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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วม ในการจัดการธนาคาร

ขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 1) กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่  

พระสงฆ์ ผู้น�าชุมชน ชาวบ้าน โดยใช้เทคนิควิธี การสัมภาษณ์ การสังเกต วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธี

ตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) ผลการวิจัยในระยะแรกพบว่า ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ 

มีส่วนร่วมของการจัดการขยะเพ่ือลดภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย 

ด้วยการคัดแยกขยะลงในถัง อย่างถูกวิธี นอกจากนั่นยังพบว่าชุมชนต้องส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

เก็บขยะให้ถูกต้องสามารถน�าขยะมาเป็นรายได้แก่ครอบครัว โดยจดัต้ังธนาคารขยะเพ่ือเป็นการปลกูฝังการ

เก็บออม และยังท�าให้คนในชุมชนเริ่มเข้าใจในปัญหาของขยะด้วยตัวของตนเอง ดังนั้นแนวทางแก้ไขจึงได้

จัดถังขยะที่แยกประเภทขยะให้ตามจุดต่างๆ ในชุมชน ท�าให้สภาพแวล้อมของชุมชนดีขึ้นและสุขภาพจิตดีขึ้น 

คนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง ท�าให้ชุมชนมีความสุขเป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน 

ค�าส�าคัญ: การมีส่วนร่วม, ธนาคารขยะ, ชุมชน

ABSTRACT

 This article is intended to be a research report. “participation Management of waste bank 

of Wat Puranawat community, Thaweewattana District, Bangkok (Phase 1) The target groups of 

the research were monks, community leaders, villagers using techniques, interview methods, 

observation methods, data validation using Triangulation. The results of this research are as 

follows. The community also has a lack of knowledge and understanding of the contribution of 

waste management to global warming, causing environmental problems that affect health.  

By properly separating the rubbish into the tank.
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  In addition, it was found that the community had to promote the knowledge about garbage 

collection correctly. By establishing a waste bank to cultivate savings. It also makes people in the 

community begin to understand the problem of garbage on their own.

  As a solution, garbage bins were separated at various points in the community, resulting 

in better community conditions and better mental health. People have a better way of life. Adapting 

to Change Keeping the community happy is a strong, sustainable community.

Keyword : The participation, Junk bank, community

บทน�า

  ขยะมูลฝอยน้ัน นับวันจะเพ่ิมมากขึ้น 

ตามจ�านวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการก�าจัด 

ขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง และเหมาะสมแล้ว ปัญหา

ความสกปรกต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย จะต้อง

เกิดข้ึนอย่างแน่นอน ถ้ามองกันอย่างผิวเผินแล้ว 

ขยะมูลฝอยนั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์มากนัก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรง 

ต่อมนษุย์ ยังอยู่ในขัน้ทีไ่ม่รนุแรงมากนัก ผลกระทบ

ทีเ่กิดขึน้จงึไม่ชดัเจนเท่าไร แต่ในความเป็นจรงิแล้ว 

ขยะมูลฝอยจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

เป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ของมนุษย์ด้วย ทั้งโดยทางตรง และทางอ้อม ทั้งนี้

เนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นแหล่งอาหาร และแหล่ง

เพาะพันธ์ุของแมลงน�าโรค เช่น แมลงวัน แมลงสาบ 

ยุง ฯลฯ และเป็นท่ีซุกซ่อนของหนูและสัตว์อื่นๆ 

ของเสียท่ีเกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้  

เป็นน�า้เสยีท่ีมคีวามสกปรกสูงมาก ซึง่มทีัง้สารอนิทรย์ี 

สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่างๆ เจือปนอยู่ 

เมื่อน�้าเสียจากกองขยะมูลฝอย ไหลไปตามพื้นดิน

บรเิวณใด ก็จะท�าให้บรเิวณน้ัน เกิดความสกปรกและ

ความเสื่อมโทรมของพื้นดิน และอาจเปลี่ยนสภาพ 

ท�าให้ดินมีคุณสมบัติเป็นดินด่าง หรือดินกรดได้  

ในกรณท่ีีน�า้เสยีจากกองขยะมลูฝอย ไหลลงสูแ่หล่ง

น�้า ก็จะท�าให้คุณภาพน�้าเสียไป ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น

