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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการขยะจน
กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิล โดยการเก็บข๎อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมี
สํวนรํวมและไมํมีสํวนรวมกับเจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง รวมจ านวน 5 คน ประชาชน
ในพ้ืนที่ชุมชนตลองหรัง ผู๎น าชุมชน รวมจ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบวํา 1) ความเป็นมาในการจัดการ
ขยะของชุมชนคลองหรัง ในอดีตคลองหรังติดปัญหาโรคไข๎เลือดออกล าดับต๎นๆ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู๎ป่วยลดเหลือแคํจ านวน 2 ราย ที่มาของปัญหาโรคไข๎เลือดออก ก็คือขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต าบลคลองหรังนั้นเอง ด๎วยเหตุนี้ท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังได๎ริเริ่มรูปแบบโครงการ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะจากต๎นทางของทุกหมูํ 
ในหมูํที่ 1-6 ของชุมชนคลองหรัง ขั้นตอนแรกในการจัดโครงการก็คือให๎ประชาชนอบรมด๎านความรู๎เรื่อง
ขยะ และก าหนดการจัดการขยะโดยคัดแยกขยะท่ีต๎นทางเป็น 4 ประเภท 1. ขยะทั่วไป 2. ขยะอินทรีย์ 3. 
ขยะรีไซเคิลและ 4.ขยะพิษ 2) แนวทางการด าเนินงานในการจัดการขยะให๎กลายเป็น“สินค๎ารีไซเคิล”ของ
ชุมชนคลองหรังการด าเนินงานริเริ่มมาจากโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต๎นทางโดยองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง สามารถท าให๎มีการพัฒนาการตํอยอดในการจัดการขยะ
โดยสามารถสํงเสริมพัฒนาขยะรีไซเคิลให๎กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิลของหมูํที่ 1 บ๎านคลองหรังในที่สุด ชุมชน
ต๎นแบบของคลองหรังตั้งอยูํที่ หมูํ 1 บ๎านคลองหรัง จุดเดํน คือ สามารถคัดแยกขยะที่ต๎นทางได๎อยํางมี  
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ประสิทธิภาพมากที่สุดท าให๎ระบบการจัดการขยะเกิดเป็นไอเดียสินค๎ารีไซเคิลขึ้นมาเพ่ือสร๎างรายได๎ทาง
เศรษฐกิจอยํางเข๎มแข็งให๎แกํประชาชนในชุมชนคลองหรัง ดังค ากลํ าวที่วํา “ขยะทุกชิ้นล๎วนมีคํา
เปลี่ยนเป็นเงินตรา รักษาสิ่งแวดล๎อม” 
ค าส าคัญ: การจัดการขยะ, สินค๎ารีไซเคิล, การคัดแยกขยะท่ีต๎นทาง, ชุมชนคลองหรัง 
 
Abstract 
 This qualitative research aimed to investigate waste management to make products 
from recycled materials.  Data were collected from related documents, through in-depth 
interviews, discussions, and participant observations and non-participant observations on five 
officials of Khlong Rang Tambon Administrative Organization, and ten community leaders. 
The study found the following: 1) Background of waste management of Khlong Rang Sub-
district—In the past Khlong Rang was among areas with highest incidence of dengue 
hemorrhagic fever but the number of cases had decreased to only two cases  in 2016. The 
source of dengue fever. It is rubbish in the area of Khlong Rang. This was because Khlong 
Rang Tambon Administrative Organization initiated a project to promote community 
participation in waste sorting at the point of origin of the waste in the community from 
Village No. 1 to Village No. 6 of Khlong Rang Sub-district.  Waste was sorted into four types: 
1. General waste, 2. Organic waste, 3. Recyclable waste, and 4. Hazardous waste.  2) Waste 
management to make “products from recycled materials”—The starting point was the 
project to promote community participation in waste sorting at the point of origin of the 
waste by Khlong Rang Tambon Administrative Organization.  After that, Ban Khlong Rang 
Village No. 1 developed the waste sorting project to make products from recycled materials.  
Thus, the community became a prototype village of products from recycled materials.   The 
outstanding point was that this village could most efficiently sort waste at the point of origin 
of the waste and became systematic.  The waste sorting system resulted in an idea for the 
community to make products from recycled materials to create income and strengthen the 
economy for the community as it is said “Every piece of waste has a value and can be 
exchanged for money which is a good way of conserving the environment.” 
Keywords: Waste management, recycled materials, sorting waste at the point of origin, 
  Khlong Rang Community 
 
