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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย และหารูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้ การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และกระบวนการเสวนากลุ่ม โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่ า ปั ญหาที่สาคัญของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ คือสภาพชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจเข้ าสู่ชุมชนทาให้ ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และทางเทศบาลยังไม่มี
รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม ทั้งนี้เพราะปั ญหาด้ านงบประมาณ และการบริหารงาน
ของทางเทศบาลที่ขาดการประสานงานที่ชัดเจนกัั บผู้นาชุมชนทาให้ ขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนที่จะแก้ ไขปั ญหาการ
บริหารจัดการขยะ ส่งผลให้ เกิดปัญหาขยะในชุมชน เช่น บางครัวเรือนไม่คดั แยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ทาให้ บ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอยของทางเทศบาลเต็มอย่างรวดเร็ว การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด การเผาขยะ และการลักลอบทิ้งขยะจากบุคคล
นอกพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
รูปแบบการบริหารจัด การขยะ ผู้นาชุ มชนของท้ องถิ่นควรส่งเสริ ม สนับสนุ นให้ เกิดกิจกรรมแผนงานหรื อ
โครงการที่มจี ุดประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้ง
ร่ วมคิด ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิบัติ ร่ วมรับประโยชน์และร่ วมประเมินผล ยึดหลักการพึ่งตนเองโดยมุ่งใช้
ทรัพยากรที่มีแต่ละชุมชนเป็ นต้ นทุนสาหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่ น การตั้งกลุ่มคัดแยกประเภทขยะ ธนาคารขยะ
ชุมชน กลุ่มปุ๋ ยหมัก และกลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่งเสริมขยายผลให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็ น
ชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะทาให้ ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สร้ างชุมชนเข็มแข็งและเป็ นการพัฒนาที่แก้ ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
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This study aims to assess the situation of the community waste problem in Dong Mada Municipality, Mae
Lao district, Chiang Rai province and to find a solid waste management solution using the community participation
model. This is a qualitative research which used in-depth interviews, participant observation, and focus groups and
were conducted through content analysis. The study results indicated that the major problems of the community in
Dong Mada municipality were: Semi-urban and semi-rural with the expansion of economic prosperity into the
community and this is the major reason the amount of waste is increasing. Also the municipality has no clear and
tangible solid waste management using the community participation model because of budget problems and the
management of municipalities lacking clear coordination with community leaders leading to a lack of community
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บทนา
ปั จจุบันขยะเป็ นปัญหาสาคัญในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากการ
เพิ่ มขึ้นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี ที่มีการประดิษฐ์ และพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้ อานวยประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้น เป็ นสาเหตุให้ มจี านวนขยะเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งมีท้งั
ขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็ นเหตุให้ เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้ มี
ปริมาณมากขึ้น ในทศวรรษที่ผ่านมาที่เรียกว่า นั้น ปรากฏว่าได้ เกิดปัญหาขยะรุนแรงขึ้น และ ”ทศวรรษแห่ งการพัฒนา“
ปั ญหาจากของเหลือทิ้ง เป็ นต้ นเหตุสาคัญที่ก่อให้ เกิดปัญหาสิ่งแวดล้ อมและมีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และที่
ที่ยังไม่สามารถกาจัดได้ หมด แล ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปั ญหาวิกฤติขยะ ะมีแนวโน้ มจะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่
กระบวนการกาจัดขยะตกค้ างยังไม่ได้ รับการแก้ ไข และการบริหารจัดการยังไม่ถูกหลักวิชาการเท่าที่ควร ณิชชา บูรณสิงห์(
,2558, น 1)
สาหรับในปั จจุบัน ประเทศไทยมีขยะใหม่เกิดขึ้นกว่า 70,ล้ านกิโลกรัมต่อวัน ส่วนขยะ 70 ตันต่อวัน หรือ 000
เกั่ าตกค้ างอยู่เพิ่มขึ้นเป็ น จะสามารถกาจัดขยะเก่าทั่วประเทศ 2560 ล้ านตัน คาดว่า ในปี 19 ล้ านตัน จากเดิม 30.83