แหล่งน�้าผิวดิน หรือแหล่งน�้าใต้ดินก็ตาม ล้วนเป็น

อนัตรายต่อผูใ้ช้น�า้ และส่ิงมีชีวติท่ีอาศยัในแหล่งน�า้ 

น�้าที่สกปรกมาก หรือมีสารพิษเจือปนอยู่ ก็อาจ

ท�าให้สัตว์น�้าตายในเวลาอันสั้น นอกจากนั้นสิ่ง

สกปรกต่างๆ ที่เจือปนในน�้า ก็จะส่งผลต่อระบบ

นเิวศของน�า้ ท�าให้สตัว์น�า้ท่ีมค่ีาบางชนิดสญูพันธ์ุไป 

น�้าท่ีมีส่ิงสกปรกเจือปน ย่อมไม่เหมาะแก่การ

อุปโภค บริโภค แม้จะน�าไปปรับปรุงคุณภาพแล้ว

ก็ตาม เช่น การท�าระบบน�้าประปา ซึ่งก็ต้องสิ้น

เปลอืงค่าใช้จ่าย ในกระบวนการปรบัปรงุคุณภาพน�า้

มากข้ึน  ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาขยะในเมืองไทย 

เป็นปัญหาโลกแตก เป็นเวลาหลายสิบปีทีเ่จ้าหน้าที่

ทางราชการ หน่วยงานวิจัย สถาบันทางกาศึกษา 

พยายามหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองขยะ 

ล้นเมอืง ไม่มท่ีีใดยอมให้ก่อสร้างโรงก�าจดัขยะใกล้

ที่อยู่อาศัยของตนเอง ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ทั้งๆท่ี 

เสยีงบประมาณต้ังมากมายพาเจ้าหน้าทีไ่ปดงูานที่

ต่างประเทศ ใช้งบประมาณในการรณรงค์ให้ความรู้

ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ มีเทคโนโลยีมากมาย

ที่สามารถจะน�ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ 

แต่ปัจจุบันยังไม่มีที่ไหนในประเทศไทย สามารถ

จดัการขยะได้อย่างครบวงจรเป็นทีพึ่งพอใจของคน

ทุกฝ่าย จากสาเหตุหลักๆเหล่านี้ท�าให้การแก้ไข
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ปัญหาขยะ ยังคงไม่มีความคืบหน้าและก่อให้เกิด

ปัญหาหนักข้ึนทุกวัน ดังนั้นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาขยะจงึต้องมกีารปรบัเปล่ียน แนวทาง วิธีการ 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ที่มีสถานที่

แตกต่างกัน  ใช้ลกัษณะเด่นของแต่ละพ้ืนทีม่าแก้ไข

ปัญหาเรือ่งขยะ  ด้วยกระบวนการต่างๆ ทีเ่กิดปัญหา

ดงัท่ีกล่าวมาแล้วท�าให้คนไทยต้องมคีวามตระหนัก

ต่อวิกฤติการณ์ที่เกิดข้ึนจึงน�ามาสู่กระบวนการ

แก้ไขปัญหาของรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะรฐับาลได้มมีติก�าหนดให้การแก้ไขปัญหา

ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบ Roadmap 

การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และแผน

ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่วิกฤติที่ต้องเร่ง

แก้ไขปัญหาก�าจัดขยะมูลฝอย ไม่ถูกต้องและ

ตกค้างสะสมที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการท่ีท�าให้ขยะ

เกิดขึ้นโดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย 

ในกรุงเทพมหานครเป็นสาเหตุหน่ึง ซึ่งปัญหาขยะ

ในปัจจุบันเป็นเรื่องท่ีต้องรีบเร่งและแก้ไขเพราะ 

มีผลกระทบท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการ

ด�าเนินงานเพื่อจัดการขยะมูลฝอยที่ผ่านมา ชุมชน

ส่วนใหญ่ไม่สามารถให้บรกิารเก็บรวบรวมขยะมลูฝอย

ได้มากขึน้ ท�าให้ปัญหาขยะตกค้างมมีาก และยงัมี

ปัญหาก�าจัดขยะมูลฝอยไม่ถูกสุขลักษณะอยู่มาก 

แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือก่อสร้างระบบ

ก�าจัดท่ีถูกสุขลักษณะก็ตาม ยังมีชุมชนหลายแห่ง

ท่ีมรีะบบแล้วก็ไม่สามารถก�าจดัขยะมลูฝอยได้ตาม

ท่ีได้ออกแบบไว้บางแห่งได้รับการต่อต้านคัดค้าน

จากประชาชนจนไม่สามารถเข้าใช้พ้ืนที่ได้ท้ังน้ี

เน่ืองจากการท�าโครงการท่ีผ่านมามกัไม่ได้ค�านงึถึง

การเตรียมความพร้อมท่ีจะด�าเนินงานดูแลรักษา

ระบบอย่างต่อเนือ่งท�าให้มข้ีอจ�ากัดทางด้านบคุลากร

และองค์กรบริหารจัดการที่ชัดเจน นอกจากนี้ 

การด�าเนินงานทีผ่่านมาส่วนใหญ่มลีกัษณะต่างคน

ต่างท�าจึงท�าให้มีสถานที่ก�าจัดมูลฝอยท่ีไม่ถูก

สุขลักษณะขนาดต่างๆ กันกระจายท่ัวไปท�าให้ 

สิ้นเปลืองงบประมาณโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง

วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ มีผลในการจัดสรร 

งบประมาณจากส่วนกลางมีจ�ากัดและไม่ต่อเน่ือง

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการขยะมูลฝอยการ

จดัการขยะมลูฝอยในชุมชนเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างมาก 

