝอยที่
ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษวัสดุจากการก่อสร้าง เถ้าจากการเผา ล าดับความส าคัญ
ของการจัดการขยะมูลฝอยเป็นหลักการที่มีความยึดหยุ่นไม่มีรูปแบบที่ตายตัวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ปัจจัยของท้องถิ่นนั้น3            

           2.1.1.3 การจัดการขยะมูลฝอย 

                            (1) ลดปริมาณการเกิดมูลฝอย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดมูล
ฝอยตามบ้านเรือน   ได้แก่การลด การทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยใช้สินค้าชนิดเติม เช่น น้ ายาล้างจาน 
ผงซักฟอก น้ ายาท าความสะอาด การใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถชาร์ตได้          

              (2) จัดระบบการรีไซเคิล สามารถท าได้โดยการรณรงค์ให้เกิดการใช้ซ้ า 
หรือน าไปขาย ขยะที ่เป็นเศษอาหารน ามาหมักเป็นปุ๋ยน้ า หรือน้ าจุลินทรีย์ การจัดระบบที่เอ้ือต่อการ
ท าขยะรีไซเคิลโดยมีการจัดถังขยะแยกประเภทมูลฝอยอย่างชัดเจน 

              (3) การจ าแนกขยะมูลฝอย เป็นการด าเนินการภายหลังการเกิดขึ้นของ
ขยะมูลฝอย ซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ รวมทั้งสามารถลดปริมาณ
ขยะที่จะน าไปก าจัดโดยรูปแบบที่ได้รับความนิยมคือระบบถัง 4 ใบได้แก่ 

 ถังสีเขียว  : ส าหรับใส่ขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้เร็ว สามารถน าไปท า 

 ปุ๋ยได้ เช่น ผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร 

 ถังสีเหลือง : ส าหรับใส่ขยะท่ีสามารถน ามาขาย หรือรีไซเคิลได้ เช่น 

 กระดาษ โลหะ ขวดพลาสติก แก้ว เศษผ้า 

                                           
            

3
 พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์, “การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2555),10-11. 
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 ถังสีส้ม : ส าหรับใส่ขยะอันตราย ที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และชีวิต เช่น 

 ขวดยา กระป๋องสีสเปรย์ ถ่ายไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 

 ถังสีน้ าเงิน : ส าหรับใส่ขยะท่ีย่อยสลายได้ยาก ไม่คุ้มค่าต่อการน า 

 กลับมาใช้ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีปนเปื้อนเศษอาหาร โฟม 

           (4) การขนล าเลียง เป็นขั้นตอนของการน าขยะออกมาจากครัวเรือน 
อาคาร เพื่อน ามารการจัดเก็บจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และมีการป้องกันการปลิว หรือการรั่วซึม 
             (5) การเผาหรือการฝังกลบ เป็นวิธีการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียที่

ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้และมีการเลือกแนวทางจัดการให้มีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศ4            

           2.1.1.4 การลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด  

           โดยแนวทางการด าเนินงานคือ ลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle)   กิจกรรม 3Rs ได้แก่ Reduce คือการลด (คิดก่อนใช้) โดยการควบคุมปริมาณการ
ใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงผ้า ตะกร้า เพ่ือ
ลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู ใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนกล่อง
โฟม เลือกทานอาหารที่ร้านแทนการห่อกลับบ้าน Reuse การใช้ซ้ า (ใช้แล้วใช้อีก) คือการน าสิ่งของที่
ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า เช่น การใช้กระดาษสองหน้า ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ าหลายครั้ง น าเสื้อผ้าเก่า
มาบริจาค หรือน ามาท าผ้าถูพ้ืน การซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ต่อไป Recycle น ากลับมาใช้ใหม่ 
ขยะรีไซเคิลแยกโดยทั่งไปได้ 4 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะ หากท าได้ครบทั้ง 
3RS ก็จะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะเกิดขึ้นได้ และยังสามารถน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า การแก้ไขให้มีปริมาณของเสียน้อยลง เพ่ือง่ายต่อการจัดการต้องแก้ไขที่
พฤติกรรมการทิ้งของเสียของคนในชุมชนเป็นหลัก แนวคิดนี้ จึงมักถูกเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็น 
“แนวคิดการจัดการของเสีย ณ แหล่งก าเนิด” โดยแนวคิดนี้ พิจารณาว่าการแก้ไขพฤติกรรมของคน
ในชุมชน เพ่ือเป็นการจัดการของเสีย ณ จุดเริ่มต้น หรือแหล่งก าเนิดนี้ จ าเป็นจะต้องรณรงค์ หรือจูง
ใจให้คนในชุมชนหันมาถือปฏิบัติในการลดปริมาณของเสีย ตามหลักการย่อยๆ ดังต่อไปนี้ 

                                           
              

4
 กองนโยบายและแผนส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร,รักชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,

(กรุงเทพฯ:ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม,2557),55. 
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(1) ลดการบริโภค (Reduce) ตามหลักการหรือแนวความคิดนี้ เห็นว่า การลดการบริโภค

ของฟุ่มเฟือย หรือบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจ าเป็น เป็นแนวทางส าคัญในการลด

ปริมาณของเสีย ลงได้อย่างมาก ตัวอย่าง การลดการบริโภคตามหลักการนี้ เช่น น า

ถุง (ผ้า) หรือตะกร้า ติดไปตลาด หรือร้านสรรพสินค้า เพ่ือหลีกเลี่ยงการน า

ถุงพลาสติกใส่ของจ านวนมากกลับบ้าน ใช้ของเก่าให้คุ้มค่า ก่อนหาสิ่งใหม่มาทดแทน 

  (2) การใช้ช้ า (Reuse) เป็นการน าสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์อีกให้คุ้มค่า เช่น

กระดาษที่ใช้หน้าเดียวควรน ากลับมาใช้อีกด้านหนึ่ง ครอบคลุมถึงการน าของเก่า

มาซ่อมแซม หรือดัดแปลงเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ด้วย  

        (3) การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการน ามูลฝอยกลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ เพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือการแปรรูปจากของเดิมแล้วน ากลับมาใช้

ใหม่ เช่น เศษแก้วต่างๆ ที่สามารถน าไปหลอมกลับมาเป็นภาชนะใส่ของได้ และ

แม้กระท่ังเศษไม้ ใบหญ้าที่สามารถแปรรูปให้เป็นปุ๋ย กลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง     

        (4) การหลีกเลี่ยง (Reject Avoid) หรืองดการใช้และบริโภคสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืน

และระบบนิเวศได้แก่ สารพิษทุกชนิด โฟม ผลิตภัณฑ์ที่มีสารประกอบCFC ฯลฯ5  

      2.1.2 การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community base Solid Waste         
Management) 

          ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการก าจัดขยะ โดยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและ
น าไปใช้ประโยชน์ประกอบด้วยหลักการ 3R Reduce (ลดการใช้) เช่น ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการ
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลไม่ได้  Reuse (การใช้ซ้ า) ส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่คืนบรรจุภัณฑ์ เช่น  ขวด
น้ าดื่ม การแปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ และ Recycle (การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ ) โดย
เข้าถึงระดับบุคคล ชุมชนและระดับองค์กร  ในการส่งเสริมการลดและน ากลับมาใช้ประโยชน์ให้เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าเพ่ือลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบการเก็บขนและก าจัดให้น้อยที่สุด โดยคัดแยก
ขยะมาใช้ประโยชน์ คือ  1) ขยะรีไซเคิล คัดแยกและรวบรวมที่บ้านเรือน สถานประกอบการต่างๆ   

                                           

            
5
 สมนึก ชัชวาล, “เรื่อง ของเสียจากครัวเรือน: วิถีปฏิบัติและแนวคิดในการจัดการ-แก้ไข,”

(รายงานการวิจัย,สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2542), 23-24. 
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2) ขยะอินทรีย์ เช่นเศษอาหาร กิ่งไม้ใบไม้ เศษผักเปลือกผลไม้ คัดแยกรวบรวมที่บ้าน  ที่ท างาน  และ
น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ น้ าจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM)   

                2.1.2.1 รูปแบบการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 

              มีแนวคิดหลักคือการพัฒนาศักยภาพกลไกของชุมชนไปพร้อมๆกับส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในชุมชนและความร่วมมือกับภาคีต่างๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอย
และสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการจัดการมูลฝอยชุมชนจากแหล่งก าเนิดก่อนน าไป
ก าจัด เพ่ือเอ้ือต่อการเก็บขนและก าจัดมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับมูลฝอยด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความร่มรื่น การดูแลพ้ืนที่สีเขียว
และคูคลองค านึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละสภาพชุมชนและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนา “ชุมชนน่าอยู่” และเมืองน่าอยู่องค์ประกอบส าคัญในการจัดการ
มูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมี 3 ประการ คือ 

                  (1) กลไกชุมชน อาจเป็นผู้น า คณะหรือกลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการชุมชน หรือ
นิติบุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งมักมีศักยภาพแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ และพัฒนาการ
ของแต่ละชุมชน 

                 (2) กิจกรรม การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเริ่มจากการลดการเกิด
มูลฝอย การคัดแยก การใช้ประโยชน์มูลฝอย และการรวบรวมมูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
เก็บขนของส านักงานเขตและการน าไปก าจัดของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกิจกรรมการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับการเกิดมูลฝอย 

                 (3) ความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น สมาชิกในชุมชน ส านักงาน
เขต ส านักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา ซึ่งเข้ามา
มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะคือ 

       - ความร่วมมือในชุมชน เพ่ือร่วมจัดการมูลฝอยและเป็นฐานการพัฒนาร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 

       - ความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจเอกชน โดยก าหนดกติกาที่ชัดเจน

ในการรับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

       - ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษา สนับสนุนข้อมูลด้าน

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยและฝึกอบรมต่างๆ  
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        - ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ โดยประสานความร่วมมือในการส่งเสริม และ

พัฒนากิจกรรมชุมชน พัฒนาและยกระดับบทบาทกลไกของชุมชนให้เข้มแข็ง รวมถึงการ

ก าหนดมาตรการจูงใจต่ าเช่นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือการจ่ายค่าตอบแทนการ

รวบรวมมูลฝอยและดูแลรักษาความสะอาดของชุมชน6 

           แนวคิดการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (Community Base Solid Waste 
Management) หรือที่เรียกว่า CBM เป็นแนวทางที่กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากจะเป็นกุญแจส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่นับวันจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ได้มีความพยายามในการด าเนินการในหลาย
รูปแบบ เพ่ือให้ชุมชนมีความตื่นรู้ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของเมืองและถิ่นที่อยู่ของตน แนวคิดการ
จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นกระบวนการจัดการ 

 ขยะแบบผสมผสานเป้าหมายส าคัญคือ การลดปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิดตั้งแต่ระดับ
ครัวเรือนชุมชน เพื่อลดปัญหาและลดต้นทุนการจัดการขยะมูลฝอย โดยสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ในทุกขั้นตอนเพ่ือชุมชนน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดหลักการของ CBM 
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 5 ประการได้แก่        

 (1) การคัดแยกขยะ คือขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ และขยะอินทรีย์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 (2) ลดปริมาณถังขยะบนท้องถนน และจัดระบบการเข้าจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนให้
ตรงเวลา 

 (3 ) ส านักงานเขตจะต้องลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะหากชุมชนมีการคัดแยกขยะ
อย่างได้ผลท าให้ปริมาณมูลฝอยลดลง 

 (4) ติดตามผลการด าเนินการอย่างใกล้ชิด 

 (5) สร้างเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงโดยการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้ 
 

 

                                           
               6 ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร, คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนกรุงเทพมหานคร,พิมพ์ครั้งที่ 1(กรุงเทพฯ:มาตาการพิมพ์,2556),28-29. 
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องค์ประกอบส าคัญของ CBM (Community Based Solid Waste Management) ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบส าคัญของ CBM 

ที่มา: คู่มือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  

        ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  

จากภาพแสดงถึงองค์ประกอบส าคัญในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชนมี 3 ประการประกอบด้วย  

 (1) กลไกชุมชน อาจเป็นผู้น าคณะหรือ กลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการชุมชน หรือนิติบุคคล
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งซึ่งมักมีศักยภาพแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และพัฒนาการของชุมชน 

 (2 ) กิจกรรม คือการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เริ่มจากลดการเกิดมูล
ฝอย คัดแยกมูลฝอย ใช้ประโยชน์มูลฝอย และรวบรวมมูลฝอย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บขน
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และการก าจัดมูลฝอย รวมทั้งกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอัน
เกี่ยวเนื่องหรือมีผลจากขยะมูลฝอย 

 (3) ความร่วมมือ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น สมาชิกในชุมชน ส านักงานเขต 
ส านักสิ่งแวดล้อมองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน องค์กรเอกชนและ
สถาบันการศึกษา ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

      การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน 

   กลไกชุมชน                                          
-ผู้น าชุมชน                                          
-กรรมการชุมชน                       
-นิติบุคคล 

       กิจกรรม                     
-ลดการเกิดมูลฝอย         
-คัดแยกขยะ                             
-ใช้ประโยชน์มูลฝอย                  
- รวบรวมมูลฝอย 

     ความร่วมมือ                        
-ภายในและภายนอก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
และสนับสนุน 

เป้าหมาย : ชุมชนน่าอยู่ สะอาด      
สภาพแวดล้อมดี 
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          การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสามารถสนองตอบ

แนวคิดชุมชนน่าอยู่ได้ เนื่องจากเป็นแนวทางการจัดการขยะโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน 

ท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นปลอดขยะ เกิดสุขอนามัยทีดี่ สมาชิกในชุมชนสามารถสร้างรายได้

จากการขายหรือสร้างมูลค่าจากขยะท าให้รายจ่ายลดลง ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จาก

การร่วมคิดร่วมท าอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน สามารถน าไปใช้ในแก้ไขปัญหา

อ่ืนๆของชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อเป็นชุมชนที่น่าอยู่แล้วจะส่งผลให้เมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วย 

หลักการส าคัญของจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้มี

บทบาทในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนักในสภาพ

ปัญหา  ร่วมคิดค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจเลือกวิธีการด าเนินการในการจัดการกับ

ปัญหา และร่วมด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกัน  เมื่อพบปัญหาชุมชนจะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

สิ่งส าคัญในการที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย คือต้องมีการสื่อสารกัน

อย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชน ด าเนินการในรูปของกระบวนการสร้างการมีส่วน

ร่วม จากการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลท าให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึ้น ส่งผลให้

ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 7             

 ฐปนัท จุลวงษ์8 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง

เทศบาลต าบลพนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ พบว่าปัญหาที่ส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจกระบวนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรและเข้าใจ

เพียงว่าการท้ิงขยะลงถังขยะนั้นเพียงพอแล้วส าหรับการท าหน้าที่พลเมืองดีที่ช่วยรักษาความสะอาด 

แต่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะหลังจากมีการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและประชาชนท าให้

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมีการตั้งประชาคมเพ่ือช่วยกันดูแลขยะ

ในพ้ืนที่เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาโดยการสร้างจิตส านึกให้กับคนในชุมชนโดยสรุปแนวทางในการ

                                           
      7

 กรมควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน,ส่วนรณรงค์ 
(กรุงเทพฯ:กองส่งเสริมและเผยแพร่,2548). 

       8 ฐปนัท จุลวงษ์,“แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง :กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลพนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,ภาควิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2553 ),85-86. 
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บริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์นั้นควรเน้นไปที่การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชน

และประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละชุมชนย่อมมี

ลักษณะทางกายภาพ ความเป็นอยู่ นิสัย และพฤติกรรมต่างกัน ดังนั้นแนวทางในการบริหารจัดการ

ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปจึงควรต้องมีการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการขยะที่ดีเพ่ือที่จะน าไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

           นิพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์ 9 ได้ศึกษาเรื่องการจัดการขยะกับปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า การจัดการมูลฝอยของชุมชนยังขาดความร่วมมือจากคนในชุมชน บางครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะ   มูลฝอย และน ากลับมาใช้ใหม่ แต่ในบางครัวเรือนยังไม่มีการคัดแยกขยะและขาดการให้ความรู้      
กับประชาชนจากหน่วยงานของรัฐ สิ่งส าคัญในการก าจัดขยะขั้นสุดท้ายคือการปลูกจิตส านึก  สร้าง
ค่านิยม ในการรักษาความสะอาด และมีความเป็นระเบียบ และควรมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กร หรือ
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้น า 

 ผู้น า (Leader) หมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หมายถึง
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งข้ึนมา หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการด าเนินงานต่างๆ ในองค์กร
ต่างๆ ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้น า และมีความเป็นผู้น าจึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปอย่างบรรลุส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ และน าพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า    ความเป็นผู้น า (Leadership) 
หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได้รับการยอมรับและยกย่องจาก
บุคคลอ่ืน เป็นผู้ท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ ความเป็นผู้น าเป็นผู้มีหน้าที่ในการ
อ านวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา ประสานงานโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) เพ่ือให้กิจการ
งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการความเป็นผู้น า 

                                           

       9 นิพนธ์ชาติ อรุณกรพสุรักษ์, “แนวทางการจัดการขยะกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี”, (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต,สาขาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), 32. 
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 2.2.1 คุณสมบัติของผู้น าประกอบด้วย 
          (1) ด้านอ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งอย่างเป็นทางการ (Authority) ในด้านของ

การด ารงต าแหน่งผู้น าอาจได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น าโดยที่มีต าแหน่งรองรับอย่างเป็นทางการ เป็น

ความต้องการ และการสนับสนุนของกลุ่มคนที่ต้องการบุคคลที่จะมาน าหรือเป็นตัวแทนในการปฏิบัติ

ตามแนวความคิดหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม  

          (2) ด้านการยอมรับ (Acceptance) ผู้น านั้นเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับโดย

บุคคลหรือกลุ่มคนให้เป็นในทิศทางที่สมาชิกเหล่านั้นเห็นด้วย ผู้น าสามารถตอบสนองความต้องการ

ของกลุ่มได้โดยท าให้เป็นที่พอใจของกลุ่มคน  

          (3) ด้านความสามารถ (Competency) ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ดังนั้นผู้น าจึงเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ และมีประสบการณ์ ท า

ให้สมาชิกยกย่องและยอมรับ 

          (4) ด้านความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Relationship) ในลักษณะของความไว้วางใจ

ความเชื่อถือการยอมรับจากบุคคลต่างๆ จะสร้างความพอใจให้แก่พนักงานได้มากกว่าผู้บริหาร10 

         2.2.2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อองค์การ มีดังนี้  

 (1) เสริมสร้างทัศนคติและการท างานของพนักงาน 

 (2) รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป คือการรับเอานโยบายของผู้บริหาร
ระดับสูงไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ และน าเอาแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมาถ่ายทอดยัง
พนักงาน 

 (3) รับผิดชอบพฤติกรรมของกลุ่มพนักงาน 

 (4) รับผิดชอบต่อทัศนคติและค่านิยมส่วนบุคคลคือการเสริมสร้างให้พนักงานแต่
ละคนมีจิตส านึกท่ีดีต่อการท างาน สร้างพฤติกรรมที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ11 

                                           
           10เนตร์พัณณา ยาวิราช ,ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ ,พิมพ์ครั้งที่1(กรุงเทพฯ:บริษัท            
เซนทรัลเอ็กซ์เพรส,2546),1-11. 
                

11
 เรื่องเดียวกัน,115. 
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           2.2.3 ผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary Leadership) หมายถึง ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มีส านึกของความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าตัวเองให้สอดคล้องกับทุกคนในองค์กร น าวิสัยทัศน์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างสมดุล12 หน่วยงานรัฐก็สามารถเป็นผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ได้ เพราะรัฐคือองค์การให้บริการ
แก่สังคม จึงต้องการการน าทางส าหรับการให้บริการที่ดีแก่สาธารณชน ซึ่งมีหลัก 5 ประการ ดังนี้ 

 (1) เป็นผู้น าในการท างานที่ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมี
ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ท้าทาย 

  (2) มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้น โดยการท าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้อื่น 

 (3) ส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้การสนับสนุนผู้อ่ืน 

 (4) ท าตนเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น 

 (5) น ามาซึ่งการบรรลุความส าเร็จสูงสุดในการท างานจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริง 

 2.2.4 ผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership)13  คือผู้น าที่สามารถแปลง
วิสัยทัศน์ให้เป็นความจริงได้ น าไปสู่การปฏิบัติได้ สามารถท าให้บุคคลสนใจและยินดีปฏิบัติตาม ซึ่ง
คุณสมบัติของผู้น าเชิงปฏิรูป มีดังนี ้

 (1) เป็นแบบอย่างที่ดี (Idealized Influence) การที่ผู้น าประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี สามารถจูงใจพนักงานให้น าเอาวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามที่
ต้องการ 

   (2) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) สร้างแรงบันดาลใจมี
ความสามารถในการจูงใจ 

 (3) ส่งเสริมความรู้ (Intellectual Stimulation) ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิด
ริเริ่มปลุกเร้าให้พนักงานรับรู้ถึงปัญหาและหาทางแก้ไข มีการแก้ปัญหาได้อย่างดีมีคุณภาพสูง 

         (4) ให้ความส าคัญกับพนักงาน (Individualized Consideration) การให้
พนักงานมี ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ต้องให้ความส าคัญกับพนักงานมากขึ้นด้วย มีการสื่อสารแบบ

                                           
                 

12
  เรื่องเดียวกัน,115. 