บทน า 
 ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาส าคัญในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต๎อง
ประสบปัญหาเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก๎าวหน๎าทางด๎าน
เทคโนโลยีที่มีการประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช๎อ านวยประโยชน์ตํอมนุษย์มากขึ้น เป็นสาเหตุให๎มี
จ านวนขยะเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมีทั้งขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร 
ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็นเหตุให๎เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช๎มีปริมาณมากขึ้น ในทศวรรษที่ผําน
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มาที่เรียกวํา “ทศวรรษแหํงการพัฒนา” นั้น ปรากฏวําได๎เกิดปัญหาขยะรุนแรงขึ้น และปัญหาจากของ
เหลือทิ้ง เป็นต๎นเหตุส าคัญที่กํอให๎เกิดปัญหาสิ่งแวดล๎อมและมีผลตํอสุขภาพอนามัยของประชาชน และที่
ผํานมาประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติขยะ ที่ยังไมํสามารถก าจัดได๎หมด และมีแนวโน๎มจะเพ่ิมมากขึ้น 
ในขณะที่กระบวนการก าจัดขยะตกค๎างยังไมํได๎รับการแก๎ไข และการบริหารจัดการยังไมํถูกหลักวิชาการ
เทําท่ีควร (ณิชชา บูรณสิงห์, 2558)   
 จากข๎อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยที่ผํานมา พบวํา แนวโน๎มของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่ว 
ประเทศ มีแนวโน๎มที่เพ่ิมขึ้นในทุกปี ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงอัตราการเกิดขยะมูลฝอยของประเทศก็มี 
แนวโน๎มที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2559 พบวํามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของประเทศไทย 27.06 
ล๎านตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กิโลกรัมตํอคนตํอวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 นโยบายการบริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได๎ก าหนดให๎มีการจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแตํ
จุดเริ่มต๎นของการเกิดขยะ จนถึงการก าจัดขั้นสุดท๎าย และให๎ความส าคัญตํอการน าขยะที่มีศักยภาพ
กลับมาใช๎ประโยชน์ให๎มากที่สุด สํงเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิต
เป็นพลังงาน โดยใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของหนํวยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือการจัดการขยะอยํางยั่งยืน (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2560) 
 ผู๎วิจัยจึงเลือกศึกษาชุมชนคลองหรังเพราะเป็นพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จในเรื่องการจัดการขยะ
อยํางมีสํวนรํวม จากอดีตที่ในพ้ืนที่คลองหรังได๎ประสบปัญหาจากโรคไข๎เลือดออกเพราะสาเหตุหลักมาจาก
ขยะมูลฝอยโดยรอบพ้ืนที่  ต๎นตอก็เกิดจากประชาชนในพื้นท่ีคลองหรังที่ทิ้งขยะไมํเป็นระบบรวมถึงการทิ้ง
ขยะของประชาชนจากพ้ืนที่อาณาเขตในต าบลที่อยูํติดกับต าบลคลองหรัง สํงผลให๎ปัจจุบันทางชุมชน
คลองหรังได๎มีการพัฒนาด๎านการจัดการขยะ ซ่ึงท าให๎ทางชุมชนคลองหรังได๎รับรางวัลชุมชนต๎นแบบในการ
จัดการขยะระดับอ าเภอเมื่อ ปี พ.ศ. 2559 รวมถึงได๎รับรางวัลชุมชนต๎นแบบในการจัดการขยะระดับ
จังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังเป็นแกนน าผู๎สนับสนุนหลัก สามารถ
ท าให๎การจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมมีความส าเร็จโดยมีประชาชนเป็นตัวชี้วัด จุดเดํนคือ หลักการจัดการ
ขยะอยํางมีสํวนรํวม ด าเนินการด๎วยโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง 
ชํวยท าให๎ชุมชนคลองหรังมีสิ่งแวดล๎อมที่ดี เมื่อมีการจัดการขยะที่ต๎นทาง จึงท าให๎เกิดการคิดค๎นผลิต
สินค๎ารีไซเคิลของชุมชนคลองหรังขึ้นมา สินค๎ารีไซเคิลชํวยเป็นแรงขับเคลื่อนทางด๎านเศรษฐกิจให๎กับ
ชุมชนคลองหรัง  ซึ่งการจัดการขยะที่ต๎นทางให๎กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิลนั้นสามารถเป็นต๎นแบบของชุมชน
คลองหรังให๎ประชาชนในชุมชนคลองหรังสามารถมีรายได๎ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นอีกด๎วย โครงการ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทางเป็นโครงการขององค์การบริหารสํวนต าบล
คลองหรังที่จะให๎ทุกหมูํบ๎าน ตั้งแตํหมูํที่ 1-6 มีการคัดแยกขยะแล๎วก็น าขยะที่ได๎คัดแยกไว๎แล๎วน ามาใช๎
ประโยชน์ เชํน เอาไปรีไซเคิลท าเป็นวัตถุอุปกรณ์เครื่องใช๎ สินค๎าตัวอยําง คือ หมวก เสื้อกันเปื้อน ชุดเด็ก 
สื่อการเรียนการสอน เตาชีวมวล ของตกแตํง เป็นดอกไม๎  โดยก าหนดการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท 1) 
ขยะทั่วไป หมายถึง เป็นขยะที่ยํอยสลายยากและไมํคุ๎มคําในการน าไปรีไซเคิล  2)  ขยะอินทรีย์ หมายถึง 
ขยะที่ยํอยสลายได๎ 3) ขยะรีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถน าไปขายได๎ 4) ขยะพิษ หมายถึง ขยะมีพิษที่
ต๎องเก็บรวบรวมแล๎วน าไปก าจัดอยํางถูกวิธี แตํการจัดเก็บนี้อยูํภายใต๎เงื่อนไขที่วําต๎ องคัดแยกขยะทั่วไป
ออกจากขยะรีไซเคิล ถ๎าไมํคัดแยกขยะก็จะไมํมีการจัดเก็บขยะให๎ เพ่ือเป็นการลดขยะที่ต๎นทางแล๎วสร๎าง
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จิตส านึกรํวมกันระหวํางครัวเรือนกับท๎องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจะใช๎วิธีใช๎เทคโนโลยี
ตรวจสอบการคัดแยกขยะของประชาชนในพ้ืนที่คลองหรัง โดยการให๎พนักงานขับรถขยะถํายรูปสํงมา
รายงานในสื่อออนไลน์ของกลุํมให๎ทราบหากมีกลุํมประชาชนที่ไมํคัดแยกขยะตามนโยบาย 
 จากปรากฏการณ์ข๎างต๎นผู๎วิจัยจึงเกิดค าถามวํา ชุมชนคลองหรังมีแนวทางในการจัดการขยะให๎
กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิลได๎อยํางไร เพ่ือให๎หนํวยงานอ่ืน หรือชุมชนอ่ืนสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช๎
ในการสร๎างชุมชนรีไซเคิลให๎เกิดขึ้นในการจัดการขยะได๎ตํอไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการขยะให๎กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิลของชุมชนต าบลคลองหรัง  
อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  
 แนวคิดการจัดการขยะ  
 การคัดแยกขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ , 2551) ได๎กลําวไว๎วํา ควรรณรงค์ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนที่พักอาศัยอยูํในบ๎านเรือนหรือเจ๎าของประกอบการอาคารที่พักอาศัยอาคารส านักงาน
สถาบันการศึกษา ห๎างสรรพสินค๎า โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยูํอาศัยอ่ืนๆ ด าเนินการคัด
แยกและเก็บกักขยะที่เกิดขึ้นดังตํอไปนี้  
 1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช๎ประโยชน์ใหมํได๎หรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะยํอยสลาย
ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป  
 2. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล๎วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยกประเภทที่ หนํวยราชการ
ก าหนด  
 3. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล๎วในบริเวณที่มีอากาศถํายเทสะดวกมีแสงสวํางเพียงพอไมํกีด
ขวางทางเดินอยูํหํางจากสถานที่ประกอบอาหารที่รับประทานอาหารและแหลํงน้ าดื่ม 
  4. ให๎เก็บกักขยะอันตรายหรือภาชนะบรรจุสารที่ไมํทราบแนํชัดเป็นสัดสํวนแยกตํางหากจากขยะ
อ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการแพรํกระจายของสารพาหรือการระเบิด เพ่ือแยกทิ้งตามรูปแบบแบบการเก็บรวม
ของอปท.ซึ่งมี 3 แบบหลักๆ ได๎แกํ 1) การเก็บจากหน๎าบ๎านพร๎อมขยะทั่วไปโดยการเก็บขนมีชํองแยกขยะ
อันตราย 2) การเก็บจากหน๎าบ๎านตามวันที่ก าหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 3) การน าไปทิ้งใน
ภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไว๎เฉพาะ 
 5. ห๎ามเก็บกักขยะอันตรายไว๎รวมกันโดยให๎แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็นของเหลวให๎ใสํถังหรือ
ภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไมํรั่วไหลและห๎ามเท ของเหลวตํางชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหาก
เป็นของแข็ง หรือก่ึงของแข็งให๎เก็บใสํถังหรือภาชนะท่ีแข็งแรง 
 6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล๎วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแกํการเพาะพันธุ์ของ
พาหะน าโรคหรือท่ีอาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว๎เป็นเวลานาน 
 7. หากมีการใช๎น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล๎วหรือวัสดุเหลือใช๎ที่มีไขมันหรือตะกอนน้ ามัน
ปนเปื้อนจะต๎องระบายน้ าเสียนั้นผํานตะแกรงและบํอตักไขมันกํอนระบายสูํทํอน้ าสาธารณะ 