เพราะความหนาแน่นของประชากรทีม่จี�านวนมาก

และทีส่�าหรบัเก็บขยะหรอืก�าจดัขยะน้อยตรงกันข้าม

กับปรมิาณขยะทีเ่พ่ิมข้ึนตลอดจงึท�าให้ขยะมลูฝอย

ไปทิ้งตามที่ว่างเปล่าเหมือนที่เคยท�ามาแต่ก่อนได้ 

ดังนั้นปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นปัญหาเร่งด่วน 

ที่หน่วยงานภาครัฐหรือผู้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ต้องเร่ง

ด�าเนินการแก้ไขให้มีการจดัการอย่างมีระบบ  

ถูกสขุลกัษณะและไม่ก่อให้เกิดปัญหาอืน่ๆ ตามมา 

(คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,

2549) ปัจจุบันการด�าเนินงานจัดการขยะมูลฝอย

ในกรุงเทพมหานคร ยังขาด ประสิทธิภาพ เน่ืองจาก

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการรับผิดชอบไม่มี

ประสทิธิภาพพอจงึประสบปัญหา เช่น ด้านงบประมาณ 

ด้านบุคลากร รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอย โดยที่ชุมชนแต่ละแห่งจะ

เป็นผูรั้บผดิชอบดแูลในการจดัการขยะมลูฝอยของ

ตนเองโดยส่วนใหญ่จะน�าขยะมลูฝอยมาท่ีเก็บไว้ท่ีวัด 

แล้วปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาต ิหรอืบาง

ครัง้ท�าการเผาท�าให้เกิดกลิน่และควันไฟ ซึง่อนัตราย

ต่อคนในชุมชน 

 ด้วยสาเหตุดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ

ศึกษาปัญหาของขยะที่อยู่ในชุมชนโดยท่ีคนใน

ชมุชนไม่ร่วมมอืกันหรือเข้ามามส่ีวนร่วมรับผดิชอบ 

ดังนั้นจึงศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร (ระยะที ่1) สาเหตขุองการท�าวิจยั
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การบริหารการจัดการขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส 

ระยะท่ี 1 เพราะเน่ืองด้วยบริบทของวัดปุรณาวาส

ไม่มกีารจดัการด้านความรูเ้ก่ียวกับขยะ คนในชมุชน

ไม่เข้าใจในผลเสยีทีท่�าให้สิง่แวดล้อมเป็นพิษก่อให้เกิด

โรคร้ายและภาวะโลกร้อน แต่ในวิกฤตของขยะ 

ที่เกิดข้ึนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจในการน�า

ขยะท่ีไม่มปีระโยขน์นัน้มาสร้างให้เกิดรายได้ สร้าง

นิสัยให้คนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ  

มีจิตส�านึก มีส่วนร่วมในการปฎิติการร่วมมือกัน 

เพ่ือก�าจัดขยะมูลฝอย พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกใน

การเก็บออม ท�าบัญชีครัวเรือนเพ่ิมรายได้จากการ

เก็บขยะเพ่ือการเก็บออมเงินและร่วมมือกันลด 

ขยะมูลฝอยให้น้อยลงหรือหมดสิ้นไป ด้วยวิธีการ 

ที่ถูกตามหลักสุขาภิบาล เป็นชุมชนท่ีปลอดขยะ 

ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร

 2. เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณา

วาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตในการวิจัย

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือศกึษาเก่ียวกับ

การก�าจัดขยะมูลฝอยของชุมชนวัดปุรณาวาส 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานน�าไปพัฒนาเป็นแนวทาง 

ในการก�าจัดขยะให้ยั่งยืนและเสริมรายได้จากขยะ 

ท�าการศึกษาและเก็บข ้อมูลจากการลงพ้ืนที่

สัมภาษณ์ประชากรในชุมชนวัดปุรณาวาส ได้แก่ 

พระสงฆ์ ผู้น�าชุมชน กลุ่มแม่บ้าน คนในชุมชน 

วัดปุรณาวาส

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

 1. ท�าการประชุมเพ่ือการระดมความคิด

ภายในกรรมการชุมชนวัดปุรราวาส (Input)

  - ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะน�าไปพัฒนาเป็น

แนวทางในการขัดการขยะ

  - แนวทางการจัดการขยะในชุมชนใน 

วัดปุรณาวาส 

 2. กระบวนการจัดการในการด�าเนินการ

ก�าจัดขยะ (Process ) 

  - การด�าเนินการสัมภาษณ์ประชากร 

ในชุมชนเชิงลึก 

 3. ผลการด�าเนินการของแนวทางในการ

ก�าจัดขยะ(Out put)  

 4. ผลประโยชน์ท่ีได้จดัการขยะในชุมชนวัด

ปุรราวาส(Outcome)

 