                 
13

 เรื่องเดียวกัน,197-198. 
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เปิดเผยและ มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังนั้นผู้น าจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมี
การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ า 

          ศุภวัช  ม่ันป้อม14 ได้ศึกษาบทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กองขยะหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พบว่าความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลยหากมีผู้น าเพียงคนเดียวในการปฏิบัติงาน ผู้น าจะต้องมีบทบาทในด้านการประสานงาน ทั้ง
ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ 
ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน และบรรลุเป้าหมาย ผู้น าจะมีบทบาทในการเป็น
นักคิดโดยเป็นผู้วางแผนในการแก้ปัญหาของชุมชน มีความยืดหยุ่นเปรียบเสมือนการค่อยๆ สอนคน
ไปทีละเล็กละน้อย เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
การเรยีนรู้ โดยมีผู้น าชุมชนเป็นผู้สร้างกระบวนการ  ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่มีผลท าให้การจัดการขยะ
มูลฝอยประสบความส าเร็จ ได้แก่ การเป็นคนที่มีความตั้งใจ เสียสละ และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการน้ าเสียที่ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเข้ามาร่วมกันจัดการเพ่ืออนาคตที่
ดีกว่า โดยผู้น าสามารถชี้ให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา และเข้ามาร่วมลงมือแก้ไขปัญหา
โดยให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม ผู้น าเป็นผู้วางเป้าหมายความส าเร็จซึ่งจะเห็นว่าปัจจัยผู้น า
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สามารถประสบความส าเร็จได้  

 

2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

           2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

           อรทัย  ก๊กผล ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิด
ให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น 
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ประชาชน

                                           

       14 ศุภวัช มั่นป้อม, “บทบาทของผู้น าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนกองขยะหนอง
แขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต, ภาควิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554),91. 
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จะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อ
กิจกรรมนั้น ๆ15 

          เจมส์ แอล  เครย์ตัน ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่าเป็นกระบวนการที่รวบรวม
เอาความห่วงกังวล ความต้องการและค่านิยมต่างๆของสาธารณะชนไว้อยู่ในกระบวบการตัดสินใจของ
รัฐและเอกชน เป็นการสื่อสารสองทางและเป็นการปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่า
และที่ได้รับการสนับสนุนจากสาธารณะชน มีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายส าคัญ 4 ประการได้แก่ 
การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และ
การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน16 

            นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ระบุว่าการมีส่วนร่วม คือการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆหรือเข้าร่วมการตัดสินใจหรือเคยได้เข้าร่วมเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไป
อย่างอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้นและการเข้าร่วมนั้น
ต้องเริ่มตั้งแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของโครงการ17        

            2.3.2 ลักษณะการมีส่วนร่วม 

            อรทัย  ก๊กผล กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าร่วมอย่าง
ครบวงจรตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุด ไม่ใช่เป็นการจัดเวทีการมีส่วนร่วมครั้งเดียว ควรเปิดให้ประชาชนเข้า
ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ ดังนี้ 
 (1) เริ่มตั้งแต่การเกิดจิตส านึกในตนเอง และถือเป็นภาระหน้าที่ของตนในฐานะที่

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอยู่ 

 (2) ร่วมคิดด้วยกันว่าอะไรที่เป็นปัญหาของชุมชน มีสาเหตุอย่างไรและจะจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาเป้าหมายอย่างไร และควรที่จะจัดการกับปัญหาใดก่อนหลัง 

                                           
       15

 อรทัย  ก๊กผล,คู่คิดคู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น,(กรุงเทพฯ:
ส เจริญการพิมพ์,2550),7. 
        16 วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ,คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน:การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วม,(ขอนแก่น:ศิริภัณฑ์ ออฟเซท,2551),3. 
        17

 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา ,การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง ,
(เชียงใหม่:สิริลักษณ์การพิมพ์,2547),4. 
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 (3) ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน ว่าจะจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไร จะแบ่ง

งานกัน อย่างไร ใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดจะจัดหางบประมาณมาจากที่ใด และใครจะเป็นผู้ดูแล

รกัษา 

 (4) ร่วมด าเนินงาน ประชาชนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ เต็มก าลัง

ความรู้ความสามารถของตนเอง 

 (5) ร่วมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาที่ท างานร่วมกันประชาชนจะต้องมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบถึงปัญหาอุปสรรค และร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานหรือภารกิจ

ดังกล่าวสามารถส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 (6) ร่วมรับผลประโยชน์ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนแล้วย่อม

ที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาจไม่จ าเป็นที่จะต้องอยู่ในรูปของเงิน วัตถุสิ่งของ แต่อาจเป็น

ความสุขสบายความพอใจในสภาพของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ได้ 

ทั้งนี้ ในการท างานเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเงื่อนไข หรือ

หลักการที่ส าคัญ 3 ประการคือ 

 -  การมีส่วนร่วมต้องเกิดจากความเต็มใจและความตั้งใจที่จะเข้าร่วม เพราะ

จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการแก้ไขปัญหา/ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

 - กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค และขีด

ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

  - การมีส่วนร่วมต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพอิสรภาพที่จะตัดสินใจว่าจะ

เลือกหรือจัดให้มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ ข้อส าคัญคือการมีส่วนร่วมนั้นต้องไม่เกิดจากการ

บังคับหรือขู่เข็ญจากผู้ที่เหนือกว่า18  
 

         2.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

            ตัวแบบ“ขั้นบันไดการมีส่วนร่วมของพลเมือง”หรือ “Ladder of Citizen 
Participation”ของ Arnstein ถือตัวแบบที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะน าเสนอตั้งแต่ ค.ศ. 
1969 ซึ่งแบ่งบันไดการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 8 ขั้น ประกอบด้วย 

                                           
             

18
 อรทัย  ก๊กผล,คู่คิดคู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ส าหรับนักบริหารท้องถิ่น,18-19. 
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            (1) ขั้นการควบคุม (Manipulation) 

  (2) ขั้นการรักษา (Therapy) 

            (3) ขั้นการให้ข้อมูล (Informing) 

    (4) ขั้นการรับฟังความคิดเห็น (Consultation) 

    (5) ขั้นการปรึกษาหารือ (Placation) 

    (6) ขั้นการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 

    (7) ขั้นมอบหมายอ านาจ (Delegated Power) 

    (8) ขั้นอ านาจพลเมือง (Citizen Control)  19       

           2.3.4 ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วม 
         อัจฉราภรณ์  ทวีสิน 20 ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนด้าน

สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผล

การศึกษาพบว่า การเลือกเทคนิคที่ใช้ในกิจกรรมการวางแผน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในชุมชนเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนอย่างแท้จริง โดยไม่กระทบต่อ

เวลาการท ามาหาเลี้ยงชีพของประชาชน และใช้เทคนิคโดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในทุก

ช่องทางที่สามารถท าได้ เช่น การส่งจดหมาย การจัดท าวารสาร การแจ้งทางหอกระจายข่าว การ

จัดท าเวปไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชาคม) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) และการ

ปรึกษาหารือในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลไม่ว่าจะด้านสิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม  

                                           
       19 เรื่องเดียวกัน,20. 

         20 อัจฉราภรณ์ ทวีสิน, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนด้านสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี,” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552),44. 
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           สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 21 ได้ให้ความหมายของค าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
จัดการขยะ หมายถึง การลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือให้ขยะบางประเภทได้น า
กลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ อันจะส่งผลให้เหลือขยะที่จะทิ้งจริงลดน้อยลง และความส าเร็จของการคัด
แยกขยะนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้ทิ้งขยะ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน การจัดการขยะ มีดังนี้  

                 (1) ร่วมรับรู้ หมายถึง รับรู้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตน รับรู้ถึงวิธีการจัดการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบของปัญหาและปูองกันปัญหา ในกระบวนการนี้ สื่อข้อมูลข่าวสาร 
วิธีการเผยแพร่หรือเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารและแหล่งข้อมูลข่าวสาร ย่อมเป็นส่วนส าคัญที่ผู้เกี่ยวข้องควร
ค านึงถึง เพราะการให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ย่อมมีความตระหนักถึงปัญหาในการพิจารณาว่าตนจะเข้า
ไปมีส่วนร่วมด้วยวิธีใดได้บ้าง  

                 (2) ร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับรู้ข้อมูล เมื่อประชาชน
เกิดความตระหนักแล้วย่อมเป็นช่องทางที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น
ถึงวิธีการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง การมีส่วนร่วมในขั้นตอนนี้ย่อมน ามาซึ่งการมีส่วนร่วมใน
ขัน้ตอนต่อไป  

                 (3) ร่วมด าเนินการ เมื่อวิธีการที่จะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงและปูองกันปัญหาเกิดจาก
การม ีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ก็เท่ากับเป็นการยอมรับปัญหาของพวกเขา ดังนั้นหากจะต้อง
ให้พวกเขา เข้ามาร่วมด าเนินการตามกิจกรรมที่ได้มาแล้ว ความเป็นไปได้ย่อมมีมาก  

                 (4) ร่วมติดตามตรวจสอบความเข้มแข็งและความต่อเนื่องในการด าเนินการ ย่อมต้อง
อาศัยปัจจัยความร่วมมือของประชาชนในชุมชนที่จะติดตามและตรวจสอบว่า ในการด าเนินการนั้นมี
ปัจจัยใดบ้าง ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ เพ่ือจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 
                (5) ร่วมรับผิดชอบ ความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจกรรมหรือโครงการย่อมขึ้นอยู่
กับ การร่วมรับผิดชอบของประชาชนในชุมชน มิใช่เป็นผู้ริเริ่มโครงการหรือผู้น าชุมชนการยอมที่จะมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบย่อมสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในทุกระดับ  

                                           
         21 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และนันทพล กาญจนวัฒน์, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะชุมชน,” (รายงานการวิจัย, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543),17-18.  
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                (6) ร่วมขยายผล การจัดการขยะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า หากชุมชนใดมีการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว และมีการชักชวนด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมถึงการช่วยเหลือในการจัดการ
ขยะของชุมชนอื่นๆ ย่อมน ามาซึ่งการขยายผลของการจัดการขยะให้สามารถใช้ได้หลายชุมชนมากขึ้น 
ซึ่งชุมชนมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีได้จ านวนมากชุมชนเท่าใด  ย่อมส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมได้มากเท่านั้น 

            ปัจจัยการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน กล่าวคือ จากปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชนที่มีความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ทุกคนต้องหันมาร่วมกันคิด ร่วมกันท าเพ่ือ
หาทางออกให้กับปัญหาที่ทุกคนก าลังเผชิญอยู่ และมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ดังนั้นจึงเกิดการเข้าร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดกลไกชุมชน มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ 
ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความร่วมมือในชุมชนท าให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอย โดย
เฉพาะที่แหล่งก าเนิด จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายการเรียนรู้ด้านการน าขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ การ
สร้างรายได้ของขยะมูลฝอย และพัฒนาเป็นความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมกันจัดการขยะ
มูลฝอย ซึ่งที่กล่าวมาท้ังหมดจะเกิดขึ้นได้จากการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน 

 

2.4 แนวคิดทุนทางสังคม 

 ทุนทางสังคมได้ปรากฏในสังคมไทยมาช้านานแล้วพิจารณาจากผลงานด้านวิชาการที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทุนทางสังคมในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าได้มีวิวัฒนาการมาจากแนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักค าสอนในทางพระพุทธศาสนาและแนวคิดการพัฒนาในเชิงพุทธ
หรือแม้กระทัง้แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบ
กับวิกฤติทางเศรษฐกิจและที่ได้มีโครงการกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) เกิดขึ้นในสังคมไทยค าว่า“ทุนทาง
สังคม”ก็ได้ถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีความหมายที่ครอบคลุมไปในบริบทหลากหลาย เช่น 
เรื่องของวัฒนธรรม ได้แก่ เรื่องของภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ หรือเรื่องของความเป็นชุมชน 
ได้แก่ ความมีน้ าใจ ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งในเรื่องขององค์กรภาค
ประชาชนผู้น าเครือข่าย 22 

                                           

        22 วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์,ทุนทางสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม,(กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546),304-305. 



Ref. code: 25595803010486OJW

32 
 

 

          วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์23 ให้ความหมายของทุนทางสังคมว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่อยู่บนพ้ืนฐานของความคาดหวังและค่านิยม วัฒนธรรม จารีต ประเพณีร่วมกัน มี
ความไว้วางใจกัน และมีการต่างตอบแทนกันและอาจจะมองครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นใน
ระดับปัจเจกชน กลุ่ม องค์กร ชุมชนและเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความหมายทุนทางสังคม
ไปในทิศทางที่เป็นความหมายทุนของชุมชน หรือทุนของสาธารณะ อาทิ ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุน
วัฒนธรรม ทุนที่เป็นพลังขับเคลื่อนชุมชน อันได้แก่พลังแห่งปัญญาหรือความรู้ และพลังแห่งความ
สามัคคีเหล่านี้เป็นต้น ทุนทางสังคมในความหมายแบบกว้างนี้ จะมุ่งเน้นที่ทรัพยากรหรือทุนประเภท
อ่ืนๆ ที่มีอยู่ในชุมชน หรือสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สามารถสร้างพลังให้เกิดแก่
ชุมชน หรือท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งได้ ซึ่งการมองทุนของสังคมในมิติดังกล่าวน่าจะได้ประโยชน์และ 
เกิดผลดีแก่สังคมโดยรวม สามารถท าให้ชุมชนมีพลังและมีความเข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างจริงจังและยั่งยืน 

 “ทุนทางสังคม” เป็นค าที่ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อ
กระบวนการคิดที่มองปัญหาที่เกิดขึ้นของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท้ายสุดกลับพบว่ากระบวนความคิด
แบบนี้ไม่สามารถน าพาสังคมไปสู่เป้าหมายได้อย่างแท้จริง และสิ่งที่เกิดขึ้นท าให้คนกลับมามองว่า
สังคมหรือชุมชนมีระบบคิดที่เอ้ือให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง ท าให้สามารถลดช่องว่างต่างๆ ระหว่างคนใน
สังคมได้ ท าให้เกิดความไว้วางใจกัน มีเป้าหมายร่วมกัน ก็จะท าให้คนหรือสถาบันสร้างระบบทาง
สังคมท่ีเรียกว่าทุนทางสังคม ซึ่งจะช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ร่วมกัน24  

    ทุนทางสังคมเป็นวิธีคิดระบบคิด หรือระบบความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงการจัดระบบคุณค่าต่างๆ 
ที่มีอยู่ภายในชุมชนของตน ตัวอย่างเช่น ความรู้ ประเพณี ภูมิปัญญา พิธีกรรมและวัฒนธรรม วิถีการ
ด าเนินชีวิตโดยสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ จารีตประเพณี ศีลธรรม25  

                                           

        23 เรื่องเดียวกัน,10. 

        24 เรื่องเดียวกัน,15. 

        25 ชยุต อินพรหม ,“ทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติชุมชน : กรณีศึกษาสภา
ลานวัดตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง,” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, 
สาขาพัฒนา ชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547),10. 



Ref. code: 25595803010486OJW

33 
 

 

   Hanifan26 ได้กล่าวว่าการสร้างทุนทางสังคมในชุมชนเป็นแบบอย่างเทียบเคียงกับ
องค์กรทางธุรกิจ คือต้องมีการสะสมทุนก่อนที่จะด าเนินการทางธุรกิจ แต่การสร้างทุนทางสังคมนั้น
จะต้องสร้างมิตรภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนขนาดใหญ่กว่าครอบครัว เพราะหากบุคคลอยู่โดย
ล าพังอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมจนกว่าเขาจะมีการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน และผู้ที่อยู่
รอบๆ ก็จะเกิดทุนทางสังคมสะสมขึ้นมาทีละน้อย 

          Putnam27 กล่าวว่าทุนทางสังคมเป็นลักษณะของการจัดองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประเด็นสาธารณะร่วมกันท าให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
โดยที่ไม่มีระบบอุปถัมภ์เข้ามาเกี่ยว ประชาชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันมีความตรงไปตรงมา 
เครากฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้น าชุมชนมีความซื่อสัตย์ปฏิบัติตนต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีเครือข่าย
ทางสังคมและการเมืองเป็นแบบแนวราบมากกว่าแนวตั้ง  Putnam ได้ให้ความเห็นว่าการท างาน
ร่วมกันในชุมชนเป็นสิ่งที่สามารถท าได้ง่าย โดยเฉพาะหากมีสิ่งที่เอ้ือให้เกิดทุนทางสังคมในอีกแง่มุม
หนึ่งทุนทางสังคมท าให้ชุมชนมีพลังในการท าเรื่องต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น  จากลักษณะดังกล่าวทุนทาง
สังคมถูกมองว่าเป็นการจัดการระบบความสัมพันธ์ทั้งในระดับแนวราบและแนวนอน คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน กับความสัมพันธ์ในแนวตั้งได้แก่ความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
ภายนอกชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรมอาจจะแสดงออกในรูปของปัจเจกกลุ่มคน องค์การ ชุมชน หรือ
เครือข่ายต่างๆ ประโยชน์ของทุนทางสังคมในรูปของเครือข่ายเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของ
ประชาชนซึ่งมีอยู่ 4 ประการ อาทิเช่น 

   (1) ท าให้เพ่ิมศักยภาพในการท างานและช่วยลดต้นทุนในการท างานมากกว่าที่
ปลีกตัวท าแบบคนเดียว  
 (2) ท าให้จารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการพ่ึงพาอาศัยกัน หรือการต่างตอบแทน

แข็งแรงและมีพลัง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการยอมรับจารีตประเพณีของชุมชนนั้นๆ ด้วยว่ามีมาก

น้อยเพียงใด 

                                           

         26 จารุณี วงศ์สี, “ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา ชุมชนวัดกลางเขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาพัฒนาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), 38-39. 