8. ห๎ามเผาหลอมสกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใดเพ่ือการคัดแยกการสกัด โลหะมีคําหรือการ
ท าลายขยะในบริเวณท่ีพักอาศัยหรือพ้ืนที่ที่ไมํมีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดขึ้น 
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 กํอนที่จะน าขยะกลับมาใช๎ประโยชน์ต๎องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ๎านเพ่ือเป็น
การสะดวกแกํผู๎เก็บขนและสามารถน าขยะบางชนิดไปขายเพ่ือ เพ่ิมรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว
รวมทัง้งํายตํอการน าไปก าจัดอีกด๎วย   
 ศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชน  
 การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความรํวมมือของสมาชิกทุกคน
ในชุมชนรวมทั้งชุมชนอ่ืนที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียง ศูนย์วัสดุรีไซเคิลนี้มีลักษณะเป็นธุรกิจของชุมชนที่บริหาร
และด าเนินการโดยชุมชนหรือองค์การพัฒนาเอกชน แตํอยูํภายใต๎การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการของ
ชุมชน หรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลโครงการโดยเฉพาะ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางใน
การรวบรวมและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนและชุมชนใกล๎เคียง รวมทั้งการรวบรวมขยะอันตรายที่เกิด
จากบ๎านเรือนเพ่ือการก าจัดที่ถูกต๎องเหมาะสม 
 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมีสํวนรํวมของประชาชน คือ กระบวนการที่ประชาชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนแสดงออก
ตั้งแตํเริ่มต๎นจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผล โดยมีการเรียนรู๎ ท าความเข๎าใจ รํวมแสดงทัศนะ 
รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติ รํวมแบํงปันผลประโยชน์ รํวมรับผิดชอบในเรื่องตํางๆ (Sopchokchai, 
2007)  
 จิรชาย  นาบุญมี (2552) ได๎ศึกษาข้ันตอนการมีสํวนรํวมของประชาชนวํามีอยูํ 4 ลักษณะ คือ 
  1. การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญที่สุด 
กลําวคือ การที่ชุมชนเป็นผู๎อยูํกับปัญหาและรู๎จักปัญหาของตนเองดีที่สุด เมื่อชุมชนได๎มีสํวนรํวมในขั้นตอน
นี้ก็จะน าไปสูํการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนได๎ 
  2. การมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินการกิจกรรม แม๎วําผู๎น าในการวางแผนจะเป็นเจ๎าหน๎าที่
หรือนักพัฒนา ถ๎าหากชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนจะเป็นการชํวยให๎ชุมชนได๎เข๎าใจปัญหา
พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได๎ด๎วยตนเองในที่สุด 
  3. การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ ชุมชนสามารถที่จะมีสํวนรํวมในการลงทุนและรํวมปฏิบัติงาน
ได๎ในกิจกรรมหลายๆ ประเภท ซึ่งจะท าให๎ชุมชนรู๎จักคิดต๎นทุนให๎กับตัวเองในการด าเนินงานและจะมี
ความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของการด าเนินกิจกรรมด๎วยตนเองจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะ
สามารถด าเนินกิจกรรมนั้นได๎ด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดความยั่งยืน  
  4. การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผล เป็นการมีสํวนรํวมที่ส าคัญเพราะจะท าให๎ชุมชน
ได๎ทราบถึงผลของการด าเนินกิจกรรม การได๎รับประโยชน์จากกิจกรรมและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎
ความเข๎าใจในกระบวนการประเมินผล และเป็นการเผยแพรํกิจกรรมออกไปสูํชุมชนอ่ืนๆ 
 
กรอบเเนวคิดการวิจัย 
 การน าแนวคิดการจัดการขยะของชุมชน โดยกรมควบคุมมลพิษ, 2551 และแนวคิดการมีสํวน
รํวมของประชาชน โดย Sopchokchai, 2007และจิรชาย นาบุญมี (2552) มาวิเคราะห์การจัดการขยะ
และการประดิษฐ์วัสดุรีไซเคิล เมื่อเชื่อมโยงแนวคิดทั้ง 2 แนวคิด เข๎ากับปัจจัยที่ท าให๎การจัดการขยะชุมชน
ให๎กลายเป็น “สินค๎ารีไซเคิล”ประสบผลส าเร็จ จึงท าให๎เกิดการวิเคราะห์การสร๎างรูปแบบของการจัดการ
ขยะอยํางมีสํวนรํวมในชุมชน 
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วิธีด าการเนินการวิจัย 
 พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ใช๎ใน
การศึกษาวิจัยคือ ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา  
 ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด๎วย กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลัก ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล
คลองหรัง จ านวน 5 คน ประชาชนที่เข๎ารํวม จ านวน 4 คน  กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลรอง ได๎แกํ ผู๎น าชุมชน จ านวน
2 คน ประชาชนที่ไมํได๎มีสํวนรํวมแตํรู๎เห็นในการจัดการขยะ จ านวน 4 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 1.แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเพียงแนวค าถามที่ใช๎ใน
การสัมภาษณ์ ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2. แบบบันทึกการสังเกต ซึ่งผู๎วิจัยใช๎บันทึก
พฤติกรรมการมีสํวนรํวมของชุมชน  สภาพภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนคลองหรัง  สังเกตกิจกรรมการ
จัดการขยะของชุมชน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. เก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร เชํน แนวคิดทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนงานวิจัย
ที่เก่ียวข๎องกับแนวคิดการจัดการขยะ แนวคิดการมีสํวนรํวม  
 2. การเก็บรวบรวมข๎อมูลภาคสนาม ผู๎วิจัยใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูลสนามโดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกโดยสัมภาษณ์กับผู๎ให๎ข๎อมูลหลักและผู๎ให๎ข๎อมูลรอง โดยสัมภาษณ์ประเด็นการจัดการขยะให๎
กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิล การสังเกตแบบมีสํวนรํวมผู๎วิจัยรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมท า และรํวมใช๎ประโยชน์
ในการจัดการขยะ โดยการสังเกตแบบมีสํวนรํวมจากการสังเกตกิจกรรมการรวมกลุํมและการสังเกตแบบ
ไมํมีสํวนรํวม คือ ผู๎วิจัยได๎สังเกตภาพรวมของการจัดการขยะในการสร๎างเครือขํายของชุมชนรีไซเคิล               