ข้อจ�ากัดในการวิจัย

 การศึ กษา วิ จัย เ ร่ื องการมีส ่ วนร ่ วม  

ในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนวัดปุรณาวาส  

เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร (ระยะที ่1) มข้ีอจ�ากัด

ของเวลาในการด�าเนนิการวิจยั ผูว้จิยัท�าการศกึษา

โดยลงพ้ืนที่ชุมชนวัดปุณราวาสด ้วยตนเอง 

เพื่อท�าการสัมภาษณ์ 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ

เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ

ของชมุชนวัดปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

โดยมกีารออกแบบขัน้ตอนการวิจยัดงัน้ี คือประชากร

ที่ข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้�าชมุชน 

กลุม่แม่บ้าน คนในชมุชนวัดปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร เน่ืองด้วยชุมชนดังกล่าวเป็น 
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ศูนย์รวมของการผลิตสินค้าและการท่องเที่ยว 

เชิงเกษตร และวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีความพร้อม

ด้านทรัพยากรภูมิปัญญาชาวบ้านและมีศักยภาพ

จะพัฒนาที่ยกระดับจากธุรกิจชุมชนไปสู่การเป็น

วิสาหกิจชมุชนต่อไปในอนาคตจงึต้องมคีวามพร้อม

เก่ียวการบริหารการจัดการขยะให้เป็นระบบย่ังยืน

โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

 ประชากร 

  การวจิยัครัง้นีศึ้กษาจากประชากรในชมุชน

ของวัดปุรณาวาสได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ผู้น�าชุมชน 

3 ท่าน กรรมการชุมชน 5 ท่าน กลุ่มแม่บ้าน 5 ท่าน 

อาจารย์-ครู โรงเรียนวัดปุรณาวาส 5 ท่าน 

 ข้อมูลพื้นฐาน ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นข้อมูล

เบือ้งต้นลกัษณะของบคุคล เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 

รายได้ ข้อมลูทีถ่ามจะเป็น ด้านการลดขยะมลูฝอย 

ด้านการน�ามาใช้ใหม่ ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ คื อ 

แบบสอบถาม พฤตกิรรมของประชาชนในการจดัการ

ขยะมลูฝอยในชมุชนวัดปรุณาวาส ซึง่ประกอบด้วย 

2 ส่วน ดังนี้

  ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป แบบสมัภาษณ์ข้อมลู

ท่ัวไปในการส�ารวจพฤติกรรมการจัดการขยะของ

ชุนชนวัดปุรราวาส กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมลูพฤตกิรรมของคนในชมุชน

ถึงการจดัการขยะมลูฝอย เป็นแบบสอบถามพฤตกิรรม

การจดัการขยะ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

 1) ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย 

 2) ด้านการน�ากลับมาใช้ใหม่

 3) ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้วิธี

การดังนี้

 การสังเกต

 คอืการสงัเกตด้วยการเฝ้าด ูอย่างเอาใจใส่

และละเอยีดถ่ีถ้วนโดยใช้หลกัการทางวชิาการด้วย

ประสาทสมัผสัหลายอย่างพร้อมๆกันเช่น ตาด ูหฟัูง 

มือสัมผัส โดยผู้วิจัยใช้การมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เป็นการสงัเกต(Participant-as-observer) หรอืการ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) 

วิธีการหลกัในการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้เป็นวิธีทีจ่ะ

ช่วยให้นักวิจัยเข้าถึงความรู้ความจริงได้มากที่สุด 

นักวิจัยจะได้สัมผัสกับปรากฏการณ์โดยตรงด้วย

ตนเองทัง้น้ีผู้วจิยั (ผูสั้งเกต) กับผู้ท่ีมส่ีวนได้ส่วนเสีย

ในชมุชน (ผูถู้กสงัเกต) มปีฏสิมัพันธ์ต่อกนัในลกัษณะ

ความสมัพันธ์ทีผู่ส้งัเกตเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน

ที่ตนศึกษา ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลในชุมชนท่ีศึกษา

ตามวิถีพุทธ เช่นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกลุ่ม

ต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นสมาชิกของ

ครอบครัวในชุมชน ดังน้ันข้อมูลที่ได้รับจากการ

สงัเกตพฤตกิรรมเป็นไปตามธรรมชาตทิีแ่ท้จรงิของ

ชุมชน

 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ

 การสนทนาตามธรรมชาติ ผู้วิจัยใช้วิธี

การสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือพูดคุยกับผู ้ให้ข ้อมูล  

เพ่ือเป็นการกระตุ้นผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวได้อย่าง

เป็นธรรมชาติให้มากท่ีสุด และท�าการโน้มน้าว 

กล่อมเกลา (Probe) เพ่ือน�าข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้

ข้อมูลน�ามาพิจารณาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่ง

การสนทนาแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 45- 90 นาที 

ผูใ้ห้ข้อมลูบางคนต้องสนทนามากกว่า 1 ครัง้จนกว่า

ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือ หรือไม่พบข้อมูลใหม่ 

ในระหว่างการสมัภาษณ์เชงิลึก ด้วยวธีิการบนัทกึเสยีง

ซึง่ข้อมลูท่ีถูกบกัทกึเสยีงจะถูกถ่ายทอดความเป็นมา

แบบค�าต่อค�า ประโยคต่อประโยค จากน้ันจงึน�าไป

วิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไป
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 การสนทนากลุ่ม (Focus Group)

 เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ

สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แสดง

ความคิดเห็น ของผู้ร่วมสนทนา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 

ผู ้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ในชมุชน เช่น เพศ อายุ ประสบการณ์ทีอ่ยู่ในชมุชน

วัดปรุณาวาส ข้อมลูท่ีได้เป็นการสนทนา การแสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน 

พร้อมกับรบัรู ้รบัฟัง ซกัถามและสงัเกตปฏิกิรยิาการ

โต้ตอบที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนา แล้วจดบันทึก

และบนัทกึเสยีง น�าข้อมลูไปวิเคราะห์และสงัเคราะห์ 

ให้เกิดประสิทธิภาพที่แท้จริงต่อไป

 การจัดท�าเวทีชุมชน

 การจดัเวทปีระชาคม เป็นการจดัการความ

รู้โดยใช้การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะ

ของชุมชน เพ่ือก�าหนดกรอบการด�าเนินงานการ

พัฒนาศนูย์เรยีนรูด้้วยกิจกรรมการมส่ีวนร่วมให้เกดิ

การเรยีนรู ้สามารถด�าเนนิชวิีตได้ด้วยการพ่ึงตนเอง

อย่างมีความสุข ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของการจัด 

เวทีประชาคมเพ่ือจัดการความรู้ ด้วยกิจกรรมการ

มีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน 

ให้มีประสิทธิภาพ

 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 วิธีการตรวจสอบข้อมลูโดยใช้วิธีตรวจสอบ

สามเส้า (Triangulation) คอืการตรวจสอบสามเส้า

ข้อมลู (Data Triangulation) การตรวจสอบสามเส้า

ด้านนักวิจัย (Investigation Triangulation) ซึ่ง

เป็นการตรวจสอบว่านักวิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูล

แตกต่างกันอย่างไร การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี

รวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 

เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีต่างกัน น�ามา

รวบรวมเป็นเรื่องเดียวกัน เช่น วิธีการสังเกตควบคู่

กับการซักถามพร้อมกับศึกษาข้อมูลจากแหล่ง

เอกสารประกอบด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลและ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเริ่มท�าไปพร้อมๆกับการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นใน

การเก็บข้อมูลแต่ละครั้ง เพ่ือน�าไปสู่การวางแผน

ของการเก็บข้อมลูครัง้ต่อไป การวิเคราะห์ข้อมลูใน

การศึกษาจะได้จากการจดบันทึกภาคสนาม การ

บันทึกรายงานประจ�าวัน การสัมภาษณ์เชิงลึกที่

ผ่านการถอดเทปแบบค�าต่อค�าและจากการสงัเกต

ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมของประชากร

มาวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) เช่นการ

วิเคราะห์แก่นสาระ(Thematic analysis) การ

วิเคราะห์เรื่องราว (Narrative analysis) 

สรุปผลการด�าเนินการวิจัย

 ในการด�าเนนิการบรบิทเก่ียวกับพฤตกิรรม

การทิ้งขยะมูลฝอยของชุมชนวัดปุรณาวาสในข้ัน

ตอนการเตรียมการวิจัยพบว่า

 1.โดยภาพรวมท่ีปัญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชน

คนในชุมชนส่วนใหญ่ท่ีให้ความสนใจเน่ืองด้วย

ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ และมีนิสัยที่

ไม่เป็นระเบยีบในการบริหารการจดัการคนในชมุชน 

รวมถึงผูบ้รหิารชมุชนไม่ให้ความส�าคญักับขยะมาก

พอควร เมื่อมีนโยบายของรัฐบาลออกมาจึงท�าให้

ประธานในชมุชนเกิดการตืน่ตวัมองเห็นสภาพท่ีเกิด

ขีน้จงึด�าเนินการอย่างเร่งด่วนพร้อมกับได้รบัความ

ร่วมมอืจากมหาวทิยาลยักรุงเพธนบรุเีข้ามาด�าเนนิ

การจัดการเรียนรู้โดยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

บริหารการจัดการขยะท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศ 

ดังนั้นเมื่อมีการท�ากิจกรรมการร่วมมือกันเกี่ยวกับ

ขยะในชุมชนด้วยการจัดการความรู้เสริมความ

เข้าใจปัญหาขยะในชุมชนจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง

และประโยชน์ท่ีสามารถน�าขยะมาท�ารายได้

อย่างไร จากการให้ความรู้ ปราฏกว่าคนในชุมชน
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เข้าใจมกีารจดัการขยะภายในบ้านอย่างเป็นระเบยีบ 