         27 เรื่องเดียวกัน,41. 
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 (3) เกิดความไว้วางใจของคนในเครือข่ายท าให้การติดต่อข้อมูลข่าวสารมีความ

สะดวกขึ้น 

 (4) มีการน าความส าเร็จร่วมกันในอดีตมาใช้ประโยชน์เพื่อความร่วมมือในอนาคต 

  2.4.1 ทุนทางสังคมและทุนของชุมชน 

 จากการศึกษาพบว่าความหมายของทุนทางสังคมมีหลายมิติเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของ
บุคคลโดยมีพ้ืนฐานทางค่านิยม วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความไว้วางใจร่วมกัน มีการต่างตอบแทน
กันอยู่บนพ้ืนฐานของความหวัง และมองในเรื่องของชุมชนเครือข่าย โดยเฉพาะทุนที่เป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนชุมชน สามารถท าให้เกิดพลัง ความเข้มแข็งของชุมชน สามารถน าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ ให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับทุน
ทางสังคมว่า 

  (1) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน หากจะมีการนิยามศัพท์ข้ึนเพ่ือรองรับกับประสบการ    
ดังกล่าวต้องเพ่ิมค าว่าทุนสาธารณะหรือทุนของสังคม จะท าให้เห็นภาพชัดเจนว่าทุนทั้งหลายที่เข้า
มายังชุมชนสามารถเอ้ือประโยชน์แก่ชุมชนดังนั้นจึงถือว่าทุนนั้นเป็นทุนของสังคมหรือทุนสาธารณะ 
แต่หากอยู่นอกเง่ือนไขดังกล่าวก็ไม่ใช่ทุนทางสังคมหรือทุนทางสาธารณะ 
                     (2) ทุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลเป็นพ้ืนฐานของความไว้วางใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีกัน และต้องเป็นความสัมพันธ์ที่
สอดคล้องกับศลีธรรมอันดีของสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้ทุนทางสังคมจึงท าให้เกิดทุนสาธารณะชนหรือทุน
ของสังคม 

 จารุณี วงศ์สี 28 ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา 
ชุมชนวัดกลางเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย การสนับสนุนทาง
วิชาการและการประสานงานจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามาช่วยในเรื่องการ
ติดต่อประสานงานให้ความรู้กับทางชุมชนการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนต่างๆและ
หน่วยงานของรัฐ  ปัจจัยภายใน ได้แก่ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่รุนแรงเป็นตัวผลักดันให้ชุมชน
ต้องหันมาช่วยคิดช่วยท าเพ่ือแสวงหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น  ศักยภาพของผู้น าถือได้ว่าเป็น  

                                           

       28 เรื่องเดียวกัน, 114-116. 
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ทุนทางสังคมที่ส าคัญที่มีผลให้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนวัดกลางประสบความส าเร็จ  ภายใน
ชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ซึ่งส่งผลให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่ทางชุมชนจัดเป็นอย่างดี  ความเป็นเครือญาติกันจากประวัติศาสตร์ชุมชนที่มีพ้ืนภูมิจากที่เดียวกัน
ส่งผลให้ความสัมพันธ์เหนียวแน่น   ความเชื่อทางศาสนามีผลต่อระบบคิดของคนในชุมชน เอ้ือต่อการ
คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เช่น การบริจาค การให้ทาน 

            จากการศึกษาของ ชุลีพร ศรีสุวรรณ29 พบว่าบทบาทของผู้น ามีความส าคัญเกี่ยวข้อง
กับการจัดการขยะโดยชุมชน ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการวางแผนจัดการขยะชุมชน โดยวาง
วิสัยทัศน์ไว้และได้ปฏิบัติตาม โดยการวางระบบการท างาน และกระจายความรับผิดชอบโดย
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคคลที่เหมาะสมในงานนั้นๆ และเป็นแบบอย่างผู้น าที่ดี ท าให้
สมาชิกในชุมชนเชื่อถือ และมีความเชื่อม่ันในการท างานเป็นที่ยกย่องยอมรับนับถือ สามารถท าให้เกิด
แรงศรัทธา จึงสามารถชักจูงให้สมาชิกในชุมชนร่วมจัดการขยะอย่างมีระบบ อีกทั้งยังมีความสามารถ
ในการสร้างเครือข่ายร่วมในการจัดท าโครงการและกิจกรรมในการจัดการขยะจนประสบความส าเร็จ  
ทุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย กล่าวคือความผูกพันที่คนในชุมชนอยู่อาศัย
ร่วมกันเป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งมีความรู้สึกถึงความเป็นญาติพ่ีน้อง หลักศาสนา การอยู่บน
พ้ืนที่เดียวกัน  สิ่งเหล่านี้มีผลต่อระบบคิดของคนในชุมชน ท าให้มีความไว้วางใจการช่วยเหลือเกื้อกูล 
และเอ้ืออาทรต่อกัน สามารถสร้างความสามัคคี จากความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของถิ่นที่อยู่ และมี
จิตส านึกสาธารณะจนเกิดการท ากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน ท าให้สามารถประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ 

      จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ากระบวนการจัดการขยะมูลฝอย มีความส าคัญเป็น
อย่างมากในการลดปริมาณของเสียให้น้อยลง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่ายกล่าวคือ ท าให้ลดมลภาวะของสภาพแวดล้อม เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอย
ลดลง เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยแก่คนในชุมชนและสังคมทั่วไป อีกทั้งเป็นการช่วยรัฐใน
การประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะ ดังนั้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยร่วมกับการคัด
แยกประเภทก่อนทิ้งถือได้ว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เนื่องจากลงทุนต่ าส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อย สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน และที่  

                                           
             

29
 ชุลีพร ศรีสุวรรณ,“ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนวัดจ าปา,”

(วิทยานิพนธ์  ปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558),2. 
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ส าคัญคือการที่คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการับผิดชอบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการมีส่วน
ร่วมสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
และชัดเจนมากขึ้นสามารถลดช่องว่างและเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
ได้ ท าให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีขึ้นในสังคม ท าให้ปัญหานั้นๆ ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการเป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็ง
ของชุมชนได้ และการประสานงานเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน สามารถท าให้เกิดเครือข่ายในการร่วมกันจัดการปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ 
บทบาทของผู้น ามีความส าคัญในการท าให้เกิดพลัง สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นและชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยบทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ บทบาทในด้านการประสานงานกับกลุ่มต่างๆทั้ง
ในและนอกชุมชน บทบาททางด้านการวางแผน บทบาทด้านการติดตามและประเมินผล และบทบาท
อ่ืนๆ เช่นการกระตุ้นในการร่วมกันท างาน การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจ ซึ่ง
บทบาทเหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชน ซึ่งรวมถึงปัญหาขยะ และ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เห็นได้ชัดว่าบทบาทเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ ทุนทางสังคมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่อยู่บน
พ้ืนฐานของความคาดหวัง ค่านิยม และประเพณีร่วมกันท าให้เกิดความไว้วางใจ และมีการต่างตอบ
แทนกัน เมื่อมีการพัฒนาเป็นทุนของชุมชน หรือทุนสาธารณะ สามารถท าให้เกิดเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญในการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสาธารณะ สามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 
และสามารถท าให้เกิดความเข้มแข็งกับชุมชน ซึ่งหากมองทุนทางสังคมในมิติทางสังคมแล้วก็น่าจะท า
ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลในทางบวกแก่สังคมโดยรวมได้         

   

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

         ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ30 ศึกษาเรื่องมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถังพบว่าหน่วยงานรัฐมีการ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทิ้งขยะลดลง แต่ไม่ได้คิดว่าขยะที่อยู่ในถังจะถูก
น าไปรวบรวมเพ่ือท าลายและสร้างมลพิษให้กับลูกหลานในอนาคตดังนั้นจึงต้องมีวิธีคิดแบบใหม่คือ
ต้องน าถังขยะออกจากบ้าน ซึ่งเป็นมิติความคิดแบบใหม่ ต้องสร้างชุมชนที่มีความสวยงามมีภูมิทัศน์ที่
น่ามอง อันดับแรกคือการลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการไม่สร้างขยะออกสู่สาธารณะและ
ธรรมชาติอะไรที่ไม่ใช้ขยะไม่ควรทิ้งเพราะขยะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ด้วยวิธีที่เรียกว่า      

                                           

       30ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง,(กรุงเทพฯ : ส เจริญ การพิมพ์, 2552),30. 
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รีไซเคิล ชุมชนไทยไร้ถังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะที่สามารถท าให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างยั่งยืน ขั้นตอนส าคัญมี 4 ขั้นตอน 

ขั้นตอนแรก คือ การสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่สอง คือ การระดมการสนับสนุนจาก
ชุมชน ขั้นตอนที่สาม คือ ด าเนินการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่สี่ คือ สร้างขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลงการถอดถอนถังออกจากชุมชน จึงมิใช่ถังเพียงรูปธรรม แต่ถังที่จะต้องถอดถอนออกไป
คือถังที่เป็นนามธรรม คือ สภาพจิตใจที่เจริญของคนในสังคม ที่ไม่สร้างสิ่งแปลกปลอมเข้าไปใน
ธรรมชาติ และควบคุมสิ่งแปลกปลอมท่ีเราจ าเป็นจะต้องใช้ มิให้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ ดังนั้นจาก
ถอนถังขยะออกไปจากชุมชนมิใช่ว่าเราไม่มีถังขยะ แต่ขยะต้องเป็นขยะจริงๆทุกครั้งที่คิดจะซื้อของ
ด้วยการเลือกซื้อของโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์ เช่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษ 
หรือกระป๋องสามารถน ากลับไปรีไซเคิลได้ และควรลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกด้วยโดยการใช้ถุงผ้า
แทน เลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เพ่ือลดปริมาณขยะและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรของโลกได้อีกทางหนึ่ง 
ลดปริมาณการจับจ่ายของใช้ และการซื้อของมือสอง เหมือนเป็นการหมุนเวียนของที่ยังใช้ประโยชน์
ได้กลับมาใช้อีกครั้ง 

          ศศิพร  แก้วพินิจ31 ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
ในการลดปริมาณขยะ กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการศึกษารวบรวมข้อมูลจาก
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าขยะที่พบมากที่สุด คือขยะประเภทขวด
พลาสติกและถุงใส่อาหารรองลงมาจะเป็นขยะประเภทเศษอาหาร และขยะอินทรีย์  มีการก าจัดโดย
การน าไปทิ้งตามที่รกร้าง เศษขยะจะก าจัดโดยการเผา 

           วิษณุ สถานนท์ชัย32 พบว่าผู้ประกอบการที่ท างานด้านธุรกิจในเขตเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา มีพฤติกรรมการรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยถูกต้องมากกว่ากลุ่มที่มี ใช้แรงงานและมี
การศึกษาต่ า     

                                           
        31 ศศิพร แก้วพินิจ,“ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับภาครัฐในการลดปริมาณขยะ
กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ ” ,(รายงานการวิจัยปริญญาบัณฑิต ,คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2551), 51-53. 

       32 วิษณุ สถานนท์ชัย,“พฤติกรรมการรวบรวมและก าจัดขยะมูลฝอยของผู้ประกอบการธุรกิจ
การค้า,”(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), บทคัดย่อ. 
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          นรินทร์ชัย พัฒนพงศา33  ไดโ้ดยสรุปผลการศึกษาไว้ว่า ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจัยของโครงการ ปัจจัยด้านพี่เลี้ยง ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านสังคมจิตวิทยา 

         พีรยา วชัโรทัย34 พบว่า กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
เริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากครัวเรือน 
เทศบาลมีการคดัแยกขยะ และการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในองคก์รพัฒนาศักยภาพตนเองด้าน
การจัดการขยะ มีการวางเป้าหมายในการจดัการขยะมูลฝอยและใช้ยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน โดย
ใช้ระบบ ISO 14001 ในการท างาน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าทีเ่ป็นตัวกลางประสานการท างานระหว่าง
เทศบาลกับประชาชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีการคิดอย่างเป็นระบบ สร้างความกระตือรือร้นในการ
บริหารจัดการขยะ มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 

          จ าลอง  โพธิ์บุญ35 ผลการศึกษาพบว่าเทศบาลนครพิษณุโลกประสบความส าเร็จในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมสูงมากทั้งด้านการจัดการขยะและด้านอ่ืนๆปัจจัยที่ภายในที่มีผลต่อความส าเร็จใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมคือผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ขัดเจนมีความมุ่งมั่นเสียสละและให้ความส าคัญกับการ
สร้างประโยชน์ให้ชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณ อย่างเพียงพอมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ มุ่งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีการพัฒนาบุคลากรและใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมปัจจัยภายนอกที่ส าคัญคือได้รับความร่วมมือจาก 
ชุมชนจากหน่วยงานวิชาการจากต่างประเทศและความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ และเอกชนที่
เกี่ยวข้อง  บทเรียนส าคัญส าหรับผู้บริหาร คือการมีวิสัยทัศน์ การให้ความส าคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการให้ความส าคัญกับทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

 

                                           
        33

 นรินทร์ชัย พัฒนพงศา,การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง ,
(เชียงใหม่:สิริลักษณ์การพิมพ์,2547),33-37. 

         34 พีรยา วัชโรทัย, “การจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง,”(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2556),บทคัดย่อ.     

        35 จ าลอง โพธิ์บุญ, “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี : ศึกษากรณี
เทศบาลนครพิษณุโลก,”วารสารร่มพฤกษ์,ฉ.3 (กันยายน 2551):2-3.    
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของ
ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาบริบทของชุมชน กระบวนการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ได้แก่ ความร่วมมือใน
การจัดการขยะมูลฝอย กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย กลไกผู้น าชุมชนคณะกรรมการชุมชนรวมถึง
วิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 2.3 

 

     

 

 

   
 

 

 

                                                                             

                    
 

 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                       ที่มา : สรุปโดยผู้ศึกษา 

 

 

 

ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 

   กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย   

ปัจจัยความส าเร็จในการ 
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 

กลไกชุมชน                                             
-ผู้น าชุมชน , คณะกรรมการชุมชน 

 

 

 

   วิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม 
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                           บทที่ 3 

พัฒนาการและการจัดการขยะของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 
 

            จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน :
กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

                    3.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

                    3.2 พัฒนาการของการจัดการขยะของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

                    3.3 กระบวนการในการจัดการขยะของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

 

3.1 ประวัติความเป็นมาของชุมชนและพัฒนาการของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

 ชุมชนแห่งนี้ได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยแยกตัวมาจากชุมชนเซ่งไพเราะ 
โดยนายประวิน เกตุลอย เข้ามาซื้อที่ดิน และได้น าครอบครัวมาอาศัย ณ พ้ืนที่แห่งนี้ จากนั้นได้มีคน
จากหลายพ้ืนที่เข้ามาเช่าที่ดินเพ่ือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จนกระทั่งได้ก่อตัวเป็นชุมชนโดยมีวัดวชิรธรรม
สาธิต เป็นสถานที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน โดยมีการท าบุญ ทอดผ้าป่า และร่วมท า
กิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ เริ่มแรกนายประวิน ใช้พ้ืนที่แห่งนี้ท าการเพาะปลูกข้าว ท า
เกษตรกรรมและท าบ่อเลี้ยงปลา เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดกับแหล่งน้ าและได้เป็นอาชีพหลักของคนใน
ชุมชน ในช่วงเวลานั้นจากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

   “สมัยก่อนยังเป็นทุ่งนา มีบ่อปลาผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ชาวบ้านไปมาหาสู่
กันตลอดรู้จักกันทุกบ้าน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีงานก็ช่วยเหลือกันเป็นประจ าอยู่กันอย่างเป็นพ่ี
เป็นน้อง” 1 ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ได้มีการขออนุญาตจัดตั้งเป็นชุมชนตามระเบียบของ
กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2535 โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตพระโขนง เป็นผู้สนับสนุนด้านกิจกรรม
ต่างๆของชุมชน รวมถึงการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนความรู้กับชุนอื่นๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

                                           
         1

 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
2560. 
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            3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

     มีสภาพเป็นชุมชนแออัดสร้างอยู่บนแหล่งน้ าที่เป็นบ่อปลาเก่า มีพ้ืนที่15ไร่ ด้านหลัง
ชุมชนติดกับล าคลองสาธารณะ คือคลองบ้านหลาย ซึ่งเป็นคลองย่อยมาจากคลองพระโขนง โดย
กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของครอบครัวเกตุลอยทั้งหมด ต่อมานายประวิน เกตุลอย เจ้าของที่ดินได้ให้บุคคล
จากละแวกใกล้เคียงเข้ามาเช่าพ้ืนที่เพ่ือท าที่อยู่อาศัยสภาพชุมชนช่วงนั้นยังไม่มีปัญหาเรื่องขยะมูล
ฝอย เนื่องจากจ านวนประชากรที่มีอยู่ไม่มากนัก และยังไม่มีการใช้ถุงพลาสติกแพร่หลาย   “จากการ
ที่ชุมชนมีคนอาศัยยังไม่มากนักมีผลท าให้ชาวบ้านรู้จักกันเป็นอย่างดี บางครอบครัวก็เป็นเครือญาติที่
แยกครอบครัวออกมา เมื่อมีงานหรือกิจกรรมของชุมชนก็จะใช้วิธีเดินบอกตามบ้าน”2  

     หลังจากที่มีคนเข้ามาอาศัยในชุมชนเป็นจ านวนมากขึ้นมีการปลูกสร้างบ้านเรือน
หนาแน่นขึ้น ท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป จากชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมดี เป็น
ธรรมชาติปราศจากมลภาวะก็กลายเป็นชุมชนที่มีขยะเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากลักษณะการสร้างบ้านของ
ชุมชนเป็นการสร้างบ้านอยู่บนบ่อปลาเก่า เมื่อเกิดการสะสมของขยะมูลฝอยเป็นระยะเวลานาน จึงท า
ให้แหล่งน้ ากลายเป็นแหล่งน้ าเสีย และกลายเป็นบ่อขยะขนาดใหญ่ส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่
ของทุกคนชุมชน รวมถึงคลองบ้านหลายที่มีล าคลองต่อเนื่องกับพ้ืนที่ของชุมชน ท าให้น้ าเน่าเสียไป
ด้วย  “ขยะทีอ่ยู่ใต้ถุนบ้านเกิดจากความมักง่ายของคน ท าให้เกิดน้ าเน่าเสียสร้างมลภาวะให้กับชุมชน
เป็นที่อยู่ของยุง แมลงสาบ และสัตว์มีพิษ”3 เห็นได้ว่าเมื่อชุมชนเริ่มมีการขยายตัว มีประชากรมากขึ้น
ประกอบกับการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ้นไปด้วย หากไม่มีการจัดการที่ดีปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ จะค่อยๆ
เกิดข้ึนทีละน้อยกับชุมชน 

    ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็น
อย่างมาก จากถนนลูกรังก็กลายเป็นถนนคอนกรีต มีความสะดวกสบายเรื่องการเดินทาง มีรถบริการ
สาธารณะวิ่งผ่าน รอบๆชุมชนมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากมาย ทั้งอาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร และด้าน
นอกของถนนสุขุมวิท 101/1 เป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี และมีการตัดถนนสายใหม่ขึ้นเชื่อมต่อ
กับถนนศรีนครินทร์ ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อนี้ 

                                           
         2เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ,ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
2560.  
         3

 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ,ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
2560.  



Ref. code: 25595803010486OJW

42 
 

 

          ทิศเหนือ ติดกับถนนวชิรธรรมสาธิต 57 

 ทิศใต ้ ติดกับคลองบ้านหลาย 

 ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนสุนทรธรรม 

 ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านศรัณย์จิต 4 

     สภาพชุมชนโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
ภายในชุมชนแบ่งเป็น 3 ซอยคือชุมชนเกตุไพเราะซอย 3 ชุมชนเกตุไพเราะซอย 4 และชุมชนเกตุ
ไพเราะซอย 5 มีครัวเรือนทั้งหมด 121 หลังคาเรือน จ านวน 220 ครอบครัว จ านวนประชากร 689 คน 
แบ่งเป็นชาย 311 คน หญิง 378 คน นับถือศาสนาพุทธ 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงพ้ืนที่ตั้งชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 

ที่มา: ร่างจากเอกสารของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 

 หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของผู้วิจัยเพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งและขอบเขตของชุมชนโดยประมาณ 

    ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5  มีลักษณะส าคัญคือ เป็นที่ดินส่วนบุคคลดูแลโดยเจ้าของที่ดิน 
คือ นายเกียรติพงษ์ เกตุลอย ซึ่งเป็นประธานชุมชนและมีบ้านอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้ด้วย  ดังนั้นบ้าน
ทั้งหมดที่อยู่บนพ้ืนที่แห่งนี้จึงอยู่ในสถานะของการเช่าพ้ืนที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยบ้านเรือนภายใน
ชุมชนจะเป็นบ้านชั้นเดียวมีลักษณะการปลูกบ้านเรียงกันไป มีบ่อน้ าอยู่ด้านล่าง ส่วนอีกด้านหนึ่งจะ
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ปลูกบนพ้ืนดิน ซึ่งอยู่บนพ้ืนที่ลุ่ม ด้านหน้าชุมชนจะเป็นตลาดนัด ซึ่งผู้ค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน
และผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยผู้ค้าทั้งหมดจะช่วยดูแลท าความสะอาด และท าการแยกขยะทุกครั้ง
เมื่อตลาดปิดลง โดยการร่วมดูแลของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆผ่าน
หอกระจายเสียงของชุมชน และการเดินเคาะประตูบ้านของคณะกรรมการชุมชน 

 
ภาพที่ 3.2 ลักษณะบ้านเรือนของชุมชนเกตุไพเราะ 

                         ที่มา: ถ่ายภาพโดยนายกิตติ มีศิริ 

 คณะกรรมการชุมชุมชุดปัจจุบัน ที่ได้รับการคัดเลือกจากคนภายในชุมชน โดยผู้ที่มา
ท างานให้กับชุมชนนี้ทั้งหมดเป็นคนเก่าแก่ของชุมชน และเป็นผู้อาสาเข้ามาท างานอย่างเต็มใจ 
ปัจจุบันชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบของกรุงเทพมหานครว่าด้วย
กรรมการประจ าชุมชน พ.ศ. 2534 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 นายเกียรติพงษ์ เกตุลอย   ประธาน 

นายชาลี  บูรณะศิลป  รองประธาน 

นายสุธี  มากพิชัย  เลขานุการ 

นางเตือนใจ  เอ่ียมสินธร  ประชาสัมพันธ์ 

นายเที่ยง  บัวคลี่   กรรมการ 

นายธานิศร์   สมฤทธิ์   กรรมการ 

นางธันศิตา  สมฤทธิ์   กรรมการ 
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          จ านวนสมาชิกทั้งหมดภายในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีการจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง 
โดยคณะกรรมการและคนในชุมชนจะน าประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาหรือเป็นข้อเสนอมาพูดคุยกันใน
สถานที่ประชุม และข้อสรุปก็คือฉันทามติของชุมชน เห็นได้ว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
แห่งนี้ยังมีความเกื้อกูลกันมีความรักความสามัคคี แม้ว่าจะมีความเจริญเข้ามา หลากหลายรูปแบบ 
รอบๆชุมชนมีความเป็นเมืองมากขึ้น มีการสร้างอาคารพาณิชย์ คอนโดมีเนียม ร้านอาหาร ซึ่งเกิดขึ้น
ไม่ไกลจากชุมชน ดังค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า     

“ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนมีมานานแล้วทุกคนให้ความช่วยเหลือกันเป็น
ประจ าอยู่กันแบบญาติพ่ีน้อง แม้ว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่จะไม่ใช่เครือญาติกันก็
ตาม แต่การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเวลา 20-30 ปี ท าให้มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็น
ญาติกัน การที่คนในชุมชนอยู่กันมาอย่างยาวนานจากรุ่นพ่อ มาถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน
ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของมีความรักและหวงแหนในถิ่นที่อยู่อาศัย”4  

ชาวชุมชนมีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกันและอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ว่า                                                                                                                                                                              

                      “มาอยู่ที่ชุมชนนี้มา 30 ปีแล้วสภาพชุมชนตอนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมากสมัยก่อนที่
เข้ามาเช่าที่เพ่ือสร้างบ้านอยู่อาศัย มีครัวเรือนอยู่ไม่มากนัก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเป็น
ทุ่ง ทางเข้าชุมชนยังเป็นดินลูกรังไม่มีถนนคอนกรีตเหมือนสมัยนี้ น้ าใช้ก็ยังเป็นน้ า
บาดาลอยู่เลย จะเดินทางไปไหนก็ต้องใช้เรือพายออกทางคลองพระโขนงเรียกว่า
ชีวิตผูกพันกับล าคลอง คนส่วนใหญ่ยังท าการเกษตร บางส่วนก็ท างานรับจ้างทั่วไป 
มีการปลูกผักเลี้ยงปลา สภาพแวดล้อมทั่วไปยังเป็นธรรมชาติอยู่มากแหล่งน้ า
สะอาด มีปลา มีผักบุ้ง พืชอื่นๆขึ้นอยู่ทั่วไป” 5  

         จากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงแรกของการตั้งชุมชน  มีความ
อุดมสมบูรณ์ยังไม่มีปัญหาขยะและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องการอุปโภคบริโภคยังมีน้อย สภาพ
สังคมยังมีความเป็นชุมชนเกษตรซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนไปเป็น
สังคมก่ึงเมือง มีประชากรอาศัยหนาแน่นขึ้นการอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น 

 

                                           
            

4
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร,สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 
      5 เที่ยง บัวคลี่,สัมภาษณโ์ดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 
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               3.1.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

           พบว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ท างานรับจ้างและงาน
บริษัทเอกชน โดยผู้ที่ท างานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษา ส่วนคนรุ่นเก่าจะประกอบ
อาชีพค้าขาย บริเวณตลาดนัดหน้าชุมชน ซึ่งปัจจุบันตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมอาหารการกินของคนใน
ละแวกข้างเคียงด้วย สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน   “คนรุ่นใหม่ในชุมชนที่มีการศึกษาจบ
ปริญญาตรีจะไปท างานบริษัทซึ่งมีรายได้ดี ส่วนคนรุ่นเก่าก็จะท ามาค้าขายที่ตลาด ซึ่งเป็นอาชีพที่ท า
มาหลายปีแล้ว และจะท าต่อไปเรื่อยๆ เพราะปัจจุบันมีลูกค้าจากชุมชนอ่ืนๆ มาซื้อของกินของใช้ที่
ตลาดแห่งนี้กันมาก ท าให้ครอบครัวมีรายได้ดีกว่าสมัยก่อน”6 

         3.1.3 ลักษณะทางสังคม 

 สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 

                   3.1.4.1 ผู้เป็นเจ้าของพ้ืนที่ตั่งแต่ดั้งเดิม คือครอบครัวเกตุลอย ซึ่งเป็นครอบครัวที่
อาศัยที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2และมีต าแหน่งเป็นประธานชุมชนด้วยคือนาย
เกียรติพงษ์ เกตุลอย เป็นผู้น าทางความคิดและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรมต่างๆในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน 

  3.1.4.2 ผู้ที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเป็นผู้ที่เข้ามาอาศัยในฐานะของผู้เช่าพ้ืนที่เพ่ือท าที่
อยู่อาศัย พบว่าส่วนใหญ่เข้ามาอาศัยมากกว่า 20 ปีแล้ว มีความรู้สึกผูกพันรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่ มี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมีการชักชวนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงเข้ามาอยู่อาศัยในเวลาต่อมา เช่น ตระกูล
มากพิชัย  ซ่ึงนายสุธี มากพิชัย มีต าแหน่งเป็นเลขาฯชุมชน ท าให้ง่ายต่อการชักชวนในการร่วมท า
กิจกรรมต่างๆของชุมชน  

           สมาชิกในชุมชนทั้งหมดมีเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาจะมีตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาตรีจะเป็น
คนรุ่นใหม่ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนมีลักษณะเป็นรูปแบบของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ โดยอาศัยเงิน
จากกองทุนหมู่บ้านให้กู้ยืมไปลงทุนในกิจการต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะน ามาลงทุนในการค้าขาย คนใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์กันโดยผ่านกิจกรรมงานบุญของวัดวชิรธรรมสาธิต ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชุมชน เช่น ท าบุญและประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันส าคัญต่างๆ งานทอดผ้าป่า งานบวช    
ให้ชุมชนและวัดมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้กลายส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ 

                                           
           

6
 ชาลี บูรณศิลป์,สัมภาษณโ์ดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
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            3.1.4 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของชุมชน 

           หลังจากมีการสร้างถนนจากถนนสุขุมวิท 101/1 เชื่อมต่อกันถนนศรีนครินทร์ ท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นรอบๆชุมชน มีร้านอาหาร หอพัก คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน เกิดขึ้น
มากมาย ท าให้วิถีชีวิตของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีผู้เข้ามาอาศัยในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 
มากขึ้น เนื่องจากการย้ายถิ่นฐานมาจากต่างจังหวัด เพ่ือเข้ามาหางานท าตามโรงงาน สถาน
ประกอบการต่างๆ บ้านหลายหลังถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนที่ ที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเก่าของครอบครัวเกตุลอย 
จนกระท่ังเริ่มเป็นชุมชนที่มีความแออัด มีขยะมูลฝอยเกิดมากข้ึน เนื่องจากไม่มีการจัดการขยะที่ดีต่าง
คนต่างทิ้ง จนกระทั่งคลองบ้านหลายซึ่งเป็นล าคลองสาธารณะเริ่มมีความตื้นเขิน น้ าเริ่มน้ าเสีย 
เนื่องจากมีปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ถูกทิ้งลงในล าคลองเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการเน่า
เสียของกองขยะที่ทับถม เกิดมลภาวะทางกลิ่นตามมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนและละแวก
ใกล้เคียง สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากสภาพที่ตั้งของที่อยู่อาศัยภายในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 
ก็คือ การสร้างบ้านเรือนค่อมแหล่งน้ าที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเก่า ท าให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเสียจากขยะที่
ถูกปล่อยทิ้งมาจากที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดการสะสมของสิ่งเน่าเสียต่างๆ 

จากการศึกษาค้นคว้าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 พบว่าแหล่งก าเนิดขยะและน้ าเสียของชุมชนเกิดจาก
ท่อน้ าทิ้งจากบ้านเรือนที่พักอาศัย และขยะมูลฝอยที่เกิดจากการบริโภคใช้สอยของผู้อาศัยภายใน
ชุมชน ท าให้สภาพแวดล้อมถูกท าลายลงไปเรื่อยๆ สภาพพ้ืนที่ของชุมชนกลายเป็นแหล่งสะสมขยะ
ขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงวัน แมลงสาป และสัตว์ร้ายต่างๆ ท าให้เกิดมลภาวะทางกลิ่น
รบกวนการด ารงชีวิตของคนในชุมชน ท าให้สุขภาวะอนามัยย่ าแย่ลง พบได้จากค ากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ว่า 

                    “ สมัยก่อนผู้คนที่อาศัยในชุมชน ต่างคนต่างทิ้งขยะลงใต้ถุนบ้าน บางบ้านไม่มีถัง
ขยะก็จะทิ้งสิ่งของที่ไม่ต้องการลงใต้ถุนบ้าน สะสมมาเรื่อยๆ ประมาณ 20 ปี ท าให้
เกิดการเน่าเสียของขยะแหล่งน้ าใต้ถุนบ้านก็พลอยเน่าเสียไปด้วย ส่งกลิ่นรบกวน
ตลอดวัน รอบๆบ้านกลายเป็นที่อยู่ของแมลงวัน และสัตว์ร้ายต่างๆ จนกระทั่งต้อง
ร่วมมือกับจัดการแก้ปัญหา โดยการเริ่มที่บ้านของแต่ละคนก่อน ถ้าปล่อยให้เป็น
อย่างนี้ต่อไปคงอยู่อาศัยต่อไปไม่ได้” 7                                                                                

 

                                           
             

7
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 
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ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 สามารถสรุปสาเหตุได้ดังนี้ 

 (1) เกิดจากสภาพพ้ืนที่อยู่อาศัย  

            เนื่องจากสภาพที่ตั้งของที่อยู่อาศัยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นบ่อปลาเก่าและมี
น้ าขังตลอดทั้งปี เมื่อมีการสร้างบ้านคร่อมบ่อปลาเก่า จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการปล่อยน้ าทิ้งที่
เกิดจากการอุปโภค บริโภค ลงด้านล่างของใต้ถุนบ้าน รวมถึงขยะต่างๆ ที่ถูกทิ้งลงเป็นระยะเวลานาน 
จนเกิดการเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และมลภาวะกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน 

 (2) เกิดจากพฤติกรรมของคนภายในชุมชน  

             พฤติกรรมมักง่ายของคนเป็นส่วนส าคัญท าให้เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมการด าเนิน
ชีวิตที่ขาดส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อีกทั้งคนที่ย้ายมาส่วนใหญ่เป็นผู้ท างานหาเช้ากิน
ค่ า การด ารงชีวิตส่วนใหญ่ต้องเป็นไปอย่างเร่งรีบ ไม่ใส่ใจกับความเป็นอยู่รอบๆ ตัวมากนัก ดังนั้น เมื่อ
เกิดการบริโภคย่อมมีขยะเกิดขึ้นตามมาด้วย การทิ้งเศษอาหารและขยะอินทรีย์ต่างๆประกอบกับ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก โฟม ใส่อาหารซึ่งยากต่อการย่อยสลาย เมื่อเวลาผ่านไปนาน
มากขึ้น ท าให้เป็นแหล่งสะสมของขยะ เชื้อโรคและสัตว์เลื้อยคลานอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้เกิดผล
กระทบในวงกว้างและมีผลไปยังคลองบ้านหลาย ซึ่งเป็นล าคลองสาธารณะ ท าให้เกิดการตื้นเขินและ
น้ าเน่าเสีย 

            3.1.5 การเริ่มต้นแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

          ประธานชุมชน คือ นายเกียรติพงษ์ เกตุลอย เริ่มเข้ามารับต าแหน่งต่อจาก นายประวิน เกตุ
ลอย ผู้เป็นบิดาเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความคิดที่จะต้องปรับปรุงและพลิกฟ้ืนสภาพแวดล้อมของชุมชน 
โดยพยายามศึกษาหาความรู้จากหนังสือต่างๆ รวมถึงการสมัครเข้าอบรมกับหน่วยงานของราชการ 
และขอความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมส านักงานเขตพระโขนง เพ่ือขอให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้กับ
คนในชุมชนในด้านการจัดการมูลฝอย และการน าสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือน เช่น เศษอาหาร เปลือกผัก
ผลไม้ รวมถึงขยะสดจากบริเวณตลาดหน้าชุมชนน ามาทดลองท าน้ ายาชีวภาพ เมื่อมีความช านาญและ
ร่วมกันท าจนมีจ านวนมากถึงได้น ามาใช้ในการปรับสภาพน้ าด้วย ท าให้สภาพน้ าเริ่มดีขึ้น ประกอบกับ
ในปี 2546 มีเงินกองทุน Miyasawa เข้ามาสนับสนุนกรุงเทพมหานครในส่วนของเขตพระโขนง ท าให้
ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 ได้รับเงินสนับสนุน ในด้านการปรับปรุงถนนทางเข้าชุมชน ท าระบบการ
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ระบายน้ าให้เกิดการไหลเวียนดีขึ้น  การได้รับความช่วยเหลือจาก  งบ Miyasawa 8 นี้เป็นจุดส าคัญใน
การท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ชัดเจน จากการปรับปรุงสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชนให้มีความ
สะดวกในการเดินทาง การขุดลอกคูคลองบริเวณด้านล่างของที่พักอาศัย ซึ่งมีทั้งขยะผักตบชวาพบ
จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า“ทุกบ้านจะรับผิดชอบเก็บขยะมูลฝอยบริเวณรอบๆ บ้านของ
ตนเองจากนั้นค่อยไปช่วยบ้านอ่ืน ท าให้ชุมชนเริ่มมีความสะอาดขึ้นเรื่อยๆ” 9 ประกอบกับประธาน
ชุมชนคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากส านักงานเขตพระโขนงและ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการร่วมศึกษาดูงานที่ เทศบาลต าบลแกลง จังหวัดระยอง ตามโครงการลด
โลกร้อนด้วยมือเรา ซึ่งเป็นอ าเภอที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ท าให้แรง
บันดาลใจและเกิดแนวคิดต่างๆในการน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง จากค ากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ว่า           

                   “การได้ไปดูงานที่เทศบาลต าบลแกลงท าให้ได้ความรู้เทคนิคต่างๆเพ่ิมขึ้น พอกลับมา
ก็เริ่มลงมือท าดู พยายามทดลองหลายๆแบบ เนื่องจากหน้าชุมชนเป็นตลาด ขยะ
อินทรีย์จึงมีมากเป็นพิเศษ จึงคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้น าขยะเหล่านี้มาท าให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด เริ่มจากทดลองท าปุ๋ยหมักสูตรใหม่ที่ได้เรียนรู้มา น ามาใช้เลี้ยง
ไส้เดือนบ้าง เลี้ยงปลาบ้าง จากนั้นสมาชิกในชุมชนก็มาช่วยกัน พอท านานเข้าเลย
กลายเป็นกิจกรรมของชุมชน ทุกวันนี้ก็ยังท ากันอยู่ท าตอนนี้ขยะอินทรีย์แทบไม่
เหลือให้ส านักงานเขตน าไปก าจัด” 10       

           3.1.6 ช่วงท่ีประสบความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับ 

          ในช่วงปี 2550 ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับส านักงานเขตพระโขนง ได้
เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน โดยมีการประกวดชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ได้ส่งเข้าประกวดในนามของชุมชนเขตพระโขนง ใน
โครงการเรารักษ์เจ้าพระยา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการสร้างความภูมิใจให้กับคนในชุมชน  

                                           

       8 Miyasawa เป็นกองทุนสนับสนุนด้านการเงิน ซึ่งรัฐบาลไทยได้กู้เงินจากประเทศญี่ปุ่น เพ่ือ
น ามาอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ตามแผนการแก้ไขปัญหาระบบเศรษฐกิจ Miyasawa Plan ในช่วงปี 
2542 และสิ้นสุดในปี 2543. 
     9 สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
       10

 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
2560. 
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จากรางวัลดังกล่าวประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนจึงได้มีการประชุมและมีฉันท์
ทามติว่าจะต้องเดินหน้าในการจัดการและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไปเพ่ือคุณภาพชีวิ ตที่ดีของ
ทุกคนและสืบต่อไปถึงลูกหลาน โดยมีการก าหนดกิจกรรมของชุมชนในทุกวันเสาร์ จะต้องมีการท า
ความสะอาด ดูแลใต้ถุนบ้าน และรอบๆ บ้านของตนเอง ไม่ให้มีขยะหลงเหลืออยู่ นอกจากนั้นยังมีการ
รณรงค์ผ่านเครื่องขยายเสียงของชุมชนเพ่ือเป็นการกระตุ้นสร้างจิตส านึกในการร่วมกันดูแลชุมชน 
และจะมีป้ายค าขวัญต่างๆ ติดบริเวณรอบๆ ชุมชน เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กๆ ภายในชุมชน 
ปัจจุบันจะเห็นว่าพ้ืนที่ใต้ถุนบ้านสามารถเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นอาชีพเสริมได้ได้ เนื่องจากสภาพน้ าเข้าสู่
สภาวะปกติสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า“ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนร่วมกัน
ออกกฎระเบียบ ตั้งแต่เริ่มต้นจัดการขยะชุมชน โดยการน าตาข่ายมาขึงใต้ถุนบ้าน ถ้าบ้านไหนทิ้งขยะ
ลงมาก็จะรู้ได้ทันที คนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางจะกลายเป็นแกะด าของชุมชน...”11 

3.2 กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

        3.2.1 วิธีการจัดการขยะโดยการน ากลับไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 

          จากการศึกษาพบว่าได้มีการน าแนวความคิดใหม่ๆเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาในการแก้ไข
ปัญหาขยะและน้ าเสียของชุมชน จากการศึกษาหาความรู้ของประธานชุมชนและได้มีการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับคนในชุมชน และน ามาทดลองปรับใช้ เพ่ือรักษาการเน่าเสียของแหล่งน้ าภายในชุมชน 
โดยการท า EM Ball และน้ าจุลินทรีย์หรือท่ีเรียกว่าน้ ายา EM โดยน าเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ภายใน
ชุมชนและที่เหลือทิ้งจากตลาดนัดหน้าชุมชนน ามาผสมกับหัวเชื้อน้ าตาล ท าการหมักจนกลายเป็น
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้ในการปรับสภาพน้ าของชุมชน โดยใช้วิธีการโยน  EM Ball 
ร่วมกับน้ าจุลินทรีย์บรรจุถังเจาะรูแล้วปล่อยให้หยดลงไปยังใต้ถุนบ้าน ท าให้น้ ามีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งมีผล
ท าให้คลองบ้านหลายจากท่ีมีสภาพน้ าที่ไม่ดีกลับมามีสภาพใสอีกครั้ง อีกทั้งยังเสริมสร้างความสามัคคี
ให้เกิดข้ึนในชุมชน 

  

                                           
              

11
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 
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ภาพที่ 3.3 เศษผักผลไม้ที่ได้จากตลาดนัดหน้าชุมชนเพ่ือท าน้ าจุลินทรีย์ 

ที่มา: คู่มือต้นแบบการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                

 

 
            ภาพที่ 3.4 น าวัตถุดิบต่างมาบดย่อยก่อนท าการหมักลงถัง 

ที่มา: คู่มือต้นแบบการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                

                 

ภาพที ่3.5 ภาพการผสมขยะอินทรีย์ลงในถังหมักเพ่ือท าน้ าจุลินทรีย์ 

ที่มา: คู่มือต้นแบบการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                
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            3.2.1.1 การน าน้ าจุลินทรีย์และEM Ball ใช้ในการปรับสภาพน้ าเสียซึ่งเกิด
จากขยะของชุมชน 
     น้ าจุลินทรีย์ที่หมักได้จะถูกบรรจุใส่ถังพลาสติกขนาด 40 ลิตร โดยเจาะรูแล้วใส่หัวก๊อก 

เพ่ือที่สามารถท าการเปิดปิดได้และปรับระดับการไหลของน้ าจุลินทรีย์ น าไปวางตามจุดส าคัญต่างๆ 

โดยเฉพาะบริเวณใต้ถุนบ้าน จากนั้นจะท าการปล่อยหัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นระยะสั้นๆ วันละ 1-2 ครั้ง 

ท าไปเรื่อยๆ ซึ่งน้ าจุลินทรีย์ 1 ถัง จะสามารถใช้ได้ประมาณ 10 วัน เมื่อหมดถังจะท าการเติมและ

สังเกตคุณภาพของน้ าอยู่ตลอดอย่างสม่ าเสมอ ส่วน EM Ball จะใช้ร่วมกันกับน้ าจุลินทรีย์ในการปรับ

สภาพน้ าที่เน่าเสียซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะจากครัวเรือนลงไปใต้ถุนบ้าน                                         

  

ภาพที ่3.6 สมาชิกในชุมชนน า EM Ball ไปช่วยปรับสภาพน้ าบริเวณใต้ถุนบ้าน 

ที่มา: คู่มือต้นแบบการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                

 

 

  
ภาพที ่3.7 สภาพน้ าบริเวณใต้ถุนบ้านหลังจากใช้จุลินทรีย์ช่วยในการบ าบัด 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย นายกิตติ มีศิริ 
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 3.2.1.2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์        
          โดยรวบรวมเศษพืช ผัก ผลไม้เหลือจากการบริโภค รวมกับเศษผักผลไม้และขยะอินทรีย์
อ่ืนๆ จากตลาดนัดหน้าชุมชนผสมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จะน ามาใส่ในแปลงพืชผักสวนครัวและต้นไม้
ต่างๆในชุมชน 

 
ภาพที ่3.8 การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

                         ที่มา: ถ่ายภาพโดย นายกิตติ มีศิริ 

          
ภาพที ่3.9 ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์น ามาใส่แปลงผักในชุมชน 

         ที่มา: ถ่ายภาพโดยนายกิตติ มีศิริ 

 
 3.2.1.3 น าขยะอินทรีย์ท่ีเหลือจากครัวเรือนน ามาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ย 

       น้ าหมักมูลไส้เดือนผลิตจากการหมักรวมกันของมูลสัตว์และร าข้าวเศษผักผลไม้ที่เหลือ

จากการบริโภค โดยบดให้ละเอียดและน ามาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ ซึ่งเป็นภาชนะที่เหลือใช้จากขยะ