1.การจัดการขยะ 
2. การประดิษฐ์สินค๎ารี

ไซเคิล 

1. แนวคิดการจัดการ
ขยะ  

2.  แนวคิดการมีสํวน
รํวมของประชาชน 

การสร๎างรูปแบบของการ
จัดการขยะอยํางมีสํวน

รํวมในชุมชน 
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ในพ้ืนที่ต าบลคลองหรัง อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา ซึ่งจะมีการรวมกลุํมกันเพ่ือโครงการจัดการขยะใน
รูปแบบตํางๆ 
 การตรวจสอบข้อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การเข๎าไปสังเกตแบบมีสํวนรํวมและ
การเข๎าไปสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักและผู๎ให๎ข๎อมูลรอง เพ่ือที่จะได๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง ครบถ๎วน
และมีความนําเชื่อถือของข๎อมูลมากที่สุด โดยใช๎การตรวจสอบสามเส๎าด๎านบุคคล สถานที่ ระยะเวลา คือ 
เมื่อสัมภาษณ์ประเด็นเดียวกันจะสัมภาษณ์บุคคลหลายๆกลุํมจนกวําข๎อมูลจะชนกัน หรือได๎ข๎อมูลที่ตรงกัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู๎วิจัยน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนาม ที่ได๎จากการสังเกต สัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และจากแหลํงข๎อมูลที่เป็นเอกสารน ามาจ าแนกหมวดหมูํตามประเด็น ตีความ สร๎างข๎อสรุป 
หลังจากนั้นผู๎วิจัยก็จะน าข๎อมูลที่ผํานการวิเคราะห์ และสังเคราะห์แล๎วมาเรียบเรียง 
 
ผลการศึกษา 
 ความเป็นมาในการจัดการขยะของชุมชนคลองหรัง 

สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยในต าบลคลองหรัง เมื่อ 5-6 ปีที่แล๎วได๎เกิดปัญหาขึ้น คือ  ขยะมูล
ฝอยรีไซเคิล ประกอบด๎วย กระดาษ พลาสติก แก๎ว โลหะ กระป๋องและแผํนซีดี รวมถึงมูลฝอยทั่วไป
ประกอบด๎วย  ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและพลาสติกหํอขนม ได๎กระจัดกระจายในทุกๆหมูํของต าบลคลองห
รัง เมื่อขยะมีเต็มทั่วพื้นท่ีในชุมชนก็ท าให๎เกิดกลิ่นเสียที่ไมํพึงประสงค์ ทั้งเมื่อเกิดฤดูฝน น้ าที่ขังไว๎ตามซอก
ขยะหลากหลายชนิดได๎เป็นพาหะให๎เกิดยุงลายในพ้ืนที่ของคลองหรังได๎ ซึ่งขยะมากมายที่กระจายอยูํใน
พ้ืนที่คลองหรังก็มาจากการทิ้งขยะที่ไมํเป็นระบบของประชาชนในพ้ืนที่คลองหรังและนอกพ้ืนที่นั้นเอง 
โรคไข๎เลือดออกจึงได๎ระบาดไปทั่วต าบลคลองหรัง โดยมีผู๎ติดเชื้อในแตํละปีตามสถิติดังนี้ ปี พ.ศ. 2555 ผู๎
ติดเชื้อจ านวน 45 ราย พ.ศ. 2556 ผู๎ติดเชื้อจ านวน 29 ราย (กองทุนสุขภาพต าบล อบต.คลองหรัง, 2561)  
ในปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนผู๎ป่วยลดเหลือแคํจ านวน 2 ราย ด๎วยเหตุที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง
ได๎ริเริ่มรูปแบบโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง จึงท าให๎เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในชุมชนคลองหรัง ซึ่งเป็นการคัดแยกขยะจากต๎นทางของทุกหมูํ ในหมูํที่ 1-6 
ของชุมชนคลองหรัง จุดประสงค์หลักของโครงการ เพ่ือเป็นการลดขยะที่ต๎นทางแล๎วสร๎างจิตส านึกรํวมกัน
ระหวํางครัวเรือนกับท๎องถิ่น โดยทางองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังได๎จัดให๎มีการลงทะเบียน โดยให๎
ประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการอยํางมีความสมัครใจที่จะมาคัดแยกขยะที่ต๎นทาง ขั้นตอนแรกในการจัด
โครงการก็คือให๎ประชาชนอบรมด๎านความรู๎เรื่องขยะ และก าหนดการจัดการขยะโดยคัดแยกขยะที่ต๎นทาง
เป็น 4 ประเภท  

1. ขยะทั่วไป หมายถึง เป็นขยะที่ยํอยสลายยากและไมํคุ๎มคําในการน าไปรีไซเคิล เชํน ซองบะหมี่
ส าเร็จรูป, เปลือกลูกอม, ถุงขนม, ถุงพลาสติกเศษ  2. ขยะอินทรีย์ หมายถึง ขยะที่ยํอยสลายได๎ เชํน เศษ
อาหารและพืชผักที่เหลือจากการรับประทานและการประกอบอาหาร สามารถน าไปหมักท าปุ๋ยได๎ 3. ขยะ
รีไซเคิล หมายถึง ขยะที่สามารถน าไปขายได๎ เชํน แก๎ว , กระดาษ, พลาสติกโลหะ/อโลหะและ4. ขยะพิษ 
หมายถึง ขยะมีพิษที่ต๎องเก็บรวบรวมแล๎วน าไปก าจัดอยํางถูกวิธี เชํน กระป๋องยาฆําแมลง , หลอดไฟ, 
ถํานไฟฉาย 
 ระบบการจัดการขยะที่ดีที่สุดของชุมชนคลองหรัง ตั้งอยูํใน หมูํที่ 1 บ๎านคลองหรังจัดวําเป็นแหลํง
เรียนรู๎ของชุมชนคลองหรัง เป็นชุมชนต๎นแบบ เพราะมีระบบการคัดแยกขยะที่ดีที่สุด ซึ่งระบบการคัดแยก
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ขยะในปัจจุบันสํงผลท าให๎ปัญหาโรคไข๎เลือดออกในชุมชนคลองหรังลดลงอยํางเห็นได๎ชัดรวมถึงยังชํวยใน
การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมในชุมชนคลองหรังอีกด๎วย  