มีการใช้ถุงด�าแบ่งขยะท่ีเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง 

ขยะประเภทใดทีส่ามารถน�ามาใช้ได้หรอืน�ามาขายได้

ก็จะเก็บสะสมเพ่ือเป็นรายได้ ท้ังน้ีสังเกตจากหล้ง

ท�ากจิกรรมประมาณ 3 เดือน การบรหิารการจดัการ

ขยะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 2. แนวทางการแก้ไขการมีสว่นรว่มในการ

จัดการธนาคารขยะของชุมชนโดยผลสรุปดังนี้

 ข้อท่ี 1 ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอย  

โดยเฉพาะแม่บ้านต้องสร้างจิตส�านึกให้เพ่ือสร้าง

ลักษณะนิสัยส่วนเด็กๆในชุมชนมีการประชุมกัน 

ในโรงเรียนวัดปุรณาวาสมีการรณรงค์ ให้มีการน�า

ขยะมาใช้เป็นประโยน์หรอืดัดแปลงเป็นอปุกรณ์อืน่

ได้อีกครั้ง

 ข้อ 2 ด้านการน�ากลบัมาใช้ใหม่ การท้ิงขยะ

มผีลส่งต่อในชมุชนท�าให้ขยะมูลฝอยน้อยลง แนวทาง

การแก้ไขในชุมชนควรร่วมมือกันหาแนวทางท�า

กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ในการแยกขยะที่ขายได้กับ

ท่ีขายไม่ได้ท�าให้เหน็ความส�าคญัของขยะด้วยการ

จัดการความรู้พร้อมทั้งปลูกจิตส�านึกและรณรงค์

เร่ืองขยะ โดยหัวหน้าชมุชนประชาสมัพันธ์ให้คนใน

ชุมชนแยกแยะขยะรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง 

เปิดโอกาสให้คนในชมุชนมส่ีวนร่วมท�าให้เกิดความรกั

และหวงแหนชมุชนให้เกิดความรกัและความศรทัธา 

ความเชื่อและความเกรงใจต่อบุคคลซึ่ง สอดคล้อง

กับจีระชัย ไกรกังวาร(2544, หน้า20-21) 

 ข้อ 3 ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย ในบาง

ครั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการ

จัดการขยะมูลฝอยท่ีว่าปัญหาอุปสรรคก็คือการท่ี

ประชาชนในชมุชนไม่มเีวลาเนือ่งจากส่วนใหญ่ต้อง

ขวนขวายดิ้นรนหาเลี้ยงชีพจึงยากที่จะสนใจใน

ประเดน็การมส่ีวนร่วม โดยควรมกีารประชาสมัพันธ์

ภายในชุมชนให้เกิดจิตส�านึก

อภิปรายผล

 ผลการวิจัย“การมีส่วนร่วมในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร (ระยะท่ี 1) ”ท�าให้ทราบถึง 

ความเป็นมาของชมุชนวดัปรุณาวาส ว่าจะท�าอย่างไร

ในเรื่องการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็น

ระบบถูกสุขลักษณะและสามารถท�ารายได้ในรูป

ของธนาคารขยะท�าให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเองได้โดยใช้หลักการมส่ีวนร่วมของกิจกรรมกลุม่ 

จนเกิดการจดัการขยะได้อย่างย่ังยืน ผูวิ้จยัได้ข้อสรปุ

มาจากการด�าเนนิงานตัง้แต่ต้นปี ค.ศ. 2016 ว่าการ

จดัการขยะมลูฝอยมผีลต่อภาวะโลกร้อนดงันัน้การ

จดัการความรูเ้ก่ียวกับการก�าจดัขยะมลูฝอยให้ชมุชน

เกิดเข้าใจจะส่งผลต่อการด�าเนินชีวิตให้มีความสุข

อย่างถูกสุขลักษณะได้ โดยสงัเกตได้จากพฤตกิรรม

การทิ้งขยะของชุมชนหลังจากได้ร ่วมกิจกรรม  

การก�าจัดขยะมูลฝอยแล้ว พฤติกรรมของการทิ้ง

ขยะเปลีย่นไป ด้วยการแยกขยะลงถงัตามประเภท

ของขยะและการน�าขยะมาฝากขายกับธนาคาร

ถือว่าประสบความส�าเร็จในเบื้องต้นของการจัด

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

 ดังน้ันวิถีชีวิตของคนในชุมชนต้องเปล่ียน

ไปด้วยการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบและ

ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ มีรายได้จาก

การแยกขยะท�าให้พ่ึงตนเองได้ มีการด�าเนินชีวิต

อยา่งมีความสุข ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

จัดการธนาคารขยะลดภาวะโลกร้อนในชุมชน แต่

อปุสรรคในระยะแรกของชมุชนคอืไม่มคีวามเข้าใจ

และไม่มีความรู้เร่ืองขยะว่าสามารถสร้างรายได้

หรอืมปีระโยชน์มากมาย เช่นเมือ่มกีารคดัแยกขยะ

แต่ละประเภทไม่ว่าจะกระดาษ,พลาสตกิ,ขวด หรอื

ขยะอื่นๆ รวมๆกันแล้วน�าไปขายที่ธนาคารขยะได้ 

ขยะรีไซเคิลช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
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การรีไซเคิลขยะ ไม่ว่าจะเป็นการน�าขยะกลับมา 