ของชุมชน จากนั้นน าไส้เดือนไปเพาะเลี้ยงไว้จนได้มูลของไส้เดือนสามารถน าไปท าปุ๋ย และบรรจุใส่
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ขวดพลาสติกแจกให้คนในชุมชนน าไปใช้กับแปลงผักสวนครัวที่ปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ใช้บ ารุง

ต้นไม้ เนื่องจากมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช     

            3.2.1.4 น ากิ่งไม้เศษไม้น ามาน้ าส้มควันไม้ 

 โดยน ากิ่งไม้และเศษไม้ที่อยู่ในชุมชน น ามาท าน้ าส้มควันไม้โดยการน ามาเผาในเตาที่
ออกแบบมาเป็นพิเศษ เมื่อมีการเผาได้ระยะหนึ่ง ความร้อนเตาในเตาจะไล่ความชื้นในเศษไม้ออก 
และเกิดการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ า เรียกว่าน้ าส้มควันไม้ มีลักษณะเป็นสีน้ าตาลมีกลิ่ นไหม้ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าจัดศัตรูพืช และสามารถน าไปปรับปรุงดินได้  

             3.2.1.5 น าขยะอินทรีย์มาเลี้ยงสัตว์และเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาชีพเสริม  

 จากการศึกษาพบว่าขยะอินทรีย์สามารถน าไปคัดแยกเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ เช่น น าไส้
ปลาไปเลี้ยงปลาดุก ส่วนเปลือกผลไม้น าไปเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ ที่วัดวชิรธรรมสาธิต ซึ่งทาง
ชุมชนได้ไถ่ชีวิตมาเลี้ยงไว้ โดยใช้เงินทุนจากการขายขยะรีไซเคิลที่ได้จากการรวบรวมจากผู้ที่อาศัยใน
ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 จากนั้นจะน าไปบริจาคให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนในต่างจังหวัดเพ่ือน าไปเลี้ยง
ประกอบอาชีพเกษตรกรต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 3.10 บ่อเลีย้งปลาของคนในชุมชนที่เลี้ยงโดยใช้เศษผักและเศษอาหาร 

               ที่มา: ถ่ายภาพโดย นายกิตติ มีศิริ 
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                         ภาพที่ 3.11 ใช้เศษผักและเศษผลไม้น าไปใช้เลี้ยงโคกระบือ 

ที่มา: คู่มือต้นแบบการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชนด้วยชุมชน ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                

หลักปฏิบัติดังกล่าวที่ชาวชุมชนเกตุไพเราะได้น ามาปฏิบัติมีความสอดคล้องกับพระราชด าริในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของในหลวงรัชกาลที่ 9          

             “ขยะมีหลายประเภท หลักการคือท าอย่างไรให้ขยะอินทรีย์ถูกจุลินทรีย์
ย่อยสลายให้หมดไป ซึ่งจุลินทรีย์ต้องการออกซิเจนเป็นพลังงานในการย่อยสลาย หากไม่มีออกซิเจน 
แบคทีเรียก็จะไปดึงออกซิเจนจากสารประกอบที่อยู่ในสารอินทรีย์มาใช้ ท าให้เกิดมีกลิ่นเหม็น”12  
การจัดการขยะตามแนวพระราชด าริ คือ การท าให้ขยะย่อยสลายและเป็นปุ๋ยโดยใช้อากาศ ทรงเน้น
ย้ าว่าท าอย่างไรคนไทยจึงจะแยกขยะ และน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก น าเอาส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิล
มาประดิษฐ์เป็นวัสดุของใช้ และแปรสภาพขยะอันตรายให้ไม่มีพิษ 

3.3 วิธีการจัดการขยะรีไซเคิล 

          จากการศึกษาพบว่าประธานชุมชน และคณะกรรมการชุมชนรวมถึงคนในชุมชนต่างมี
ความตระหนักถึงการดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชน และเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ 
โดยเฉพาะขยะประเภทถุงพลาสติกที่มีรถจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย มารับซื้อเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปของเชื้อเพลิงเพ่ือลดการใช้ถ่านหิน ขยะเหล่านี้สามารถเปลี่ยนมาเป็นรายได้เสริมของครอบครัว 
ส่งผลส าคัญต่อการลดปริมาณของขยะภายในชุมชนได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการประชาสัมพันธ์และการ

                                           

        12 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชด าริ, “องค์ความรู้สืบ
สานแนวพระราชด าริ เรื่อง สิ่งแวดล้อม” http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=875 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560). 
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จัดกิจกรรมต่างๆ ด้านการจัดการขยะของชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะสามัคคี โดยคน
ในชุมชนจะร่วมกันน าขยะที่สามารถขายได้น ามารวบรวม เมื่อได้ในปริมาณที่มากทางกรรมการชุมชน
ก็จะน าขึ้นรถกระบะเพ่ือน าไปขายที่ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล เมื่อได้เงินจากการขายแล้ว จะน าเงินไป
ถวายวัดวชิรธรรมสาธิต ท าให้ทุกคนมีความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะท าแล้วได้
บุญและมีความสุขใจพบได้จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า“การร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
สามารถสร้างประโยชน์ได้ 2 ทางคือ ได้ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีเกิดกับชุมชนกับท าแล้วได้
บุญ”13 

 

       
                                 ภาพที ่3.12 จุดคัดแยกขยะรีไซเคิลของชุมชน 

                                 ที่มา: ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร                
   

3.4 วิธีการจัดการขยะท่ัวไปที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และขยะอันตราย 

          การก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์การเก็บขนจะมีอาสาสมัครเป็นผู้ท า
การชักลากน ามารวบรวมบริเวณจุดรวมขยะบริเวณหน้าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เพ่ือรอฝ่ายรักษา
ความสะอาดฯ ของส านักงานเขตพระโขนง เป็นผู้เก็บขนเพ่ือน าไปก าจัดและท าลายอย่างถูก
สุขลักษณะ ที่โรงงานก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช ซึ่งส านักงานเขตพระโขนงจะใช้รถยนต์เก็บขนมูลฝอยที่จุด
รวบรวมขยะของชุมชน โดยจะท าการเก็บทุกวันเริ่มตั้งแต่เวลา 5.00 น. จากนั้นขยะทั้งหมดจะถูก
รวบรวมไปฝังกลบที่อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนขยะติดเชื้อจะถูกน าไปก าจัดโดยการ
เผาที่ศูนย์ก าจัดมลูฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร 

                                           
        13

 สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
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3.5. วิธีการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือน 

   การบริโภคจากครัวเรือน สิ่งที่ท าให้เกิดการท าลายสภาพน้ าและสภาพแวดล้อมของ

แหล่งน้ า คือ คราบไขมันและเศษอาหารจากการประกอบอาหาร การล้างภาชนะต่างๆ ซึ่งจะปะปนมา

กับน้ าทิ้ง การท าเครื่องดักไขมันเป็นแนวความคิดของประธานชุมชนคนก่อนคือ  นายประวิน เกตุลอย 

วัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาน้ าเน่าเสียของชุมชน  ท าจากวัสดุที่สามารถหาได้รอบๆ ชุมชน น ามา

ประดิษฐ์และออกแบบเอง การออกแบบเครื่องดักไขมันของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 คือ การน าถัง

พลาสติกขนาด 20 ลิตร ซึ่งเป็นถังที่ซื้อจากร้านขายของเก่า ซึ่งเป็นถังที่เคยบรรจุน้ ายาต่างๆ โดยนาย

สุธี มากพิชัย เลขาชุมชนจะเป็นผู้ด าเนินการในการจัดหาถังตามจ านวนของครัวเรือนทั้งหมดที่ปลูก

บ้านคร่อมบนบ่อน้ า โดยจะมีช่างภายในชุมชนเป็นผู้ช่วยในการประกอบ โดยการผ่าถังออกแล้วน าท่อ

ประปาขนาด 3 นิ้ว ติดตั้งเป็นจุดปล่อยน้ าเสีย ซึ่งภายในถังจะน าตะกร้าที่มีช่องถี่ๆ น ามาวางไว้เป็นตัว

กรองเศษอาหารเพ่ือไม่ให้ไหลลงไปในแหล่งน้ า ซึ่งผู้อาศัยจะต้องมีการดักไขมันออกเป็นระยะเพ่ือ

ไม่ให้ตะกอนไขมันหลุดลอดลงไปในน้ า โดยจะท าการตักไขมันออกทุก 5-7 วัน 
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ขยะอันตราย 

 

                                                      

 

  

 

                                          

                                             

ดิน – ใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 3.13 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 

  ที่มา : สรุปโดยผู้ศึกษา 

 

ขยะจากแหล่งก าเนิด      
ของชุมชน 

     กระบวนการคัดแยกขยะ 

  ขยะทั่วไป  ขยะอันตราย   ขยะอินทรีย์ 

จัดเก็บโดยส านักงานเขตพระโขนง       

 

จุดรวบรวมเพ่ือรอการแปรรูป 

ปุ๋ยหมักชีวภาพ,น้ าหมักชีวภาพ ,EM Ball -น าไปรีไซเคิล                              

-น าไปใช้ซ้ า      

-ขาย 

 

-น าไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

 -ท าปุ๋ยบ ารุงบ ารุงดิน 

-ใช้ปรับสภาพแหล่งน้ าในชุมชน                

-น าไปเลี้ยงปลา 

-เลี้ยงไส้เดือน              

-เลี้ยงโคกระบือ 
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3.6 ผลลัพธ์จากการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

          ผลลัพธ์จากการร่วมกันด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยของชาวชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5
ส่งผลให้ขยะในชุมชนลดลงมากจาก 1200 กิโลกรัมต่อวันลดเหลือเพียงประมาณวันละ 100 กิโลกรัม
ต่อวันเท่านั้น ท าให้สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่มีความสะอาด เกิดสุขภาวะที่ดี เกิดองค์ความรู้
ในการจัดการขยะมูลฝอยสามารถน าสิ่งที่ไม่ใช้ประโยชน์และก าลังจะกลายเป็นขยะให้กลับมามีคุณค่า
สามารถสร้างประโยชน์ได้อีกครั้ง มีการน าองค์ความรู้ต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาถ่ายทอดให้กับผู้
ที่มีความสนใจได้อีกท้ังสามารถสร้างจิตส านึกสาธารณะในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน กิจกรรมทอดผ้าป่า
ขยะรีไซเคิล กจิกรรมถนนปลอดถัง กิจกรรมหิ้วถุงผ้าไปตลาดซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถสร้างจิตส านึก
ที่ดีร่วมกันในการจัดการขยะของชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่ปลอดจากขยะจากการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ
ท าให้เกิดความคุ้นเคยและกลายเป็นพฤติกรรมเป็นประจ าตัวมีการส่งต่อไปถึงบุตรหลานด้วยการสอน
ร่วมกับการท าให้ดูเป็นแบบอย่างสิ่งนี้เป็นจุดส าคัญจะที่ท าให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาให้เป็นความ
ยั่งยืนได้นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนซึ่งสามารถน าสิ่งนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอ่ืนๆ
ของชุมชนได้อีกด้วย 
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                           บทที่ 4 

ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 
 

          จากการศึกษาเรื่องปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นการศึกษาชุมชนที่มีความน่าสนใจในหลายแง่มุม เนื่องจาก
เป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ท าให้เกิดผล
เสียตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับทุกคนในชุมชน การ
แก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องมีการจัดการแบบบูรณาการ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องอาศัย
ปัจจัยหลายประการประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้น าชุมชน วิธีการจัดการมูลฝอย การมีส่วนร่วมของคน
ภายในและภายนอกชุมชน ทุนทางสังคม ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นชุมชนตัวอย่างที่ประสบ
ความส าเร็จในการร่วมมือจัดการขยะมูลฝอยสามารถสรุปได้ดังนี้  สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิด
จากสะสมของขยะมูลฝอยภายในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนได้รับการแก้ไขจน
หมดสิ้น ท าให้คนในชุมชนเกิดจิตส านึกสาธารณะคือการอยากเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นกับชุมชน และได้สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการเข้ามาช่วย
ดูแลป้องกัน ไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลับมาท าลายสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
อีก มีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนทิ้งและสามารถน าสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเหลือขยะให้ส านักงานเขตไปก าจัดน้อยมาก รูปแบบการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
ได้แก่ การน ากลับมาใช้ซ้ า การน ามาแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ น้ าหมักชีวภาพ การน ามาเลี้ยงสัตว์และ
สามารถสร้างรายได้เพ่ิมจากการขายขยะรีไซเคิล  ท าให้ปริมาณขยะในชุมชนลดน้อยลงมากจาก 
1,200 กิโลกรัมต่อวัน เหลือเพียงวันละ 100 กิโลกรัมต่อวันเท่านั้น และยังสามารถเก็บถังหน้าบ้าน
น าเข้าไปไว้ในบ้านท าให้ถนนปลอดจากถังขยะ และปลูกไม้ดอกไม้ประดับพืชสวนครัวหรือสมุนไพรใน
กระถางตั้งวางแทนจุดที่เคยตั้งถังขยะ บ าบัดน้ าที่เคยเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ าให้กลับมา
ใสสะอาดอีกครั้ง จากการร่วมมือติดตั้งถังดักเศษอาหารและไขมันที่ประดิษฐ์เองในครัวเรือน ท าให้
แหล่งน้ าในชุมชนสะอาด สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงปลาดุก โดยอาศัยเศษอาหารจากครัวเรือนและ
ตลาดสดสร้างรายได้เป็นกอบเป็นก า ปรับวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยน าวัสดุเหลือใช้มาเป็น
ภาชนะในการปลูก เช่น ยางรถยนต์ เข่งขนมจีน และน าปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้เองมาให้บ ารุงพืชผักสวน
ครัวและต้นต้นไม้ที่ปลูกบริเวณบ้าน ชุมชนเกตุไพเราะได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพระโขนงและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  มี
การถ่ายทอดความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยให้กับชุมชนใกล้เคียงโดยร่วมกันเป็นเครือข่ายภาค
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ประชาชน และส่งต่อค่านิยมทางความคิด ทัศนคติ รวมถึงการสร้างจิตส านึกในการรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนซึ่งสามารถน าไปใช้
เป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมกับชุมชนอ่ืนได้       

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของชุมชนเกตุไพเราะ
3,4,5                         

             ในการสืบค้นข้อเท็จจริงในประเด็นปัจจัยที่ท าให้ประสบผลส าเร็จในการจัดการขยะมูล
ฝอยโดยชุมชน ของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 พบว่าผู้สัมภาษณ์ได้ให้ค าตอบไม่แตกต่างกันมากนัก
สามารถสรุปได ้4 ปัจจัยดังนี้ 

4.1. ปัจจัยผู้น า  

 พบว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะ
น าสมาชิกในชุมชนต่อสู้กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมีความตั้งใจและคิดว่าต้องเริ่มต้นแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของการเกิดมลภาวะต่างๆภายในชุมชน ได้แก่ ปัญหาขยะที่
ส่งผลกระทบไปยังแหล่งน้ าที่อยู่ด้านล่างของที่พักอาศัยในชุมชน ท าให้เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหา
ขยะล้นชุมชน ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชน ผู้น าชุมชนมีการน าแนวคิดและองค์ความรู้ต่างๆ 
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนพบได้จากค ากล่าวของผู้สัมภาษณ์ท่ีว่า   

                 “เครื่องดักไขมันซึ่งเกิดจากแนวคิดของผู้น าชุมชน ซึ่งได้ศึกษาหาความรู้ ท าการ
ออกแบบและทดลองใช้ เมื่อเห็นว่าได้ผลดีจึงเสนอคณะกรรมการชุมชนเพ่ือให้ทุก
ครัวเรือนมาร่วมกันประดิษฐ์ และน าไปติดตั้งตามบ้าน เพ่ือช่วยดักขยะอินทรีย์และ
ไขมันไม่ให้ลงไปปะปนในแหล่งน้ าซึ่งชุมชนได้เริ่มท าก่อนที่หน่วยงานของกทม.จะเข้า
มารณรงค์เสียอีก”1 

 ผู้น าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นผู้น าที่มีลักษณะเป็นผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ (Visionary 
Leadership) เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการคิดแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งก่อนนี้คนในชุมชนมักทิ้งขยะ เศษอาหารต่างๆ ลงไปในน้ าใต้ถุนบ้านท าให้เกิดน้ า
เน่าเสียตามมา ผู้น าชุมชนมีการน าแนวคิดภูมิปัญญามาใช้ คือการท าเครื่องกรองไขมัน มาเป็น
เครื่องช่วยบ าบัดน้ าที่ทิ้งจากครัวเรือน เป็นการมองโดยมีวิสัยทัศน์ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้

                                           
          1สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
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เกิดขึ้นกับการแก้ปัญหาปัจจุบัน ซึ่งหากปล่อยไว้อาจเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต อีกทั้งผู้น าชุมชนยัง
เสียสละเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตนเองได้วางไว้ ซึ่งหากชุมชนอ่ืนมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  

ออกทุนทรัพย์ในการท าเครื่องดักไขมันให้กับทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชน นับเป็นผู้น าที่มีความ
และสามารถประดิษฐ์เครื่องมือช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดี ได้
เพราะฉะนั้นการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ สามารถมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้ จะเป็นการป้องกัน
ความเสียหายจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้เป็นอย่างดี สอดคล้องจาก
ค ากล่าวของผู้สัมภาษณ์ท่ีว่า     

“แนวทางการจัดการขยะของชุมชนสิ่งแรกคือ การกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตใจที่จะท า
ประโยชน์ ให้กับท้องถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัย เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถท าให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการปัญหาขยะด้วยตนเองได้ การได้ไปดูงานที่เทศบาล
ต าบลแกลง จังหวัดระยอง ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาร่วมแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
เมื่อกลับมาได้ประชุมหารือกับกรรมการชุมชน ซึ่งทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้อง
รว่มมือกันโดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจแนวคิด จากนั้นก็เริ่มร่วมกิจ
กรรต่างๆ เป็นระยะๆ ทุกคนก็เริ่มเข้ามาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเห็นว่ามันดีกับ
ตนเองด้วย จากคนที่ไม่เคยเข้าร่วมก็เข้ามาร่วม ชุมชนก็เริ่มสะอาดน่าอยู่คุณภาพ
ชีวิตก็ดีข้ึน”2     

             จากแนวคิดของผู้น าชุมชนจะได้เห็นว่าเป็นการเริ่มต้นท างานจากจุดเล็กๆ คือการเริ่มต้น
จากตนเองก่อน สร้างจากจุดเล็กไปสู่จุดใหญ่ท าให้เกิดกระแสความร่วมมือในภาพใหญ่ของชุมชนได้ 
เป็นผู้น าชุมชนในเชิงปฏิรูป (Transformational Leader ship) คือการสร้างแรงบันดาลใจ สร้าง
แรงจูงใจ ร่วมกับการส่งเสริมและปลุกเร้าคนในชุมชนรับรู้ถึงปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขได้
อย่างดี ด้วยการให้ทุกคนร่วมกันดูแลรับผิดชอบต่อชุมชนและสาธารณะ ซึ่งผู้น าชุมชนชุมชนเกตุ
ไพเราะ 3, 4, 5 มีการกระตุ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชุมชน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. สร้างจิตส านึกรักชุมชนก่อน โดยเห็นแก่สาธารณะเป็นที่ตั้ง กล่าวคือ ผู้น าชุมชน
จะท าให้ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างก่อน โดยท าให้เห็นถึงความตั้งใจที่แท้จริง ท าให้คนในชุมชนนึกถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมมากยิ่งข้ึน เมื่อระยะเวลาผ่านไปและมีผลงานปรากฏชัดเจนจึงเริ่มชักชวนให้ทุก
คนเข้ามาร่วมกันท างานเพ่ือสังคมส่วนรวม 

                                           
              

2
 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 



Ref. code: 25595803010486OJW

62 
 

 

2. สร้างแนวคิดในการท างานร่วมกันระว่างคณะกรรมการชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
เนื่องจากท าให้เกิดความเชื่อมโยง แนวทางและแผนการท างานให้สมาชิกในชุมชนไดรับทราบ โดยใช้
การประชาสัมพันธ์ในหลายๆ รูปแบบทั้งเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เข้าใจได้ง่าย และที่ส าคัญที่สุดคือ การบอกต่อกันปากต่อปากซึ่งสามารถขยายไปยัง
ชุมชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการ  ประชาสัมพันธ์ด้านการคัดแยกขยะ การน ามาเก็บที่จุด
รวบรวม การแปรรูป และการน าไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผู้น าชุมชนเป็นผู้น าการขับเคลื่อนของทุกคนในชุมชน โดย
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยใช้เสียงตามสาย (หอกระจายเสียง)ของชุมชน และจัดให้
มีป้ายรณรงค์ต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการและรูปต่างๆในการจัดการขยะ
มูลฝอย ซึ่งมีการเชิญชวนให้ท ากิจกรรมโดยมีการแจ้งเวลาสถานที่ในการร่วมท ากิจกรรม 