“... ปัญหาขยะ แตํกํอนยังไมํมีการจัดเก็บขยะ แตํการจัดเก็บนี้อยูํภายใต๎ เงื่อนไขที่วําต๎องคัด
แยก ถ๎าไมํคัดแยกเราก็จะไมํจัดเก็บให๎ คือเพ่ือเป็นการลดขยะที่ต๎นทางแล๎วสร๎างจิตส านึก
รํวมกันระหวํางครัวเรือนกับท๎องถิ่น นโยบายของทํานนายกก็คือวําจัดเก็บขยะที่คัดแยก
เทํานั้น ขยะท่ีไมํคัดแยกเราก็จะไมํเก็บ เราจะลงไปท าความเข๎าใจกับครัวเรือนที่ไมํคัดแยกวํา
มีนโยบายของชาติ มีนโยบายของกระทรวงจังหวัดที่ให๎คัดแยกขยะต๎นทางเพ่ือลดปริมาณ
ขยะน ามาสูํรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนคลองหรัง ...” (ภูวนาท รัญเพ็ชร สัมภาษณ์วันที่ 
9 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
 แนวทางการด าเนินงานในการจัดการขยะให้กลายเป็น“สินค้ารีไซเคิล”ของชุมชนคลองหรัง 
 การด าเนินงานริเริ่มมาจากโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง
โดยองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง ซึ่งประชาชนทุกหมูํ 1-6 ของชุมชนคลองหรัง ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลตลองหรังได๎มีการเข๎ารํวมโครงการนี้เป็นจ านวนมากเพ่ือสร๎างจิตส านักคุณลักษณะที่ดีให๎แกํครัวเรือน
ของตนเอง โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง มีการก าหนดวิธีการ
จัดการขยะเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. ขยะทั่วไป วิธีการจัดการขยะ คือ ให๎ครัวเรือนน าขยะทั่วไปใสํถุงใสที่สามารถมองเห็นขยะข๎าง
ในถุงใสอยํางชัดเจน ขนาดถุงไมํเล็กและไมํใหญํจนเกินไปมัดปากถุงให๎เรียบร๎อยและน ามาวางไว๎หน๎าบ๎าน
ตามวัน เวลา ที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังก าหนดเพ่ือที่รถเก็บขยะขององค์การบริหารสํวนต าบล
คลองหรังจะเข๎าไปเก็บขยะให๎ตามห๎วงเวลาที่ก าหนด ถ๎าใสํถุงสีทางองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจะ
ไมํเก็บให๎ และถํายรูปไว๎เป็นหลักฐานเพราะไมํสามารถมองเห็นขยะที่ใสํถุงสีวําได๎คัดแยกแล๎วรึยัง รถ เก็บ
ขยะขององค์การบริหารสํวนต าบล จะเก็บขยะทุกหมูํในวันอาทิตย์แล๎วก็เอาไปก าจัดทิ้งที่บริษัท จีดิก เป็น
บริษัทที่รับแตํขยะคัดแยก 
 2. ขยะอินทรีย์ วิธีการจัดการขยะ คือ ใช๎ท าปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ โดยการเรียนรู๎
วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพจากส านักงานเกษตรนาหมํอม  
 3. ขยะรีไซเคิล วิธีการจัดการขยะ คือ เก็บรวบรวมที่ครัวเรือนจะมีพํอค๎าคนกลางมารับซื้อขยะ
ภายในหมูํบ๎านเดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ขยะพิษ วิธีการจัดการขยะ คือ มีการด าเนินงานโดยองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจัดวาง
ถังขยะมีพิษพร๎อมติดสติ๊กเกอร์ภาพขยะมีพิษให๎เห็นได๎ชัดเจนวางไว๎ ณ ศาลาอเนกประสงค์แตํละหมูํบ๎าน 
และรถเก็บขยะขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจะเข๎าไปจัดเก็บขยะอาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพ่ือน ามา
พักไว๎ ณ จุดพักขยะพิษข๎างวัดแมํเปียะและจะน าขยะพิษไปท าลาย ณ ส านักงานสิ่งแวดล๎อมที่ 12 สงขลา 
ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการคัดแยกขยะที่ต๎นทางคือระบบการจัดการขยะของชุมชนคลองหรังที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถท าให๎มีการพัฒนาการตํอยอดในการจัดการขยะโดยสามารถสํงเสริมพัฒนาขยะรีไซเคิลให๎
กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิลของหมูํที่ 1 บ๎านคลองหรังในที่สุด  
 การท าสินค๎ารีไซเคิล พบวําประชาชนในหมูํที่ 1 บ๎านคลองคลองหรังจะมีการรวมตัวกันเพ่ือผลิต
สินค๎ารีไซเคิล เนื่องจากเกิดไอเดียจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่ต๎นทางวําขยะรีไซเคิลยังมีคุณประโยชน์ที่
จะสามารถน ามาผลิตเป็นสินค๎ารีไซเคิลได๎ และได๎เล็งเห็นในอนาคตอันใกล๎วําเมื่อผลิตสินค๎ารีไซเคิลเป็น
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ผลิตภัณฑ์ของชุมชนคลองหรัง จะกํอให๎เกิดการขายแบบสํงออกให๎กับคนนอกพ้ืนที่และในพ้ืนที่ของคลองห
รัง ท าให๎มีก าไรการค๎าสินค๎ารีไซเคิลได๎อยํางสูง เพราะต๎นทุนในการผลิตสินค๎ารีไซเคิลนั้นคํอนข๎างราคาถูก 
จุดเดํนสินค๎ารีไซเคิลของชุมชนคลองหรังนั้น คือ สินค๎ามีความสวย คงทน และเข็งแรง ตัวอยํางสินค๎าที่มา
จากผลผลิตวัตถุขยะรีไซเคิล ประกอบไปด๎วย สินค๎ารีไซเคิล 6 ประเภท ได๎แกํ  
 1. หมวก ประโยชน์ คือเป็นเครื่องประดับ ไว๎ใช๎สวมใสํกันแดดและกันลม ท าจากถุงผงซักฟอก  
 2. เตาชีวมวล ประโยชน์ คือใช๎ในการหุงข๎าว ต๎มน้ า ท าจากกระติ๊กน้ าร๎อน ปี๊บ 
 3. ชุดส าหรับเด็ก ชุดกันเปื้อน ประโยชน์ คือ ใช๎ในการแตํงกาย ท าจาก ถุงนมพลาสติก  
 4. สื่อการเรียนการสอนของเด็ก ประโยชน์ คือสามารถท าให๎โรงเรียนในชุมชนคลองหรังมีสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเป็นการลดต๎นทุน ท าจากกระดาษลัง  
 5. ดอกไมพ๎ลาสติก ประโยชน์ คือ ใช๎ประดับประดาตกแตํงห๎องได๎ ท าจากพลาสติก 
 6. กระเป๋า ประโยชน์ คือ ใช๎ใสํวัสดุ อุปกรณ์ตํางๆ ท าจาก ถุงกระดาษ  
 ชุมชนต๎นแบบของคลองหรังตั้งอยูํที่ หมูํ 1 บ๎านคลองหรัง จุดเดํน คือ สามารถคัดแยกขยะที่ต๎น
ทางได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากที่สุดท าให๎ระบบการจัดการขยะเกิดเป็นไอเดียสินค๎ารีไซเคิลขึ้นมาเพ่ือสร๎าง
รายได๎ทางเศรษฐกิจอยํางเข๎มแข็งให๎แกํประชาชนในชุมชนคลองหรัง การคัดแยกขยะที่ต๎นทางเป็นระบบ
การจัดการขยะที่ดี มีประสิทธิภาพของชุมชนคลองหรังท าให๎เกิดประโยชน์การอนุรักษ์ด๎านสิ่งแวดล๎อม
เกิดขึ้น โดยการคัดแยกขยะที่ต๎นทางสมารถสํงเสริมการพัฒนาขยะรีไซเคิลให๎กลายเป็นสินค๎ารีไซเคิล ดัง
ค ากลําวที่วํา “ขยะทุกชิ้นล๎วนมีคํา เปลี่ยนเป็นเงินตรา รักษาสิ่งแวดล๎อม” 
 