ใช้ใหม่ การบ�าบัดน�้าเสีย การลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดอ็อกไซด์ มีส่วนช่วยลดสภาวะเรือน

กระจก ท่ีท�าให้โลกร้อนขึน้ด้วย นอกจากนัน้การวิจยั

ยังพบว่าคนในชุมชนยังมพีฤตกิรรมของการด�าเนนิ

ชวิีตทีไ่ม่ถูกต้อง เก่ียวกับการบรหิารการจดัการขยะ

มูลฝอย มักทิ้งขยะไม่ป็นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  

ดังน้ันจึงมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะในชมุชนให้คนในชมุชนมคีวามเข้าใจว่า

ขยะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลง และพาหะของโรค 

การก�าจัดขยะมูลฝอยไม่ดีหรือปล่อยปละละเลย

ท�าให้มีขยะมูลฝอยเหลือท้ิงค้างไว้ในชุมชน ก่อให้

เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและ ส�าคัญท่ีท�าให้เกิด

มลพิษของน�า้ มลพิษของดิน และมลพิษของอากาศ 

ก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ขยะมลูฝอยพวกของเสยีอนัตราย ถ้าขาดการจดัการ

ท่ีเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของคน 

ในชุมชนได้ง่าย เช่น โรคทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก

เชือ้แบคทเีรยีทีม่แีมลงวันเป็นพาหะ หรอื ได้รบัสาร

พิษท่ีมากับของเสยีเป็นต้น อีกประการหน่ึงผูวิ้จยัได้

หาแนวทางในการแก้ไข้เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ขยะในชมุชนโดยส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารน�า

ขยะมลูฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์ (material recovery)

เช่น การน�ามาท�าปุ๋ย น�ามาเผาเพ่ือให้ได้พลังงาน

ความร้อน (ส�านักงาน กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ, 2552) มีการปลูกฝังทัศนคติ และสร้าง 

ค่านยิมของชมุชนในการร่วมมอื รกัษาความสะอาด 

โดยให้มกีารเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกับขยะมลูฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 

  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ใช้วิธี

การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ ด้วยตนเองวิธีการ

สัมภาษณ์โดยตรงท่ีมีการสัมภาษณ์ถึง 7 ครั้ง คือ 

ผู้น�าชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน รวมถึง

คณะสงฆ์ของวัดปุรณาวาสพบว่าชุมชนส่วนน้อย 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการด�าเนินชีวิตเรื่อง

การบรหิารการจดัการขยะโดยคดิว่าไม่ใช้หน้าทีข่อง

พวกเขาเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีต้องบริหารการ

จัดการ ดังนั้นผู้น�าชุมชนต้องให้ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับขยะมูลฝอยของครัวเรือนการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร เก่ียวกับขยะมลูฝอยของครัวเรือน การแบ่ง

หน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน และ

การรบัรูก้ฎระเบยีบเกีย่วกับการจดัการขยะมลูฝอย

ของชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ต้องลดและควบคุมการผลิตขยะมูลฝอยโดยรวม 

ไม่เกิน 1 กิโลกรมั/ คน/ ควบคมุการเกิดขยะมลูฝอย

และส่งเสริมให้มีการน�ากลับไปใช้ประโยชน์พร้อม

ทั้งผู้น�าชุมชนต้องประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ 

ภายในท้องถ่ิน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน ในการใช้

ทรพัยากร อย่างคุม้ค่า น�าขยะท่ีมปีระโยชน์กลบัมา

ใช้ใหม่ได้ ดแูลปรบัปรงุสถานท่ีทิง้ขยะของชมุชนให้

ถูกหลักสุขาภิบาล ควบคุมไม่ให้เกิดเป็นแหล่ง 

เพราะเชือ้โรคได้ พร้อมท้ังต้องจดัตัง้คณะกรรมการ

บริหารการจัดการขยะในชุมชน จัดท�าแผนชุมชน

แนวทางปฏิบติัการจดัการขยะมลูฝอย ซึง่สอดคล้อง

กับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน

แนวทางการเสริมสร้างความพร้อมในการจัดการ

ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน( 2552)  

จะเห็นว่าการบริหารการจัดการขยะในชุมชน 

วัดปุรณาวาสเป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้น เพ่ือ

เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ถูกวิธีและ

เป็นการหาแนวทางการแก้ไข้เบือ้งต้น ซ่ึงผู้น�าชมุชน

มีความตระหนักจึงร่วมกับผู้วิจัยในการท�ากิจกรรม

การบรหิารการจดัการขยะในชมุชนวัดปรุราวาสข้ึน

(ระยะท่ี 1) ผลปรากฏว่าเป็นท่ีน่าพอใจระยะหนึ่ง

เพราะชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงปัญหา

และการน�าขยะมาท�าประโยชน์แต่อย่างไรก็ตาม 
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ยังมีประชาชนในชุมชนที่ยังไม่ปฏิบัติตามเพราะ