( ได้ ท้งั หมดกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม, ออนไลน์: 2560) ดังนั้น นโยบายการ
บริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ2560 .–2564)
ได้ กาหนดให้ มกี ารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้ นของการเกิดขยะ จนถึงการกาจัดขั้นสุดท้ าย และให้
ความสาคัญต่อการนาขยะที่มศี ักยภาพกลับมาใช้ ประโยชน์ให้ มากที่สดุ ส่งเสริมการแปรรูปขยะมูลฝอยและวัตถุดบิ ที่เหลือ
จากกระบวนการผลิต เป็ นพลังงาน โดยใช้ น วัต กรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ พื้ นที่ มุ่ ง เน้ น การมีส่วนร่ วมของ
หน่ วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อการจัดการขยะอย่ างยั่งยืน สานักงาน(
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์: 2560)
เทศบาลตาบลดงมะดะ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ จานวน 15 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบียนราษฏร ทั้งสิ้น 7,540 คน( สานักงาน
ทะเบียนอาเภอแม่ลาว พ .ศ.2559) มีลักษณะสภาพชุมชนแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจ เข้ า สู่ชุ มชนทาให้ ปริ มาณขยะเพิ่ มมากขึ้น เป็ นปั ญหาที่ส่ งผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้ อ มและคุ ณ ภาพชี วิตของ
ประชาชนในพื้นที่ จากข้ อมูลการลงพื้นที่ชุมชนในเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม พ .ศ.2559 มีการจัดเวทีเสวนาชุมชนเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่และศึกษาบริบทชุมชน ณ โรงเรียนบ้ าน
ผาบ่อง ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นาโดย ผู้ช่วยศาสตรา )คุรุราษฎร์สามัคคี(จารย์ ดรรณิดา ปิ ง.
เมือง รองคณบดีสานักวิชาสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จานวน 18
คน ได้ ลงสารวจพื้นที่และจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนข้ อมูลร่วมกับกลุ่มผู้นาชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารจากองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และตัวแทนจากสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลดงมะดะ
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participating to solve the problem of solid waste management resulting in problems such as some households not
sorting waste before disposal. However, these rapidly disposal municipal solid waste landfills, dumping of garbage,
incineration and pilfering from certain non-local people is affecting the environment and quality of life of people
in the area. The Solid Waste Management Model is what local community leaders should promote, encourage and
plan activities or projects designed to reduce waste, focusing on the public participation processes in solid waste
management including co-decisioning, planning, sharing, benefiting and evaluating. Self-reliance is based on the
use of community resources such as costing for the solid waste management activities i.e. garbage collection,
community waste bank, composting and bio fertilizer groups which will result in cleaner communities, stronger
communities, and sustainable development.
Keywords: Solid Waste Management, Community Solid Waste, Participation
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เพื่อให้ ข้อมูลด้ านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ผลจากการจัด
เวทีครั้งนี้ ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม พบว่าปั ญหาขยะเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตและสิ่งแวดล้ อมในพื้นที่
เนื่องจากมีจานวนปริมาณประชากรในพื้นที่มากและมีโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ และตลาดร้ านค้ าต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลดงมะดะทั้ง 15 หมู่บ้าน มีประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัมต่อวันและจะมีเพิ่ม
มากขึ้นในช่วงเทศกาลวันสาคัญ ๆ เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวันลอยกระทง เทศกาลปี ใหม่ เป็ นต้ น ในขณะที่
ทางเทศบาลตาบลดงมะดะมีรถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน สามารถจัดเก็บขยะได้ เพียงวันละ 1,000 – 2,000 กิโลกรัม
และมีพ้ ืนที่ท่จี ะต้ องจัดเก็บขยะมีหลายหมู่บ้านทาให้ เกิดปั ญหาจัดเก็บขยะนาไปทิ้งไม่ทัน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งช่วงฤดูฝน
รถบรรทุกขยะไม่สามารถนาขยะไปทิ้งได้ ตามปกติ เพราะถนนลื่นแฉะ เนื่องทางสภาพทางเข้ าสู่บริเวณบ่อขยะในป่ าชุมชน
เป็ นถนนดินแดง )ลูกรัง( ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ เกิดปั ญหาการตกค้ างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ทาให้ ขยะ