“... มีการคัดแยกจากต๎นทางทุกหมูํ แล๎วก็มีทะเบียนวําใครลงสมัคร ไมํได๎บังคับ ให๎ชาวบ๎านที่
รํวมมีการสมัครใจที่จะมาคัดแยก ขั้นตอนแรกในการจัดโครงการก็คือให๎ประชาชนอบรมด๎าน
ความรู๎เรื่องขยะ บอกวําขยะมีกี่ประเภท 1. มีขยะรีไซเคิล เตาชีวมวล คือกระติ๊กน้ าร๎อนที่ไมํ
ใช๎แล๎วหรือปี๊บ ประดิษฐ์เป็นเตาชีวมวล ไว๎หุงข๎าว ต๎มน้ าร๎อน เอาถุงกระดาษ A4 มาท าเป็น
ถุง เพ่ือเวลาเราแจกเอกสารให๎กับสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรั ง กระดาษ 2 
หน๎า มาท าเป็นสมุดโน๏ตให๎ใช๎กันในส านักงาน เป็นขยะที่เอาไปขายได๎หรือวําน ากลับมาใช๎ใหมํ 
2. ขยะเปียก เหมือนพวกเศษอาหารเอามาท าน้ าหมักชีวภาพ ใช๎รดน้ าต๎นใหมํ แตํละบ๎านจะ
มีถังท าน้ าหมักชีวภาพเอง 3.ขยะทั่วไป ให๎ใสํถุงขาวเพ่ือจะได๎มองเห็นขยะข๎างในวําคัดแยก
ไหม ถ๎าใสํถุงสีทางองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง จะไมํ เก็บให๎ และถํายรูปไว๎เป็น
หลักฐานเพราะไมํสามารถมองเห็นขยะที่ใสํถุงสีวําได๎คัดแยกแล๎วรึยังรถองค์การบริหารสํวน
ต าบลคลองหรัง จะเก็บทุกหมูํในวันอาทิตย์แล๎วก็เอาไปทิ้งที่บริษัท จีดิก เป็นบริษัทที่รับแตํ
ขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลหมูํบ๎านจะจัดการเองเพราะมีซาเล๎งรับซื้อ แตํถ๎าหมูํ 1 จะมีการขาย
ขยะ จะมีทะเบียนคุมวําครัวเรือนหลังนี้ขายขยะอะไรไปบ๎าง ได๎เงินเทําไหรํ 4.ขยะอันตราย 
อยําง หลอดไฟ จะมีที่ศาลาหมูํบ๎านทุกหมูํจะพาไปทิ้งที่รวบรวมขยะอันตราย ...” (ณฐภัค 
ชูสง สัมภาษณ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) 
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ภาพประกอบที่ 1 กิจกรรมโครงการชุมชนปฏิบัติการ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
  ชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (รุํนที่ 6) 
  ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2560 
 

  
ภาพประกอบที่ 2  หมวก ท าจากถุงผงซักฟอก 
ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2561 
 

ภาพประกอบที่ 3  เตาชีวมวล ท าจากปี๊บ 
ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2561 

  
ภาพประกอบที่ 4 ชุดกันเปื้อน ท าจากถุงนม

พลาสติก 
ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2561 

ภาพประกอบที่ 5 สื่อการเรียนการสอนท าจาก
กระดาษลัง 

ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2561 
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ภาพประกอบที่ 6  กระเป๋าท าจากถุงกระดาษ 
ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2560 