4.การจัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน โดยผู้น าชุมชนเป็นผู้
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ ส านักงานเขตพระโขนง ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ ในการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม อบรมความรู้ หลักวิธีการต่างๆ 
ในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น อบรมการท าน้ ายาชีวภาพสูตรต่างๆ การสร้างประโยชน์จากขยะหรือ
วัสดุเหลือใช้ จากการท างานและด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องท าให้คนในชุมชนเกิดความคุ้นเคยและ
กลายเป็นวิถีปฏิบัติในเวลาต่อมา ร่วมกับการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนและสามารถน าไปถ่ายทอดให้กับคนอ่ืนๆที่มีความสนใจ สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้สัมภาษณ์
ที่ว่า 

“คนในชุมชนไม่ได้มีความช านาญในการจัดการขยะเหมือนกันทุกคนก็เลยคิดว่าท า
อย่างไรถึงจะให้ทุกคนมีความรู้ใกล้เคียงกันและก็ถูกหลักวิชาการด้วย จึงได้
ประสานไปที่เขตว่าจะขอความช่วยเหลือในการเข้ามาอบรมความรู้การจัดการขยะ
ที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชนเขตก็ส่งวิทยากรมาอบรมแนะน าให้ จากนั้นทุกคนก็มี
พ้ืนฐานความรู้ มีทักษะสามารถท าได้อย่างถูกหลักการด้วยตนเอง”3 

 จากการให้สัมภาษณ์ของผู้น าชุมชนจะพบว่าผู้น าชุมชนมีการท างานที่เป็นขั้นตอนโดยจะ
ใช้วิธีการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้กับคนก่อนเพ่ือให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ

                                           
             

3
 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
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จากนั้นจะมีการกระตุ้นให้เข้ามาร่วมในขั้นตอนต่างๆเพ่ือร่วมหาทางออกในการแก้ปัญหาเรียกได้ว่า
เป็นผู้น าที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง ท าให้ผู้ตามมีส านึกในความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เป็น
ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นในการท างานให้ชุมชนสูงสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

                   “ผู้น าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะสูงส่งเป็นคนรวยที่ติด
ดินท างานท าด้วยใจจริงๆ มีความสุขกับการท างานให้กับชุมชนท าให้ชาวบ้านรักและ
ศรัทธา การเป็นเจ้าของที่ดินไม่ใช่สิ่งที่ท าให้ทุกคนเชื่อและท าตาม พ่ีเห็นชุมชนอ่ืนๆ
เจ้าของที่ดินให้คนเช่าที่อยู่อาศัยแบบเดียวกันแต่ไม่เห็นว่าจะประสบความส าเร็จใน
การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับที่นี่” 4 

 จะเห็นได้ว่าผู้น าชุมชนเกตุไพเราะ เป็นผู้น าที่สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการร่วม
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น มีการท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง มีความชัดเจนในการเข้าแก้ปัญหามิใช่
เพียงแต่คิดแล้วให้ ผู้อ่ืนท าเพียงอย่างเดียว เป็นผู้น าที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ และความเข้มแข็ง
ในการท างานเป็นอย่างท านองเดียวกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า “ต้องร่วมกันท าเพ่ือทุกคนใน
ชุมชน โครงการเหล่านี้ผมคิดว่าควรจะท าต่อๆ ไปให้มันยั่งยืน...ผมยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...” 5  

 เห็นได้ว่าผู้น าชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 สามารถดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักในถิ่นที่อาศัย โดย
ด าเนินการในรูปแบบโครงการต่างๆ เช่น โครงการชุมชนไร้ถัง  กิจกรรมหิ้วถุงผ้าถือตะกร้าไปตลาด 
เพ่ือกระตุ้นให้ทุกคนร่วมลดการเกิดขยะ  และร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เริ่มตั้งแต่การตัดสินใจ 
การด าเนินโครงการ การประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความส าคัญกับข้อคิดเห็นและความ
ต้องการของคนในชุมชน  ร่วมกับการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน การมีส่วน
ร่วมของทุกคนในชุมชน ด้วยการสร้างส านึกในการดูแลและหวงแหนชุมชน  สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เนตร์พัณณา   ยาวิราช 6 ซึ่งกล่าวไว้ว่าผู้น าเชิงวิสัยทัศน์จะต้องมีลักษณะดังนี้เป็นผู้น าในการท างานที่
                                           
        4

 สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์, สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ส านักงานเขตพระโขนง,          
4 กรกฎาคม 2560. 
        5

 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 
2560. 

        6 เนตร์พัณณา ยาวิราช ,ภาวะผู้น าและผู้น าเชิงกลยุทธ์ ,พิมพ์ครั้งที่1(กรุงเทพฯ:บริษัท            
เซนทรัลเอ็กซ์เพรส,2546),115. 
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ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ท้าทาย มีแรงบันดาลใจและ  

กระตือรือร้น โดยการท าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้อื่นส่งเสริมการท างานเป็นทีม ให้การสนับสนุน 

ผู้อ่ืนท าตนเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนน ามาซึ่งการบรรลุความส าเร็จสูงสุดในการท างานจาก
จิตวิญญาณอย่างแท้จริง ประธานชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เป็นนักพัฒนาและนักคิดในการแก้ไข
ปัญหา มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ มี
การใช้เครื่องมือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
สนับสนุนสมาชิกในการท างานร่วมกัน พร้อมกับการสร้างจิตส านึกรักชุมชน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
เยาวชนเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการร่วมดูแลชุมชนต่อไป  สังเกตได้ว่าสภาพความเป็นสังคมกึ่ง
เมืองกึ่งชนบทยังต้องมีการพ่ึงพาและมีความเคารพในผู้น าชุมชนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธาน
ชุมชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ท าให้ได้รับการตอบสนองที่ดี ใน
เรื่องต่างๆ ประกอบกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนมีความเข้มแข็ง จริงจังในการท างาน 
และอุทิศตนให้กับคนในชุมชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม ความเข้มแข็งของผู้น าดังกล่าว ท าให้เกิด
มาตรการทางสังคมข้ึนเพื่อก ากับพฤติกรรมของคนในชุมชนท าให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง จึงให้เกิดผลส าเร็จได้ตามเป้าหมาย 

4.2 วิธีการจัดการขยะมูลฝอย  

 พบว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ได้น าแนวคิดวิธีการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) มีการบูรณาการแนวทางและวิธีการต่างๆ โดยน าความรู้ทาง
วิชาการมาด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หลัก 3R กล่าวคือ 

         4.2.1 การลดการใช้ (Reduce) คนในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ทุก
ครัวเรือนร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก โดยร่วมกัน
จัดโครงการใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ในการน าไปใช้ในการจ่ายตลาดซื้อของรวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ค้า
บริเวณตลาดสดหน้าชุมชน เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น 
ใบตองในการใส่อาหาร 

          4.2.2 การใช้ซ้ า (Reuse) โดยการน าสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้ว แต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้
น ากลับมาใช้อีก เช่น ขวดแก้ว, ยางรถยนต์ ที่ชาวบ้านน ามาดัดแปลงเป็นกระถางน ามาปลูกผักสวน
ครัว เช่น พริก กระเพรา ผักชี ตะไคร้ 

 4.2.3 การแปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยน าวัสดุที่ได้จากการคัดแยกภายใน
ครัวเรือน ได้แก่ ขวดพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ น าไปขายให้กับร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล เพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัว และมีการจัดกิจกรรมผ้าป่ารีไซเคิล เพ่ือให้คนในชุมชนน าขยะรีไซเคิลมาร่วมกัน และ
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น าไปขายเงินที่จากการขายขยะรีไซเคิลจะถูกรวบรวม และน าไปบริจาคที่วัดวชิรธรรมสาธิต ในนาม
ของชาวชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 วิธีการจัดการขยะพบว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีวิธีการก าจัด
โดยแยกตามองค์ประกอบใหญ่ๆ เป็น 4 ประเภทหลัก 

4.2.3.1. ขยะที่ย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากครัวเรือน และจากตลาดสด
หน้าชุมชนโดยจะมีจุดทิ้งส่วนกลางเพ่ือน ามาท าเป็นปุ๋ย และท าน้ าชีวภาพ เช่น เศษผัก เศษผลไม้ ส่วน
เศษอาหารจะน าไปเลี้ยงปลาบริเวณใต้ถุนบ้าน 

 4.2.3.2. ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม เศษผ้า จะถูกรวบรวมเพ่ือขายให้กับ
บริษัท SCG น าไปท าเชื้อเพลิง ส่วนที่ท าประโยชน์ไม่ได้จะถูกน าไปทิ้งท่ีถังขยะท่ัวไปที่จัดเตรียมไว้ 

 4.2.3.3. ขยะรีไซเคิล จะถูกแยกไว้เพ่ือรอการขายโดยสามารถเก็บไว้ที่จุดรวม
ขยะรีไซเคิลส่วนกลางที่ประธานชุมชนจัดไว้ให้ 

 4.2.3.4. ขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ เช่น ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า จะน ามาทิ้ง
ที่จุดทิ้งบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซึ่งมีถังขยะของส านักงานเขตพระโขนง จัดเตรียมไว้เพ่ือน าไปก าจัด
นอกจากการใช้หลัก 3 R แล้ว การจัดการขยะมูลฝอยที่ดีต้องอาศัยเทคโนโลยีและวิธีการที่มีความ
เหมาะสมด้วย ผู้น าชุมชนและคนในชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยก่อน หาก
เกิดผลเสียมากกว่าก็ไม่สมควรท าเพราะการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมด้านหนึ่งอาจท าให้เกิด
ปัญหาอีกด้านหนึ่งได้จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า   

                   “ก่อนหน้านี้ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมากนักจนกระทั่งได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากส านักงานเขตพระโขนงจึงได้แนวคิดในการใช้ประโยชน์จากขยะ
ที่เห็นชัดคือขยะเศษอาหารก็น าไปเลี้ยงปลา สร้างรายได้ให้กับหลายๆ ครอบครัว”7 

ซึ่งท านองเดียวกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า   

“คนในชุมชนจะท าการคัดแยกจากครัวเรือนก่อนน าไปทิ้งในจุดที่เป็นจุดกลางที่
คณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมไว้ ซึ่งจะมีการแยกตามประเภท เพ่ือง่ายต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์หรือน าไปก าจัดดังวิธีต่างๆ สิ่งส าคัญที่ต้องมีจุดทิ้งที่ส่วนกลาง
เนื่องจากไม่ต้องการ ให้มีถังขยะอยู่หน้าบ้าน เพราะท าให้เสียทัศนียภาพของชุมชน 
เมื่อได้จ านวนมากจะขนขึ้นรถน าไปขายเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง รายได้จาก
การขายขยะจะน าไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์เก็บกวาด เครื่องมือท าความสะอาดต่างๆ 

                                           
           

7
 เที่ยง บัวคลี่ , สัมภาษณ์โดย กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 
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ซึ่งเหรัญญิกจะท าบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ ปัจจุบันจุดทิ้งขยะกลางที่เป็นขยะรี ไซเคิล
เริ่มลดลง เนื่องจากชาวบ้านจะเก็บไว้ขายเองเนื่องจากสามารถน าไปขายได้ราคาดี   
ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จะมีคนชักลากไปยังจุดทิ้งขยะหน้าชุมชน ซึ่ง
ทางส านักงานเขตได้เตรียมถังไว้ให้ รถขยะจะมาประมาณตีห้าของทุกวัน แต่จะเหลือ
ขยะไม่ค่อยมาก เพราะพวกถุงพลาสติก จะถูกเก็บจนหมดเอาไปเข้าเครื่องอัดที่อยู่
ท้ายหมู่บ้าน เก็บไว้ขายให้ SCG เพ่ือเอาไปท าเชื้อเพลิง” 8 

สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า   

                   “ก่อนส านักงานเขตเข้าไปให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน ชาวบ้านเขามีความรู้
พ้ืนฐานที่ดีอยู่แล้วและจากการหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง เขตเพียงเข้ามาเติมเต็ม
ความรู้ให้เขหลังจากได้รับการอบรมชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ก็ได้รับรางวัลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอีกหลายรางวัล นับเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการ
จัดการขยะและอนุ รักษ์สิ่ งแวดล้อมให้แก่ชุมชนอ่ืนๆในเขตพระโขนงและ
กรุงเทพมหานคร” 9 

 เห็นได้ว่าสมาชิกในชุมชนเกตุไพเราะมีความรู้และความสนใจในการท าปุ๋ยอินทรีย์จาก
วัสดุธรรมชาติมาก่อนแล้วซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดความรู้และแนะน าจากคนรุ่นเก่าในหมู่บ้าน จึง
เป็นการง่ายในการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับวิธีการและความรู้ใหม่ๆ 

การจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะ
เป็นแนวทางท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูง ใช้เงินมากๆ หรือใช้ของที่ไม่มีในท้องถิ่น
ตรงกันข้ามเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทาง
ธรรมชาติของท้องถิ่นและประหยัด บนหลักการของธรรมชาติช่วยธรรมชาติดังนั้นสิ่ง
ส าคัญเพียงข้อเดียวของการ จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชด าริ คือ    
ลงมือปฏิบัติ เราไม่เพียงเข้าถึงความรู้ แต่ยังเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาอันเป็นความรู้
ที่ประกอบด้วยคุณธรรม10 

                                           
              

8
 สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 

        9 สิทธิสมบูรณ์  เจริญพาณิชย์พันธ์, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ส านักงานเขตพระโขนง,          
4 กรกฎาคม 2560. 
              

10
 กองนโยบายและแผนส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร,ต้นแบบการจัดการขยะและน้ า

เสียชุมชนด้วยชุมชน,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2555),79. 
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แนวทางและวิถีปฏิบัติของชาวชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 มีความสอดคล้องกับแนวทางพระราชด าริด้าน
สิ่งแวดล้อมของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาขยะ 

และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 สามารถท าได้หลายวิธีโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง แต่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะกับสภาพการณ์ของชุมชนโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก
นัก ด้วยการคิดค้น และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนดังที่ปรากฏเห็นได้จากกระบวนการใน
การจัดการกับขยะในรูปแบบต่างๆ สังเกตได้ว่าการจัดการกับขยะอินทรีย์ของชาวชุมชนเกตไพเราะ
3,4,5สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุดทั้งการท าปุ๋ยอินทรีย์เพื่อน าไปเพาะปลูกพืช การน าไปเลี้ยง
สัตว์ อาจเป็นเพราะพ้ืนฐานของชาวชุมชนแห่งนี้เคยอยู่ในสังคมเกษตรมาก่อนท าให้มี ความรู้ความ
ช านาญ และสามารถน ามาปรับใช้ในสังคมท่ีมีลักษณะกึ่งสังคมเมืองได้อย่างเหมาะสม  

 4.3 ปัจจัยความร่วมมือภายในชุมชนและเครือข่ายภายนอก   

            จากการศึกษาการมีส่วนการร่วมจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเกตุ
ไพเราะ 3, 4, 5 พบว่า                                  

 1. รูปแบบของการมีส่วนร่วม  มีการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนหลายรูปแบบ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบที่เห็นได้ชัดมากที่สุด คือ 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้คนในชุมชนทราบ โดยผ่านเสียงตามสายชุมชน การจัดท าแผ่นพับในการ
ให้ข้อมูลข่าวสารของชุมชนจากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า   

“ช่องทางที่คนในชุมชนจะรับทราบข่าวสารได้ดีที่สุดคือ เสียงตามสาย จะท าร่วมกับการเคาะประตู
บ้านแล้วให้เพ่ือนบ้านที่อยู่ใกล้กันบอกต่อๆ กันไป ใช้เวลาไม่นานก็รับทราบกันทั้งชุมชน”11 ทัง้นี้จะ
เห็นว่าทุกบ้านมีความสามารถในการรับรู้ข่าวสาร และเกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนในการจัดการขยะ สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า  

“จะมีอาสาสมัครที่ช่วยดูแลในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งแวดล้อมของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                       
และมีอาสาสมัครคอยเก็บขยะหรือสิ่งแปลกปลอมที่ตกลงมาใต้ถุนบ้านโดยใช้เรือ
พาย พายตั้งแต่หน้าชุมชนจนถึงท้ายชุมชน นอกจากนั้นยังมีการรณรงค์ช่วยกันท า

                                           
              

11
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560.  
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สื่อประชาสัมพันธ์ ติดรอบๆ ชุมชน และมีการจัดประกวดค าขวัญต่างๆ แล้วน าไปติด
แสดงให้คนในชุมชนได้เห็น ท าให้เกิดการสร้างจิตส านึกร่วมกัน”12  

เห็นได้ว่ากลุ่มอาสาสมัครเกิดขึ้นได้ด้วยการรับรู้ข่าวสารและสื่อประชาสัมพันธ์สามารถกระตุ้นให้เกิด
การร่วมมือได้อย่างกว้างขวางเนื่องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสิ่งส าคัญอีกประการคือท าให้
สาธารณะรับรู้เรื่องราวที่ก าลังด าเนินการ ความก้าวหน้าของกิจกรรม รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ทั้ง
ยังสามารถลดปัญหาความขัดแย้งได้อีกด้วย 

2. ระดับการมีส่วนร่วม พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วน หรือภาคี 
(Collaborate) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือเป็นการให้ความส าคัญต่อบทบาทของคนใน
ชุมชนในระดับสูง โดยผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน และคนในชุมชนท างานร่วมกัน มีกระบวนการของ
การตัดสินใจ เพ่ือให้มีการรับความคิดเห็นของคนในชุมชนก่อนการตัดสินใจ เพ่ือให้มีทางเลือกหรือ
แนวทางแก้ปัญหาของชุมชนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งถึงกระบวนกาออกเสียง
ประชามตขิองชุมชน เพ่ือตัดสินใจว่ากิจกรรมหรือโครงการจะด าเนินการหรือไม่ จากค ากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ว่า“เวลาจะจัดท าโครงการหรือกิจกรรมชุมชนประธานชุมชนเปิดกว้างให้แสดงความ
คิดเห็นกันอย่างเต็มที่ อย่างเช่น โครงการถนนปลอดถังของชุมชน จะถามทุกคนก่อนว่าพร้อมที่จะท า
ไหม...ถ้าทุกคนเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีพร้อมรว่มมือท าเราก็จะเดินหน้าโครงการทันที”13  

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้                    

1. นัดประชุมสมาชิกในชุมชนให้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆหรือให้ข้อมูล
อย่างเปิดกว้าง โดยร่วมกันพิจารณาถึงสภาพปัญหาขยะของชุมชนที่สะสมมาเป็นเวลานาน สาเหตุ
หลักของการเกิดปัญหาที่ท าให้มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมชุมชน มีการน าเสนอแนวคิดและวิธีการ
ต่างๆต่อที่ประชุม สิ่งที่จะต้องปฏิบัติและมีการก าหนดเป้าหมายในการจัดการขยะแต่ละประเภท และ
มีการลงพ้ืนที่ร่วมกันทั้งประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้อาศัยในชุมชน เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ก่อนที่จะเริ่มวางแผน 

2. การร่วมวางแผนในทุกระดับตั้งแต่ประธานชุมชน กรรมการชุมชน และตัวแทน
ของผู้อาศัยในชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ชุมชนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้น ร่วมกันหาทาง
ออกโดยเลือก วิธีการที่จะน ามาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ ที่ได้รับ

                                           
              

12
 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 
             

13
 สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
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ผลกระทบจากการเน่าเสียของขยะมูลฝอย โดยมีหลักคิดร่วมกันคือ จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ชุมชน และไม่ไปกระทบกับชุมชนอ่ืนที่อยู่ข้างเคียง ซึ่งจะมีการก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน 

3. ร่วมด าเนินการตามแผนที่ได้จัดวางไว้ร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่กันท างาน ตั้งแต่
ฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายสนับสนุน ล าดับแรกคือทุกบ้านจะต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในครัวเรือนให้ผลิตขยะลดน้อยลง และน าขยะที่สะสมบริเวณบ้านของตนเองออก
จากพ้ืนที่อาศัย โดยน าไปไว้ในจุดรวมที่ทางคณะกรรมการชุมชนจัดเตรียมไว้ ซึ่งได้ประสานขอความ
ช่วยเหลือจากส านักงานเขตพระโขนงให้มาด าเนินการน าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เมื่อจัดการขยะ
ในเขตที่อยู่อาศัยแล้ว จากนั้นจะร่วมกันด าเนินการในเขตที่เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน ได้แก่ หน้า
บริเวณชุมชน ถนน และล าคลองท้ายหมู่บ้านรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ ชุมชนให้มีความสวยงาม
สามารถพักผ่อนหย่อนใจได้ 