เคยชนิต่อการท้ิงขยะมลูฝอย ยังมกีารใช้ถุงพลาสติก 

ท้ิงขยะไม่ถกู มกีารร่วมกิจกรรมการมส่ีวนร่วมน้อย 

ผู้น�าชมุชนจงึต้องควรประชาสมัพันธ์ให้มากและส่งเสรมิ

ให้ผู้ผลิต ผู้จ�าหน่ายสินค้า ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ 

ที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส�าหรับทางด้าน 

รายได้ท่ีเกิดจากขยะภายในชุมชน ปรากฎว่าคน

ชมุชนมคีวามปรารถนาทีจ่ะเก็บรายได้ไว้เองโดยจดั

ท�าบญัชีครวัเรอืนท่ีทางคณาจารย์คณะบญัชไีด้เข้า

มาสอนให้แล้วน�ารายได้ไปฝากไว้กับธนาคารท่ีทาง

ประธานชุมชนได้ติดต่อมา จากการสมัภาษณ์

ประชาชนในชมุชนมคีวามพึงพอใจกับรายได้ท่ีเกิด

จากขยะแต่ขอให้ทางชุมชนจัดคณะกรรมการเข้า

มาช่วยซื้อขยะเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการจัด

เก็บขยะเมื่อแยกที่เป็นเป็นรายได้ 

 จากการวิจัยการมีส่วนร่วม ในการจัดการ

ธนาคารขยะของชมุชนวดัปรุณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรงุเทพมหานคร (ระยะท่ี 1 ) น้ันท�าให้ผูวิ้จยัมคีวาม

ปรารถนาทีจ่ะท�าระยะที ่2 เพ่ือเป็นการติดตามเรือ่ง

ของขยะท่ีเป็นปัญหาระดับประเทศให้เกิดความ

ย่ังยืนในชุมชนเพ่ือสร้างจิตส�านึก จิตสาธารณะ 

ให้กับชมุชนเพ่ือสร้างความเป็นระบบระเบยีบให้กับ

สังคมไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัยพบว่า ชุมชนท่ีดีต้องมีผู้น�า 

ทีม่คีวามรู ้ความเข้าใจ ในชมุชนทีแ่ท้จรงิ ไม่หวังผล

เฉพาะสิ่งที่ตนเองได้รับ ต ้องอุทิศท้ังกาย ใจ  

ที่มีหัวใจของนักพัฒนาจึงจะท�าให้ชุมชนประสบ

ความส�าเร็จ

 ประการท่ีหนึ่ง การเข้าถึงหรือการเข้าไป 

มส่ีวนร่วมกับชมุชนต้องมคีวามจรงิใจ พูดต้องตรงกับ

การกระท�า มิเช่นนั้นคนในชุมชนจะมองว่าการเป็น

ผู้น�าเป็นการท�าเพื่อประโยชน์ตนเอง ไม่มีพวกพ้อง

ของหน่วยงานใดๆทั้งสิ้น

 ประการท่ีสอง การจดัการความรู ้จะช่วยให้

คนในชุมชนเกิดการเรียนรู ้ ในชุมชนและสร้าง

ปัญญาให้กับชมุชนโดยเฉพาะการน�าเอาคนในชมุชน

ที่มีความสามารถมาเป็นผู้น�าหรือมาเป็นผู้รู้สอน

คนในชมุชนแล้วก็จะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ได้

 ประการที่สาม การบริหารการจัดการขยะ

ในชุมชน ผู้น�าชุมชนต้องเร่งแก้ไขเพราะขยะเป็น

ตัวการท�าให้โลกร้อนและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค

ต้องให้ความรู้ความเข้ากับคนในชุมชนช่วยกัน 

ใช้ภาชนะท่ีเป็นการลดโลกร้อนไม่ใช้ถุงพลาสติก 

เป ิดวิสัยทัศน ์ให ้กับชุมชนรักษ์ในการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนน่าอยู่

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศกึษาถงึอทิธิพลของหน่วยงานของ

รฐับาลท่ีจดัให้มกีารอบรมด้านความรูเ้ก่ียวกับขยะ

มูลฝอยโดยจัดกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการ

ของชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรจัดให้มี

การร่วมมือในความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งและแนวทางการแก้ไข้ขยะ

มูลฝอยอย่างยั่งยืน

 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลด่อ 

ระบบการจัดการขยะในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสิง่แวดล้อมเพ่ือน�าไปวางแนวทางในการ

จัดกิจกรรมการปฏิบัติให้คนในชุมชนลดการสร้าง

ขยะมูลฝอยได้อย่างยั่งยืน
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