ภาพประกอบที่ 7  ดอกไม๎ท าจากขวดพลาสติก 
ที่มา: ถํายภาพโดยผู๎วิจัยวันที่ 5 มกราคม 2560 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. แนวทางการด าเนินงานการสร้างรูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน  
 ชุมชนคลองหรังได๎มีองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังคลองหรังเป็นแกนน าหลักในการจัดการ
ขยะอยํางมีสํวนรํวม โดยด าเนินงานการสร๎างรูปแบบของการมีสํวนรํวมให๎กับประชาชนชาวคลองหรังทุก               
6 หมูํ ของต าบลคลองหรัง เพ่ือเป็นการลดขยะที่ต๎นทางแล๎วสร๎างจิตส านึกรํวมกันระหวํางครัวเรือนกับ
ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่องตามนโยบายของกระทรวงจังหวัดที่ให๎คัดแยกขยะต๎นทางเพ่ือลดปริมาณขยะ ซึ่ง
ด าเนินการโดยการจัดตั้งโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎ นทาง เป็นการมี
สํวนรํวมระหวํางองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อาสาสมัครประจ าหมูํบ๎าน แล๎วก็
นักภารหมูํบ๎าน กับประชาชนในพื้นท่ีและโรงเรียนในชุมชนคลองหรังในการเรียนรู๎ประเภทของขยะรวมถึง
รํวมปฏิบัติในการคัดแยกขยะที่ต๎นทาง ขั้นตอนของการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมระหวํางองค์การบริหาร
สํวนต าบลคลองหรังและประชาชน มีดังนี้ 1) องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังมีนโยบายให๎มีการจัดการ
ขยะอยํางยั่งยืน โดยแบํงระบบการคัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได๎แกํ 1.ขยะทั่วไป (ให๎ครัวเรือนน าขยะ
ทั่วไปใสํถุงใสที่สามารถมองเห็นขยะข๎างในถุงใสอยํางชัดเจน) 2.ขยะอินทรีย์ (ใช๎ท าปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ า
หมักชีวภาพ โดยการเรียนรู๎วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพจากส านักงานเกษตรนาหมํอม ) 3.ขยะรีไซเคิล (เก็บ
รวบรวมที่ครัวเรือนจะมีพํอค๎าคนกลางมารับซื้อขยะภายในหมูํบ๎านเดือนละ 1 ครั้ง) 4.ขยะพิษ ( มีการ
ด าเนินงานโดยองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจัดวางถังขยะมีพิษพร๎อมติดสติ๊กเกอร์ภาพขยะมีพิษให๎
เห็นได๎ชัดเจนวางไว๎ ณ ศาลาอเนกประสงค์แตํละหมูํบ๎าน) ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่ต าบลคลองหรัง 2) 
องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังมีบริการรถบรรทุกขยะทั่วไปให๎ทุกหมูํบ๎านทั้ง 6 หมูํ ใช๎ในการบริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 3) ประชาชนในพื้นท่ีต าบลคลองหรังต๎องคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท ได๎แกํ 1.ขยะทั่วไป 
2.ขยะอินทรีย์ 3.ขยะรีไซเคิล 4.ขยะพิษ ซึ่งขยะทั่วไปต๎องใสํในถุงขาว  4) เจ๎าหน๎าที่รถบรรทุกขยะจะ
ตรวจสอบดูวํา หากประชาชนทํานใดไมํมีการใสํขยะทั่วไปในถุงขาวแตํเป็นถุงสี แทนก็จะไมํมีการจัดเก็บ
ขยะให๎ แล๎วยังมีการถํายรูปสํงทางไลน์ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังอีกด๎วย พร๎อมทั้งจดที่อยูํ
ไว๎ 5) เจ๎าหน๎าที่องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรังจะมีการตักเตือนในวันตํอมา ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่
คลองหรังที่ไมํท าตามกฏดังกลําวซึ่งท าให๎เกิดระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ เป็นสร๎างจิตส านึก 
พร๎อมทั้งคุณลักษณะที่ดีให๎กับหนํวยงานและประชาชนในพื้นท่ีคลองหรัง 
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 ดังที่ Sopchokchai (2007) กลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา การมีสํวนรํวมของประชาชน คือ 
กระบวนการที่ประชาชนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องได๎มีสํวนแสดงออกตั้งแตํ เริ่มต๎นจนกระทั่งถึงการติดตามและ
ประเมินผล โดยมีการเรียนรู๎ ท าความเข๎าใจ รํวมแสดงทัศนะ รํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมปฏิบัติ รํวม
แบํงปันผลประโยชน์ รํวมรับผิดชอบในเรื่องตํางๆ รวมถึง จิรชาย บุญมี (2552) ได๎อธิบายตํอวํา ได๎ศึกษา
ขั้นตอนการมีสํวนรํวมของประชาชนวํามีอยูํ 4 ลักษณะ คือ 

1. การมีสํวนรํวมในการค๎นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นขั้นตอนแรกที่ส าคัญที่สุด 
กลําวคือ การที่ชุมชนเป็นผู๎อยูํกับปัญหาและรู๎จักปัญหาของตนเองดีที่สุด เมื่อชุมชนได๎มีสํวนรํวมในขั้นตอน
นี้ก็จะน าไปสูํการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนได๎  