4. ร่วมกันติดตามผลการจัดการขยะของชุมชน โดยประธานชุมชน คณะกรรมการ
ชุมชน และสมาชิกของชุมชน จะมีการนัดประชุมกันในวันเสาร์เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของแผนงาน
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน มีการรายงานการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้จากแต่ละส่วนที่ได้รับ
มอบหมาย หรือไม่ถ้ายังไม่ได้ตามแผนประธานชุมชน และกรรมการชุมชน จะมีการปรับแผนเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ จากนั้นจะน าแผนที่ได้มีการปรับใหม่ลงมือท าทันที และจะให้
กรรมการชุมชนร่วมสังเกตการณ์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าแผนการที่ได้มีการปรับใหม่สามารถใช้ได้
จริงและไม่เกิดปัญหาซ้ าเหมือนเดิม  สอดคล้องกับแนวคิดของ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา14 ทีก่ล่าวว่า 

“การมีส่วนร่วม คือการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ไม่เคยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรือเข้า
ร่วมการตัดสินใจหรือเคยได้เข้าร่วมเล็กน้อยได้เข้าร่วมด้วยมากขึ้น เป็นไปอย่าง
อิสรภาพ เสมอภาคมิใช่มีส่วนร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วยแท้จริงยิ่งขึ้นและการ
เข้าร่วมนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายของโครงการ” 

จะเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 เริ่มจากเปิด
โอกาสให้ทุกคนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชุมตั้งแต่เริ่มโครงการจนกระทั่งร่วมด าเนินการ
ตามขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งขั้นของการประเมินผล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการ
ร่วมมือของสมาชิกในชุมชนจริงๆไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   และกิจกรรม

                                           
            

14
 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา ,การมีส่วนร่วม หลักการพ้ืนฐาน เทคนิคและกรณีตัวอย่าง ,

(เชียงใหม่:สิริลักษณ์การพิมพ์,2547),4. 
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ต่างๆของชุมชนที่ได้ด าเนินการจะมีการร่วมประเมินความส าเร็จและจะมีการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น พบได้จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

“มีการทบทวนการท างานที่ผ่านมา เช่น ดูโครงการเก่าๆ ดูการท างานเก่าๆแล้ว
น ามา ตั้งเป้าหมายในการท างานใหม่และมีการติดตามผล เช่น ทุกครั้งที่มีการ
ฝึกอบรม ไม่ใช่ว่าอบรมแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นแต่จะมีการติดตามว่าน าไปปฏิบัติจริง
หรือไม ่ได้ผลเป็นอย่างไร เช่นการอบรมท าปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ คณะกรรมการชุมชน
จะมีการติดตามดูว่ามีคนน าไปปฏิบัติมากไหมได้ผลอย่างไรถ้าไม่มากก็ต้องหาว่ามี
จุดอ่อนตรงไหนที่ท าให้คนในชุมชนไม่ปฏิบัติตามแล้วเอาจุดอ่อนนั้นมาแก้ไข
ต่อไป”15  

 เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันอย่างเปิดกว้าง ดังนั้นหากไม่เห็นด้วยในหลักการหรือ
วิธีการก็สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผย ซึ่งทางคณะกรรมการชุมชนจะน ามาพิจารณาขอมติในที่
ประชุมเพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นที่ยอมรับของทุกคนอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนของสมาชิกในชุมชนเกตไพเราะ3,4,5 สามารถเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมจากค ากล่าวของผู้ให้
สัมภาษณ์ที่ว่า                                      

“ชาวชุมชนเราอยู่กันแบบญาติพ่ีน้องเวลามีงานกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน งานบวช 
งานบุญทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยมาร่วมกันอย่างเช่นวันหยุดก็มาช่วยกันกวาด
ถนนที่ซอย3 คนที่อยู่ซอย 4, 5 ก็มาช่วยพออีกวันไปกวาดที่ ซอย4 คนซอย3 กับ
ซอย 5 ก็ตามมาช่วยเมื่อเสร็จงานก็ทานข้าวด้วยกัน ทุกคนมีความรู้สึกผูกพันกัน”16  

 เห็นได้ว่ากิจกรรมในการเข้ามาช่วยกันในการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่อาศัยในชุมชนเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาที่ เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับทุกคน
โดยตรง และจากการที่ประธานชุมชนเป็นเจ้าของพ้ืนที่ด้วย จึงท าให้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอีก
ทั้งอาจเกิดจากความเกรงใจการขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆจึงได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดี
และผลที่ได้จากการร่วมมือนั้นคือการรับผลประโยชน์ร่วมกันของทุกคน การมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้นอาจมี
หลายปัจจัยด้วยกันแต่สิ่งที่ส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ล้วนเกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของผู้

                                           
          

15
 เกียรติพงษ์ เกตุลอย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560.  
               

16
 เที่ยง  บัวคลี่, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 
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อาศัยในชุมชนด้วย มิได้เกิดจากการบังคับหรือชี้น าจากผู้น าชุมชนเพียงอย่าง เดียวสอดคล้องกับค า
กล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า  “น้ าหมักชีวภาพที่ท าได้จะน ามาใส่ถังติดตั้งตามจุดต่างๆทีติดกับแหล่ง
น้ าในชุมชน โดยช่วยกันเติมน้ าหมักอยู่เรื่อยๆใครที่ไม่ได้ออกไปท างานข้างนอกก็จะเข้ามาช่วยดูแล  
ส่วนวันหยุดก็จะมีกลุ่มเด็กๆและผู้ใหญ่ในชุมชนที่มีเวลาว่างผลัดเปลี่ยนกันดูเป็นระยะ”17  จะเห็นว่ามี
การบูรณาการความร่วมมือ โดยผู้น าชุมชนได้มีการเชื่อมโยงกับหลายๆ กลุ่มในชุมชนทั้งกลุ่มของ
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน และกลุ่มเยาวชน คนทุกกลุ่มสามารถเข้ามาร่วม
กิจกรรมของชุมชนได้ตามที่ตนเองมีศักยภาพ การที่สามารถให้คนทุกกลุ่มเข้ามาร่วมมือได้เช่นนี้ ย่อม
เกิดจากการยอมรับและเห็นพ้องต้องกันในการเข้าร่วม 

                   “หลังจากโครงการมิยาซาวาจบลง ชุมชนของเราก็ยังคงท ากิจกรรมด้านการจัดการ
ขยะชุมชน และดูแลล าคลองร่วมกันต่อไป และเมื่อทางเขตพระโขนงได้ส่งชุมชนเข้า
ประกวดโครงการรักษ์เจ้าพระยา ชุมชนได้รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจากการ
ประกวดครั้งนี้ก็ได้ถูกกลับมาใช้ในการรณรงค์สร้างจิตส านึกและท ากิจกรรมต่างๆ 
ด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป” 18                                                                                          

 จากการวิเคราะห์เห็นว่าโครงการต่างๆมีการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  เพราะความ
ภาคภูมิใจที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จและคิดว่าสิ่งที่ร่วมท าเกิดขึ้นจากจิตส านึกในการร่วม
ท าประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนเองได้อยู่อาศัย ซึ่งท านองเดียวกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า“สิ่งที่
ท าให้การท างานของชุมชนส าเร็จได้เพราะท างานกันด้วยใจจริง ทุกคนท างานกันด้วยความเสียสละ
อยากให้ลูกหลานได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีความสะอาด ทุกคนท างานกันด้วยความเสียสละ ไม่เคยคิด
เรื่องผลตอบแทน”19  ค าให้สัมภาษณ์นี้เป็นสิ่งที่สามารถตอกย้ า ความส าเร็จในการร่วมมือกัน
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี สิ่งส าคัญคือจิตใจและความเสียสละท าในสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นความดีงามที่ได้ให้
ความช่วยเหลือสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต จากการที่ต่างคนต่างทิ้งขยะ ขาดการร่วมกันดูแลพ้ืนที่ถิ่นที่อยู่ ท าให้เกิดขยะตกค้างในชุมชน
มากมายจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคน จึงเกิดเป็นแรงผลักดันที่ท าให้
คนในชุมชนรู้สึกถึงการร่วมมือป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าขึ้นอีก จากค ากล่าวของนายกรัฐมนตรีที่ว่า  

 

                                           
      17 สุธี มากพิชัย, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
            

18
 ธานิศร์  สมฤทธิ์, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 

           
19

 ชาลี  ปูชนกิจ, สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
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“อยากเรียนท าความเข้าใจขอความร่วมมือจากทุกคนในอนาคตต่อไป สิ่งที่เราควรรู้ 
คือ เราทุกคนนั้นต่างปล่อยก๊าชเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศไม่มากก็น้อยใน
ชีวิตประจ าวัน...นอกจากนั้นก็ยังได้เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องธรรมชาติ
อย่างสมดุล...ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐไปด้วย...
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่รัฐบาลให้ความส าคัญจะต้องน าไปสู่
ความส าเร็จให้จงได้ ทั้งนี้สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษามีส่วนส าคัญเป็นอย่าง
มาก ในการสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ดี  และปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งชุมชนเทศบาล หรือหมู่บ้านต้องเข้ามามี
บทบาทส าคัญในเรื่องเหล่านี้” 20    

                   “การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยว่าปัญหานี้มันปัญหาใกล้ตัวอย่างที่ว่า แต่ทุกคนก็มุ่งหวัง
ที่จะให้รัฐหรือให้หน่วยงานเขาแก้ไข ต้องแก้ไขด้วยตัวเองด้วยทั้งตัวเองทั้ ง
ครอบครัว…เป้าหมายคือจัดการขยะชุมชนให้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 75 ภายในปี 
64…ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อน ตัวเองต้องลดขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกบ้าง 
อะไรบ้าง ขยะตัวเอง มีการแยกขยะ ในบ้านของตัวเอง หรือของชุมชน มีถังขยะที่
เพียงพอ แยกประเภทการขนย้ายขยะ… ตอนท้ายก็คือท าอย่างไรขยะนี้จะเป็น
ประโยชน์ ระยะสั้นหรือก็เอาไปท าถ่าน ท าเชื้อเพลิง ไปท าปุ๋ย ไปท าอะไรต่างๆ ต้อง
สร้างมูลค่า จากขยะเหล่านี้ให้ได้”21      

 การสร้างความร่วมมือของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พล
เอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างที่ตนเองก่อนแล้วจึงเข้าร่วมในระดับชุมชน โดย
อาศัยองค์ความรู้ที่มีภายในชุมชนและจากการค้นคว้าและศึกษาเพ่ิมเติม เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
ปัญหาของทุกคนในชาติ ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาทุกภาคส่วนเพราะไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายใด

                                           

        20 โพสต์ทู เดย์ ,“นายกชี้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ  ต้องก าจัดให้ เหลือน้อยลง”, 
m.posttoday.com/social/env/491273 (สืบค้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560). 

       21 กรุงเทพธุรกิจ,“พล.อ.ประยุทธ์ เผยปัญหาขยะปล่อยเป็นหน้าที่รัฐอย่างเดียวไม่ได้ชี้

ประชาชนต้องร่วมมือด้วย,” http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/697145 (สืบค้น
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560). 
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ฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นการร่วมมือที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเมื่อรวมกันแล้วก็สามารถเกิดเป็นพลังในการแก้ปัญหา
ในระดับท่ีใหญ่กว่าได ้

            นอกจากความร่วมมือภายในชุมชนยังพบว่าความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอกชุมชน 
คือ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพระโขนง ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะส านักงานเขตพระโขนงที่เข้ามาให้ความรู้กับชาวชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ในการให้ความรู้
และสาธิตวิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง อีกทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และเข้ามาดูแลเรื่องน าขยะที่ไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้น าไปท าลายอย่างถูกสุขลักษณะ ร่วมกับการที่น าผู้น าชุมชนและสมาชิกใน
ชุมชน ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากการสนับสนุนจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เทศบาลต าบลแกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นเทศบาลที่ประสบความส าเร็จในด้านการจัดการขยะ ท า
ให้คนในชุมชนได้ความรู้เพ่ิมเติม และเกิดแรงบันดาลใจในการน าวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้กับชุมชน
ของตนเองโดยเฉพาะเรื่องการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์และมีค่าสูงสุด จากการที่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอกท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการขยะ
ภายในชุมชนของตนเองได้ ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ มีปริมาณขยะลดน้อยลง สามารถสร้างรายได้
จากขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน 
และเป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ จึงท าให้ชุมชนเกตุไพเราะ 3, 
4, 5 ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ สามารถสร้างเครือข่ายและเป็นแบบอย่างด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนให้กับชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดี 

4.4 ทุนทางสังคม    

 จากการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 คือ ความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน ระบบคิดของชาวชุมชน
เกตุไพเราะ 3, 4, 5 เกี่ยวกับการช่วยเหลือ ความเอ้ืออาทร และความไว้วางใจ เริ่มสะสมมาตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งชุมชน จะพบได้จากค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า                                      

“ชาวบ้านที่มาเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้านในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัด ต่างคน
ต่างมา  มีการชักชวนญาติพี่น้องให้มาปลูกบ้านอาศัยใกล้เคียงกัน และมีจ านวนบ้าน
มากขึ้นช่วงนั้นภายในชุมชนยังมีผู้อาศัยไม่มากนัก มีเพียงบ้านไม่กี่หลังคาเรือนมีการ
ไปมาหาสู่กันในบริเวณชุมชนเป็นประจ า รู้จักกันทั้งชุมชนว่าบ้านใครชื่ออะไร มาจาก
จังหวัดไหน อาชีพอะไร วิถีชีวิตในช่วงนั้นเป็นไปแบบเรียบง่าย มีปัญหาใดเกิดขึ้นก็
จะมีการช่วยเหลือกัน โดยประธานชุมชนคนแรกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินคือ นายประวิน 
เกตุลอย จะเป็นผู้ที่คอยดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นอยู่
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ประธานชุมชนเป็นคนดีช่วยดูแลอุปถัมภ์คนในชุมชนและแบบอย่างที่ดี มีอะไรบอก
ให้ท่านก็ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดี อยู่ร่วมกันเหมือนญาติพ่ีน้อง”22           

 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อหลอมสร้างระบบคิดของชาวบ้านในชุมชนให้มีจิตส านึก
สาธารณะ มีความไว้วางใจกัน และจากการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การร่วมกันท าบุญในกิจกรรม
ของวัดวชิรธรรมสาธิต ในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ การร่วมท าบุญไถ่ชีวิตโคกระบือการร่วมกัน
ช่วยงานบุญของวัด โดยช่วยทั้งก าลังกายและก าลังทรัพย์ การร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่วัดในงาน
บุญต่างๆ ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ท าให้เกิดระบบความสัมพันธ์ 
และความสามัคคีกันระหว่างคนในชุมชน สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีว่า 

 “จากการที่คนในชุมชนอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระยะเวลานาน ผ่านการร่วมทุกข์ร่วม
สุขมาด้วยกัน ท าให้เกิดความรักถิ่นที่อยู่และเกิดส านึกถึงความเป็นเจ้าของ แม้จะ
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินแห่งนี้แต่การที่อาศัยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 20 ปีของแต่
ละครัวเรือน และได้รับการดูแล อุปถัมภ์อย่างดีจากเจ้าของที่ดิน ท าให้คนเกิด
ความรู้สึกรักและหวงแหนอยากเห็นชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นดีขึ้น เพราะยังต้อง
อยู่พื้นที่แห่งนี้อีกนานจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน” 23 

 วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อเกิดปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนไม่หวัง
ว่าจะรับการพ่ึงพาจากหน่วยงานภายนอกอย่างเดียว ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
เพราะปัญหาบางอย่างไม่สามารถรอได้ ดังนั้นจากจิตส านึกร่วมกันของคนในชุมชนคือต้องร่วมกัน
หาทางออกของปัญหา แก้ไขให้ส าเร็จและสร้างให้เกิดความยั่งยืน โดยการน าของประธานชุมชนคน
ปัจจุบัน คือนายเกียรติพงษ์ เกตุลอย และคณะกรรมการชุมชน ที่เป็นผู้น าทางความคิดและสนับสนุน
ร่วมปฏิบัติในการร่วมแก้ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเข้ามาร่วมในการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น คือการตระหนักว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อไปยังคนรุ่นต่อไป 
หากคนในชุมชนไม่ช่วยกันจะรอให้ใครมาช่วย ดังนั้นจึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาดังกล่าว
และเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจึงได้จัดกิจกรรมขยายออกไปยังด้านอ่ืนๆ อีกด้วย จะพบได้จากค า
กล่าวของผู้ให้สัมภาษณ์ที่ว่า“ความผูกพัน และความรักที่มีต่อชุมชน ท าให้อยากที่จะทุ่มเทท างานเพ่ือ

                                           
               

22
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 
               

23
 เที่ยง  บัวคลี่ , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 
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ชุมชน โดยไม่คิดว่าจะต้องได้รับผลตอบแทนใดๆ”24  ความรู้สึกเหมือนเป็นญาติพ่ีน้องความไว้วางใจ
กัน มีความเอ้ืออาทรต่อกันมีความสามัคคีรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และมีจิตส านึกสาธารณะโดย
สะท้อนให้เป็นผ่านกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่มีร่วมกันมาตลอดที่อาศัยบนที่ดินผืนนี้ เมื่อได้มีการร่วม
กิจกรรมกันท าให้ยิ่งเพิ่มความรักและผูกพันมากขึ้น เมื่อได้มีการร่วมกิจกรรมกันท าให้ยิ่งเพ่ิมความรู้จัก 
และมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ยิ่งอยู่ยิ่งมีความเหนียวแน่นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีจะ
ส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นตามไปด้วย และมีบางหลังคาเรือนที่เป็นเครือญาติกันจากการ
ชักชวนให้เข้ามาอาศัย ท าให้เกิดผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเพราะมีความไว้วางใจต่อกัน เนื่องจากได้
ช่วยเหลือคนที่เป็นญาติย่อมมีความรู้สึกสบายใจ และเต็มใจที่จะเข้าร่วมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง  จะเห็น
ได้ว่าชุมชนทุกชุมชนล้วนมีทุนทางสังคมอยู่แล้ว จากค ากล่าวของนักวิชาการที่ว่า  “ทุนทางสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนมนุษย์ เป็นกุญแจสู่ความส าเร็จ ไม่เพียงแต่ปัญหาการจัดการขยะ แต่ ส าหรับ
การหาทางออกให้ทุกๆปัญหา ขอเพียงการขับเคลื่อนอย่างเข้าใจและเข้าถึงศักยภาพมนุษย์เท่านั้น”25   
ประกอบกับสังคมของชุมชน มีความผูกพันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ รวมทั้งความเป็นเครือญาติ ดังนั้น
การขอความร่วมมือจึงเป็นไปในลักษณะที่ไม่เป็นทางการและมีความเป็นกันเอง จึงเป็นความร่วมมือ
กันแบบเห็นพ้องกันด้วยความสมัครใจที่จะท าให้ชุมชนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                     “จะท าอะไรต้องยึด ภูมิสังคม ให้มั่น ภูม ิคือภูมิประเทศคือทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
ดิน น ้า ลม ไฟ มีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคสังคม หมายถึง คน ทั้งไทยและ
ต่างชาติ คิดต่างกัน การตัดสินใจไม่เหมือนกันแล้วแต่วัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม
ฉะนั้นการท ากิจกรรมอย่างเดียวกันจะส าเร็จทั้งประเทศนั้นเป็นไปไม่ได้ เพราะแต่
ละแห่งมีภูมิสังคมต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่บนเขา ในหุบเขา ที่ราบลุ่ม ที่ราบสูง ป่าพรุ 
ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ผลิตขยะ น้ าเสียออกมาทั้งนั้น แต่จะรอให้คนอ่ืนมา
จัดการไหม” 26   

                                           
             

24
 เตือนใจ เอ่ียมสินธร , สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 

2560. 

      25 กัลยา ธรรมพงษา ,“ทุนทางสังคม”ความส าเร็จในการจัดการขยะอย่างยั่ งยืน , 
m.prachachat.net/new_detail.php?newsid=144285558  697145 ( สื บค้น เมื่ อ วั นที่  2 7 
มิถุนายน 2560). 
             

26
 กองนโยบายและแผนส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร,ต้นแบบการจัดการขยะและน้ า

เสียชุมชนด้วยชุมชน,(กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด,2555),78. 
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          จากพระราชด ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับชุมชนเกตุ
ไพเราะ 3,4,5,ซึ่งได้น าภูมิทางสังคมมาใช้ในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตนเอง จาก
รากฐานของความรู้และวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้การแก้ปัญหาโดยพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก น ามาซึ่ง
ความส าเร็จดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าเครือข่ายทางสังคม ความรู้ ภูมิปัญญา ความเอ้ือ
อาทร ความร่วมมือในชุมชน หากสามารถน าสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์
ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน รวมไปถึงในระดับชาติ ชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 ก็เช่นกัน การที่
ชุมชนสามารถร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น และสามารถท าได้ส าเร็จเนื่องจากทุกคน
มีความรักความผูกพันต่อถิ่นที่อยู่ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ทุกคนมีร่วมกันมายาวนาน ท าให้เกิดพลัง
ของชุมชนในการร่วมดูแลสิ่ งแวดล้อมเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า ทุนทางสังคมของชุมชนรวมถึงค่านิยม 
วัฒนธรรม ความไว้วางใจกัน สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้ชุมชนประสบความส าเร็จใน การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรวุฒิ โรมรัตน
พันธ์27 จากหนังสือ กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวไว้ว่า  “ทุนที่มีอยู่ในชุมชน
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยสร้างพลังให้เกิดแก่ชุมชน ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ ส่งผล
ให้เกิดผลดีแก่สังคมโดยรวม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริง และยั่งยืน” ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงด้านจิตส านึกการมีส่วนร่วม และทุนทางสังคมนี้ได้พัฒนามาเป็นเครือข่ายภาคประชาชน
จะเห็นได้ว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3,4,5 ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน และ
เครือข่ายชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรุงเทพมหานครโดยมีการเชื่อมโยงการจัดการขยะ สู่
การพัฒนาและรักษาความสะอาดของแม่น้ าล าคลอง โดยการร่วมเป็นพ้ืนที่น าร่องในการร่วมรักษา
ความสะอาดของแหล่งน้ า และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชนใกล้เคียงเพ่ือถ่ายทอด
แนวทางแห่งความส าเร็จนี้ส่งต่อไปยังชุมชนอ่ืนต่อไป 

 

4.5 อภิปรายผลการวิจัย                 

            จากการศึกษาปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 จะ
เห็นได้ว่าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนของสังคมไทย ค่อนข้างมีความชัดเจนถึง
บทบาทของผู้น าท้องถิ่น ซ่ึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูล
ฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้น าจะท าหน้าที่หลายด้านประกอบกัน จากความเคารพ ความ

                                           

       27 วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ์,ทุนทางสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม,(กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2546),304-305. 
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ไว้วางใจที่มีมาอย่างยาวนาน ท าให้ผู้น ายังคงมีบทบาทในการด าเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างของคน
ชุมชน การจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนที่ประสบความส าเร็จเกิดจากผู้น าที่เข้มแข็งและเสียสละมุ่งมั่น
ตั้งใจจริงในการท างานให้กับชุมชน  ในด้านของกระบวนการการจัดการขยะควรมีวิธีการร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ท าให้สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากขยะมูลฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการที่จะใช้วิธีการจัดการที่มีความเหมาะสมนั้น  ต้องเกิดจากการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและวิธีการจากผู้มีความรู้ เ พ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการอนุรักษ์รักษา
สภาพแวดล้อมได้ ควรมีแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในทุกระดับ และปรับปรุงแนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความรู้ในอนาคต 

            ชุมชนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีพ้ืนบ้านระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ โดยหน่วยงานของรัฐในระดับท้องถิ่นข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงทั้ง
สองส่วนเข้าด้วยกันท าให้สามารถรับรู้ความต้องการที่แท้จริงเพ่ือให้เกิดการคิดร่วมกัน  การมีส่วนร่วม
ของชุมชนจึงเป็นก้าวส าคัญในการพัฒนาเครือข่ายของชุมชน ท าให้เกิดพลังร่วม ซึ่งการด าเนินงานโดย
ชุมชนใดชุมชนหนึ่งอาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงต้องมีการรวมตัวกันของเครือข่าย หรือพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง ส่งผลให้การปฏิบัติกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีพลัง สามารถท าให้เกิดความส าเร็จได้โดยง่าย   การให้สมาชิกในชุมชน
ร่วมเสนอกิจกรรมและโครงการเพ่ือดูแลรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชน และมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด าเนินโครงการ ตั้งแต่การตัดสินใจโครงการ การด าเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความส าคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของคนในชุมชน
จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสมบูรณ์ยิ่งข้ึนรวมถึงการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการร่วมกันตัดสินใจทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ  รวมถึงการน าวิถีชุมชน 
ทุนทางสังคม ที่มีในชุมชนเป็นตัวเชื่อมในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสร้างจิตส านึกที่ดีในชุมชน ซึ่งท าให้การขอความร่วมมือ
กับทางชุมชนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  ผู้น าชุมชนควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆภายนอก ทั้ง
หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ และหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งจะท าให้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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                            บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

             การศึกษาเรื่องปัจจัยในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเกตุไพเราะ 
3, 4, 5 มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของชุมชนเกตุ
ไพเราะ 3, 4, 5 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปประเดน็ส าคัญๆ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

      5.1.1 กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5  

             จากผลการศึกษาพบว่าชุมชนเน้นการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก และมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกเป็นแรงเสริมท าให้การด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการท างานเน้นการจัดการขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดให้ได้มากที่สุด
ก่อนที่จะส่งให้ส านักงานเขตพระโขนงน าไปก าจัด พบว่ามีกระบวนการที่ส าคัญดังต่อไปนี้ (1) สร้าง
จิตส านึกรักชุมชน โดยท าให้คนในชุมชนค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก (2) สร้างแนวคิดผ่าน
กิจกรรมต่างเพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันของคนในชุมชนท าให้เกิดความเชื่อมโยง (3) รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยใช้หอกระจายเสียงของชุมชน และจัดให้มีป้ายรณรงค์
ต่างๆ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจ วิธีการและรูปต่างๆในการจัดการขยะมูลฝอย (4) การ
จัดอบรมศึกษาดูงานให้ความรู้แก่สมาชิกในชุมชน วิธีการในการจัดการขยะมูลฝอย เช่น อบรมการท า
น้ ายาชีวภาพสูตรต่างๆ การสร้างประโยชน์จากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ท าให้ เกิดความคุ้นเคยและ
กลายเป็นวิถีปฏิบัติ ร่วมกับการศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน 

          กระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 พบว่าได้น าแนวคิด
วิธีการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) โดยมีการบูรณาการแนวทางและวิธีการต่างๆ โดยน า
ความรู้ทางวิชาการมาด าเนินการและประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ หลัก 3R กล่าวคือ การ
ลดการใช้ (Reduce) สมาชิกในชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนร่วมกัน
หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก โดยร่วมกันจัดโครงการใช้ถุง
ผ้าลดโลกร้อน ในการน าไปใช้ในการจ่ายตลาดซื้อของรวมถึงขอความร่วมมือจากผู้ค้าบริเวณตลาดสด
หน้าชุมชน เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและใช้วัสดุจากธรรมชาติ การใช้ซ้ า (Reuse) 
โดยการน าสิ่งต่างๆ ที่ใช้งานไปแล้วแต่ยังมีสภาพที่ใช้งานได้น ากลับมาใช้อีก การแปรรูปน ากลับมาใช้
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ใหม่ (Recycle) โดยน าขยะรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกภายในครัวเรือน น าไปขายให้กับร้านรับซื้อ
วัสดุรีไซเคิลสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง และมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ เช่นผ้าป่ารีไซเคิล โดยรายได้จากการขาย
ขยะรีไซเคิลจะร่วมกันน าไปท าบุญท่ีวัด 

         วิธีการจัดการขยะพบว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีวิธีการก าจัดโดยแยกตาม
องค์ประกอบใหญ่ๆ เป็น 4 ประเภทหลัก (1) ขยะที่ย่อยสลายได้ ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากครัวเรือน 
และจากตลาดสดหน้าชุมชนโดยจะมีจุดทิ้งส่วนกลางเพ่ือน ามาท าเป็นปุ๋ย และท าน้ าชีวภาพ เช่น เศษ
ผัก เศษผลไม้ ส่วนเศษอาหารจะน าไปเลี้ยงปลาบริเวณใต้ถุนบ้าน (2) ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก โฟม 
เศษผ้า จะถูกรวบรวมเพ่ือขายให้กับบริษัท SCG น าไปท าเชื้อเพลิง ส่วนที่ท าประโยชน์ไม่ได้จะถูก
น าไปท้ิงที่ถังขยะทั่วไปที่จัดเตรียมไว้ (3) ขยะรีไซเคิล จะถูกแยกไว้เพ่ือรอการขายโดยสามารถเก็บไว้ที่
จุดรวมขยะ      รีไซเคิลส่วนกลางที่ประธานชุมชนจัดไว้ให้  (4) ขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้เช่น ซาก
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟเก่า จะน ามาทิ้งที่จุดทิ้งบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านซึ่ งมีถังขยะของส านักงานเขต
พระโขนจัดเตรียมไว้เพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป 

 5.1.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5        

             จากการวิเคราะห์ปัจจัยของความส าเร็จในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 
4, 5 พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 4 ปัจจัย คือ (1) กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย (2) การมี
ส่วนร่วม (3) ผู้น าชุมชน (4) ทุนทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) กระบวนการจัดการขยะมูลฝอย พบว่ามีการแยกขยะที่แหล่งก าเนิดตั้งแต่
ครัวเรือนและบริเวณตลาดนัดหน้าชุมชนโดยมีการจัดพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชนเพ่ือใช้เป็นจุดแยกขยะ
ร่วมกับการใช้หลัก 3R ท าให้เหลือมูลฝอยเพ่ือน าไปก าจัดน้อยมาก มีการน าขยะมูลฝอยมาท าให้มี
คุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้วิธีการต่างๆที่มีความหลากหลายประกอบกับการน าความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ เช่น การท าปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ การท าน้ าส้มควันไม้ การน ามาเลี้ยงสัตว์
เพ่ือสร้างรายได้  

 (2) ปัจจัยการมีส่วนร่วม  พบว่าความร่วมมือจากคนในชุมชนตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ
การแก้ปัญหาขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยการเข้าร่วมรับฟัง และร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วมกับกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน การเข้าร่วมมือในการแก้ไขและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม นอกจากความร่วมมือภายในชุมชนยังพบว่าความร่วมมือจากภายนอกชุมชน คือ ส านัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และส านักงานเขตพระโขนง ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ส านักงานเขตพระโขนงที่เข้ามาให้ความรู้กับชาวชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ในการให้ความรู้และสาธิต
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วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง อีกทั้งให้การสนับสนุนอุปกรณ์ และเข้ามาดูแลเรื่องน าขยะที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ได้น าไปท าลายอย่างถูกสุขลักษณะ อีกทั้งการน าผู้น าชุมชนและคนในชุมชนไปศึกษาดูงาน 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ที่ประสบความส าเร็จ ท าให้คนในชุมชนได้ความรู้เพ่ิมเติม และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองโดยเฉพาะเรื่องการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์และมี
ค่าสูงสุด จากการที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกท าให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของตนเองได้ ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่ มีปริมาณ
ขยะลดน้อยลง สามารถสร้างรายได้จากขยะได้อย่างเป็นรูปธรรมท าให้เกิดความรักความสามัคคี
ภายในชุมชน  

 (3) ปัจจัยผู้น า พบว่าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 มีผู้น าชุมชนที่มีมุ่งมั่น มีความ
เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ เสียสละ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดี ความสามารถ
น าสมาชิกในชุมชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับชุมชน มีการวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินการต่างๆ และน าแนวคิดและองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการจัดกิจกรรมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยสร้าง
ส านึกร่วมในการดูแลชุมชน ผู้น าชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 ยังเป็นนักพัฒนาและนักคิดในการแก้ไข
ปัญหา รณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นข้อดี ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ปลูกฝังให้คนใน
ชุมชนมีจิตส านึกในการร่วมกันแก้ไขและป้องกันปัญหาขยะของชุมชนและเป็นผู้น าในการสร้างความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกชุมชนโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  

 (4) ทุนทางสังคม จากการศึกษาพบว่าทุนทางสังคมที่มีความส าคัญต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ 3, 4, 5 เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน 
ความรู้สึกเหมือนเป็นญาติพี่น้องความไว้วางใจกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกันมีความสามัคคี รู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของพ้ืนที่แห่งนี้ ประกอบกับบางหลังคาเรือนที่เป็นเครือญาติกันท าให้การเข้าร่วมกิจกรรมท า
ได้โดยง่ายเพราะมีความไว้วางใจต่อกัน เนื่องจากได้ช่วยเหลือคนที่เป็นญาติย่อมมีความรู้สึกสบายใจ
และเต็มใจที่จะเข้าร่วม การมีจิตส านึกสาธารณะสะท้อนให้เห็นโดยผ่านกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่ท า
ร่วมกันมาโดยตลอด ท าให้ยิ่งเพ่ิมความผูกพันในชุมชนแห่งนี้มากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ที่ดีเพ่ิมมากขึ้น
จะส่งผลต่อระดับการมีส่วนร่วมที่มากข้ึนตามไปด้วย 

5.2 ข้อเสนอแนะ  

 5.2.1 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 

  1. ชุมชนควรพัฒนาการจัดการขยะชุมชนในรูปแบบอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น ธนาคาร
ขยะรีไซเคิลเพ่ือเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเยาวชนในชุมชนและชุมชนข้างเคียง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้วิธีการ
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คัดแยกขยะ ท าให้ทราบว่าการแยกขยะและการรีไซเคิลก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร นอกจากนี้ยังได้
เรียนรู้วิธีการด าเนินการของธนาคารและเรียนรู้ถึงการเก็บออมอีกด้วย 

 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างชุมชนในหลายๆรูปแบบเพ่ือให้เกิดแนวคิด
ใหม่ๆในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับการจัดวิทยากรที่ประสบความส าเร็จมาบรรยายถึง
เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่ท าให้ประสบความส าเร็จด้านแปรรูปขยะมูลฝอยและประดิษฐ์สิ่งของเหลือ
ใช้ ซึ่งสามารถท าให้เกิดรายได้ นอกจากจะได้ความรู้เพ่ิมแล้วยังสามารถช่วยให้เกิดการกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมและช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมากขึ้น 

 3. ควรมีการสร้างวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนในการน า
ปุ๋ยหมัก และผลิตภัณฑ์น้ าจุลินทรีย์ ที่ผลิตได้จากขยะอินทรีย์น าไปใส่บรรจุภัณฑ์ให้สวยงามเพ่ือน าไป
ขายส่งหรือจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน 

 4. ชุมชนควรมีการตั้งศูนย์รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะคน
รุ่นใหม่อาจมีแนวคิดที่น่าสนใจ เพ่ือให้เกิดการน าเสนอแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบ
ใหม่ๆที่มีความหลากหลายและสามารถน าไปต่อยอดความคิดได้  

 5. ควรมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยมุ่งที่ระบบความคิดของคนในชุมชน
ควบคู่ไปกับการท ากิจกรรม เนื่องจากการวัดความส าเร็จในเชิงรูปธรรมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ 
ดังนั้นหากมีการพัฒนาระบบความคิดควบคู่ไปด้วยจะสามารถส่งผลส าเร็จได้ในระยะยาวซึ่งการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5 ก็เช่นกัน ส่วนหนึ่งมาจากระบบคิดที่ถูกหล่อหลอมมา
เป็นระยะเวลานาน 

 6. ควรสนับสนุนให้มีการถอดบทเรียนความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนที่มีอยู่ โดย
มีการพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ของชุมชน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนใกล้เคียงเพ่ือให้ความรู้เหล่านั้นยังคงอยู่ต่อไป 

 7. ในการท ากิจกรรมต่างๆด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมควรมีการสอดแทรกทัศนคติ ค่านิยมและสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องควบคู่ไปกับกิจกรรมหรือ
โครงการของชุมชน เพ่ือช่วยหล่อหลอมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้เกิดระบบคิดที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลถึง
พฤติกรรมที่ถูกต้องในอนาคตด้วย      

 5.2.2 ข้อเสนอแนะต่อการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนต่อกรุงเทพมหานคร 

 1. ควรมีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับการ
พัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการชุมชนจึงจ าเป็นต้องมี
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ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี การจัดการสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครมหานครนั้น จะต้องทราบถึงการ
ข้อมูลในหลายๆ ด้าน ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่ชุมชน ข้อมูลและผลลัพธ์ของโครงการที่เคยด าเนินการในพ้ืนที่
ชุมชนต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกกรุงเทพมหานคร 
ข้อมูลของศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนทั้งที่ด าเนินการโดยกรุงเทพมหานครเองและที่เกิดขึ้น
เองโดยภาคประชาชน หรือภาคเอกชนเป็นคนด าเนินการ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่จ าเป็นที่
จะท าให้เห็นภาพรวมของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการด าเนินการโครงการต่อยอดต่างๆ นอกจากนี้ในการวางแผนการพัฒนาโครงการใหม่จะ
ได้มุ่งการแก้ไขปัญหา หรือเติมเต็มสิ่งที่ขาดไป  

 2. ควรมีการพัฒนาเกณฑ์ในการส่งเสริมชุมชนและองค์กรต้นแบบในการรักษา
สิ่งแวดล้อมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาชุมชนและองค์กรต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่
ชัดเจนท าให้การสร้างชุมชนต้นแบบสามารถขยายผลได้และเกิดความยั่งยืน การด าเนินการของ
โครงการหากมีเกณฑ์การเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะสามารถกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการ
รวมตัวกันเพ่ือที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การดูแลรักษาแม่น้ าคูคลองเพ่ิมมากขึ้น 
ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรมีการจัดท าคู่มือ หลักเกณฑ์การเป็นชุมชนต้นแบบ หรือการเป็นองค์
ต้นแบบโดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาแต่ละด้าน พร้อมทั้งยกตัวอย่างวิธีการ ขั้นตอนใน
การพัฒนาไว้ในคู่มือด้วย เพ่ือให้ชุมชนสามารถน าไปปฏิบัติประยุกต์ใช้งานในชุมชนได้ด้วยตนเองต่อไป 

 3. ควรมีการส่งเสริมความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในกรุงเทพมหานคร การสร้างความเป็นระเบียบให้กับสังคมเครื่องมือที่ควร
น ามาใช้ คือการบังคับใช้กฎหมาย แต่กระบวนการที่กฎหมายจะใช้ได้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้อง
มุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาใจความของกฎหมาย จึงจะท าให้
สามารถที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนั้นได้อย่างถูกต้อง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ และ
มลพิษทางน้ านั้นจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมความรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนผ่านการท ากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยวิธีการปลูกฝังที่แตกต่างกัน ส าหรับกลุ่มเยาวชนอาจจะเริ่มจากกิจกรรมการประกวดต่างๆ 
เช่น การประกวดเรียงความ เรื่องสั้นที่เน้นการน ารายละเอียดของกฎหมายไปเกี่ยวข้องส าหรับกลุ่ม
ประชาชนจ าเป็นต้องเน้นถึงข้อดีและข้อเสียที่ได้จากการปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด โดย
ต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนจากเครือข่ายในชุมชน และผู้น าชุมชนเป็นคนกลางที่จะท าหน้าที่สื่อสาร 
โดยให้ชุมชนน าเอาข้อก าหนดของกฎหมายมาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการท างานเพ่ือการดูแล
จัดการในพ้ืนที่ชุมชน โดยอาจจะเน้นที่การพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่าง เช่น การท าเป็น
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดในพื้นที่ชุมชนการจัดท าคู่มือผู้อยู่อาศัยในชุมชน  
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 4. ควรมีการสร้างความยั่งยืนให้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเชิงพาณิชย์ วิธีการสร้าง
ความยั่งยืนให้กับศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
หรือท้องถิ่นที่มีมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นต้องตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายคือ
ผู้บริโภคเพ่ือที่จะก าหนดวิธีการที่จะเข้าไปถึ งในตลาดได้นั่นเอง โดยการมีผลิตภัณฑ์ที่มีความ
หลากหลายจ าพวกเช่นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มหัตถกรรม จากนั้นท าการพิจารณาการสร้างช่องทาง
ในการขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ      

5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ ที่เป็นส่วนประกอบส าคัญในการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน 
จากชุมชนที่มีลักษณะและมีบริบทที่แตกต่างต่างกัน 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน จากชุมชนอ่ืนๆที่ประสบ
ความส าเร็จเพ่ือให้ได้แนวทางที่มีความหลากหลายทั้งแนวคิดและวิธีการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย 
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เตือนใจ เอ่ียมสินธร สัมภาษณ์โดย. กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560.    

เที่ยง บัวคลี่ สัมภาษณ์โดย. กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 

ธันศิตา สมฤทธิ์ สัมภาษณ์โดย. กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 19 กุมภาพันธ์ 2560. 

สมใจ ภักดีวงศ ์สัมภาษณ์โดย. กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 29 เมษายน 2560. 
สิทธิสมบูรณ์ เจริญพาณิชย์พันธ์. สัมภาษณ์โดย กิตติ  มีศิริ, ส านักงานเขตพระโขนง,4 กรกฎาคม    

2560. 

สุธี มากพิชัย สัมภาษณ์โดย. กิตติ มีศิริ, ชุมชนเกตุไพเราะ3,4,5, 29 เมษายน 2560.       
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายกิตติ มีศิริ 
วันเดือนปีเกิด 12 สิงหาคม 2516 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน ส านักสิ่งแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร 
ทุนการศึกษา (ถ้ามี)                   - 

 
ผลงานทางวิชาการ                                                                                                                                       

 

                          
-                                                            

 
ประสบการณ์ท างาน 2547-2556:เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

บรัษัทเท็กไทล์เพรสทีจจ ากัด(มหาชน) 
2556-ปัจจุบัน:เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 
ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

 