2. การมีสํวนรํวมในการวางแผนด าเนินการกิจกรรม แม๎วําผู๎น าในการวางแผนจะเป็นเจ๎าหน๎าที่
หรือนักพัฒนา ถ๎าหากชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนจะเป็นการชํวยให๎ชุมชนได๎เข๎าใจปัญหา
พัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสามารถวางแผนได๎ด๎วยตนเองในที่สุด 
  3. การมีสํวนรํวมในการด าเนินการ ชุมชนสามารถที่จะมีสํวนรํวมในการลงทุนและรํวมปฏิบัติงาน
ได๎ในกิจกรรมหลายๆ ประเภท ซึ่งจะท าให๎ชุมชนรู๎จักคิดต๎นทุนให๎กบตัวเองในการ ด าเนินงานและจะมี
ความรู๎สึกรํวมเป็นเจ๎าของการด าเนินกิจกรรมด๎วยตนเองจะท าให๎เกิดการเรียนรู๎และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะ
สามารถด าเนินกิจกรรมนั้นได๎ด๎วยตนเอง ท าให๎เกิดความยั่งยืน  
  4. การมีสํวนรํวมในการติดตามและประเมินผล เป็นการมีสํวนรํวมที่ส าคัญเพราะจะท าให๎ชุมชน
ได๎ทราบถึงผลของการด าเนินกิจกรรม การได๎รับประโยชน์จากกิจกรรมและยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎
ความเขา๎ใจในกระบวนการประเมินผล และเป็นการเผยแพรํกิจกรรมออกไปสูํชุมชนอ่ืนๆ 
สอดคล๎องกับ พริมพรรณ  จันทุมา (2557) ได๎ศึกษาปัจจัยแหํงความส าเร็จ ของธนาคารขยะรีไซเคิล บ๎าน
ค านางรวย ต าบลค าน้ าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไว๎อยํางนําสนใจวํา ธนาคารขยะรี
ไซเคิลบานค า มีมูลเหตุในการจัดตั้งธนาคารขยะฯเกิดจากความต๎องการให๎คนในชุมชนจัดการสิ่งแวดล๎อม
ในชุมชนกันเอง โดยการสร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนในชุมชนรู๎จักการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ เห็น
ขยะเป็นทรัพยากรใหมํที่มีคํา ชุมชนรายได๎เพ่ิมทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล๎อมให๎นําอยูํ ก าไรที่ได๎จาก
การบริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิลบ๎านค า นางรวยจะน ากลับคืนชุมชนในรูปแบบของสวัสดิการให๎กับ
สมาชิกธนาคาร 
 2. แนวทางการจัดการขยะใหก้ลายเป็น “สินค้ารีไซเคิล”  
 ความส าเร็จของระบบการจัดการขยะในชุมชนคลองหรังที่มีประสิทธิภาพ นั้นมาจากนโยบายของ
องค์การบริหารสํวนต าบลคลองหรัง คือ โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต๎น
ทางโดยเป็นโครงการที่กระตุ๎นจิตส านึกประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนคลองหรังให๎ค านึงถึงการมีสํวนรํวมตั้งแตํ
ครัวเรือน เพราะครัวเรือนมีสํวนในการสร๎างขยะ ครัวเรือนก็ต๎องมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบตั้งแตํต๎นทาง 
ท๎องถิ่นมีหน๎าที่จัดการขยะชํวงปลายทาง เมื่อทางครัวเรือนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการจัดการขยะ ขยะก็
สามารถลดลงแล๎วคําใช๎จํายของท๎องถิ่นก็จะลดลง ซึ่งความส าเร็จของระบบการจัดการขยะในชุมชน
คลองหรังนั้นไมํใชํแคํการเกิดจากกลุํมคนในฐานะประชาชนในพ้ืนที่ที่เข๎ามามีสํวนรํวมกับองค์การบริหาร
สํวนต าบลคลองหรังเทํานั้น แตํยังเป็นการมีการรวมตัวอยํางมีสํวนรํวมของชุมชนในสมาชิกภายในชุมชน 
ไมํวําจะเป็นก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน อาสาสมัครประหมูํบ๎านอีกด๎วย เมื่อเกิดความส าเร็จขั้นพ้ืนฐานในการจัดการ
ขยะอยํางมีสํวนรํวมแล๎วนั้น จึงท าให๎เกิดแนวทางการสร๎างขยะรีไซเคิลให๎กลายเป็น สินค๎ารีไซเคิลที่สามาร
สร๎างรายได๎ สร๎างอาชีพทางเศรษฐกิจให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนคลองหรัง พร๎อมทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์
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สินค๎าสํงออกท่ีสร๎างก าไรให๎แกํชุมชนคลองหรังอีกด๎วย โดยการจัดท าสินค๎ารีไซเคิลได๎ตั้งอยูํในหมูํที่ 1 บ๎าน
คลองหรัง ซึ่งถือวําเป็นชุมชนต๎นแบบให๎กับอีก 5 หมูํบ๎าน ของต าบลคลองหรัง  
 ดังที่กรมควบคุมมลพิษ (2551) ได๎กลําวไว๎อยํางนําสนใจวํา ควรรณรงค์ให๎ความรู๎แกํประชาชนที่
พักอาศัยอยูํในบ๎านเรือนหรือเจ๎าของประกอบการอาคารที่พักอาศัยอาคารส านักงานสถาบันการศึกษา 
ห๎างสรรพสินค๎า โรงแรม สถานประกอบการและสถานที่อยูํอาศัยอื่นๆ ด าเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะที่
เกิดข้ึน รวมทั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชน การจัดตั้งศูนย์วัสดุรีไซเคิลของชุมชนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิด
จากความรํวมมือของสมาชิกทุกคนในชุมชนรวมทั้งชุมชนอ่ืนที่อยูํในบริเวณใกล๎เคียง ศูนย์วัสดุรีไซเคิลนี้มี
ลักษณะเป็นธุรกิจของชุมชนที่บริหารและด าเนินการโดยชุมชนหรือองค์การพัฒนาเอกชน แตํอยูํภายใต๎
การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการของชุมชน หรือคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือดูแลโครงการโดยเฉพาะ 
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและรับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากชุมชนและชุมชนใกล๎เคียง 
รวมทั้งการรวบรวมขยะอันตรายที่เกิดจากบ๎านเรือนเพ่ือการก าจัดที่ถูกต๎องเหมาะสม สอดคล๎องกับ                
เจตน์สฤษฏิ์  สังขพันธ์ เก็ตถวา  บุญปราการ ปัญญา  เทพสิงห์และเกษตรชัย  และหีม (2560) ได๎อธิบาย
อยํางนําสนใจไว๎วํา ปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในแตํละวันเป็นขยะที่ใช๎ในครัวเรือน ซึ่งนับวันจะทวีคูณขึ้น
เป็นจ านวนมาก หากไมํมีวิธีการก าจัดที่ดีนั่นคือการรณรงค์ให๎คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน สํวนในการจัดการโดยภาครัฐที่จะด าเนินงานตํอเนื่อง เพ่ือให๎ครบวงจรก็จะต๎องสร๎างเป็น
นโยบายและแนวปฏิบัติถํายทอดไปยังผู๎น าชุมชนซึ่งต๎องลงไปปฏิบัติในชุมชน เพ่ือให๎ชุมชนมีสภาพภูมิทัศน์
ที่สวยงาม ดังนั้นผู๎น าของกัมปงไอเยอร์ เชํน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน งบประมาณ จะต๎อง ชํวยกันในการรณรงค์
ให๎มีการเกบ็ขยะทุกครัวเรือนลงถังขยะทุกวัน เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐมาเก็บไปก าจัดที่เป็นเชํนนี้ เนื่องจาก 
ชุมชนมองวําหากไมํจัดการขยะให๎เรียบร๎อยจะสํงผลให๎ขยะลอยไปมาอยูํบริเวณบ๎านเรือนภายในชุมชน
นั่นเอง ดังนั้นทุกคนควรมีสํวนรํวมในการจัดการขยะครัวเรือน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการสร๎างเครือขํายทางสังคมในการจัดการขยะอยํางมีสํวนรํวมของชุมชนคลอง 
หรัง อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา เพ่ือวิเคราะห์ความเข๎มแข็งทางเครือขํายของชุมชน 
 2. ควรศึกษารูปแบบการจัดการธนาคารขยะของชุมชนคลองหรัง อ าเภอนาหมํอม จังหวัดสงขลา  
เพ่ือวิเคราะห์การพัฒนาการจัดการขยะของชุมชน 
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