เน่ าเสียส่งกลิ่นเหม็น เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและก่อให้ เกิดทัศนะอุจาดในพื้นที่ อีกทั้งการการกาจัดขยะของทาง
เทศบาลตาบลดงมะดะจะนาไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะ ตั้งอยู่ในป่ าชุมชนแล้ วกาจัดด้ วยวิธกี ารฝังกลบ ทุก ๆ 6 เดือน บางครั้งบ่อ
ทิ้งขยะจะถูกลักลอบเผาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยรอบทั้งคุณภาพของดิน และอากาศ นอกจากนี้บางพื้นที่ในเขต
เทศบาลตาบลดงมะดะยังประสบปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนที่ไม่ได้ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ทิ้งขยะ
เรี่ยราด นามากองทิ้งบริเวณหน้ าบ้ านแล้ วเผา และปั ญหาการลักลอบนาขยะมาทิ้งจากคนนอกพื้นที่ตามบริเวณป่ าชุมชน
หรือตามข้ างถนน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้ นหารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลตาบล
ดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพราะรูปแบบการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี เป็ นสาเหตุทาให้ เกิดปัญหาขยะในชุมชน
การแก้ ไขปั ญหาขยะที่เกิดขึ้นควรเริ่มแก้ ไขที่ต้นเหตุหรือผู้ก่อให้ เกิดขยะเหล่ านั้นก็คือ ประชาชนในพื้นที่ นั่นเอง หาก
ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจ มีจิตสานึกและตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี ก็จะช่วย
แก้ ไขปัญหาขยะได้ ชุมชนได้ ผลการศึกษาของดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยที่เหมาะสมสาหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมมี
องค์ประกอบที่สาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ (1) การคัดแยกขยะมูลฝอย (2) การนาขยะมูลฝอยมาใช้ ประโยชน์ใหม่ (3)
เทคโนโลยีท่ใี ช้ ในศูนย์คดั แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (4) ศูนย์คดั แยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (5) เทศบาล (6)
ภาคเอกชน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับกันว่าการแก้ ไขปั ญหาขยะมูลฝอยที่ดีท่สี ุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การแก้ ไขปั ญหาที่
ต้ นเหตุอนั จะมีผลทาให้ ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกาจัดมีจานวนน้ อยลง กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก
ขยะมูลฝอยและการนากลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จาเป็ นต้ องได้ รับความร่วมมือจากหลายฝ่ าย และรูปแบบ
การจัดการขยะที่ดีถ้าหากเริ่มต้ นจากการสร้ างการมีส่วนร่ วมของชุมชนแล้ วก็นับได้ ว่าเป็ นกลไกสาคัญที่จะช่ วยผลักดัน
ขับเคลื่อนให้ การแก้ ไขปั ญหาขยะสามารถบรรลุผลสาเร็จ สอดคล้ องกับการศึกษาของพิทกั ษ์ มุกดาสนิท (2551) ศึกษา
ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในโครงการจัดการขยะ ในเขตเทศบาลตาบลเมืองแกลง อาเภอแกลง จังหวัดระนอง พบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานอื่น การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมล้ วนมีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จของโครงการจัดการขยะของเทศบาลตาบล
เมืองแกลง สาหรับแนวทางปฏิบัติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชน ควรเริ่มตั้งแต่ร่วมรับรู้สถานการณ์และ
สภาพปั ญหา ร่ วมวางแผนตัดสินใจ ร่ วมกิจกรรมโครงการ ร่ วมตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน กระบวนการ
กาจัดขยะนั้นจะไม่สามารถประสบความสาเร็จได้ หากไม่ได้ รับความร่ วมมือจากผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและประชาชนซึ่งเป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับปัญหานี้โดยตรง การให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจะให้ ปัญหาขยะในพื้นที่น้อยลงและการ
จัดการขยะก็จะประสบผลสาเร็จ พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ (, 2558, น.151) ชุมชนก็จะสะอาดน่ าอยู่นาไปสู่การ
พัฒนาที่ม่นั คงและแก้ ปัญหาได้ อย่างยั่งยืน
ดัง นั้ น การศึ กษารูป แบบการจั ด การขยะชุ มชนในเทศบาลต าบลดงมะดะในครั้ ง นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น การศึ กษาทั้ง
สถานการณ์ขยะชุมชน รูปแบบการจัดการขยะชุมชน รวมทั้งการนารูปแบบการจัดการมาปฏิบัติในชุมชน มีการติดตาม
ประเมินผลการจัดการและสรุปบทเรียนรูปแบบการจัดการขยะ ซึ่งในบทความนี้จะนาเสนอเฉพาะผลการวิจัยสถานการณ์
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วิธีการศึกษา
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในชุมชนของเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็ น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้ รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Research) โดยมี
วิธกี ารดาเนินการวิจัย ดังนี้
พื้ นที่ศึกษา
เป็ นพื้นที่ศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ คือ หมู่บ้านจานวน 15 หมู่บ้าน
ได้ แก่ หมู่ท่ี บ้ านห้ วยหว 2าย หมู่ท่ี 7 บ้ านต้ นแหน หมู่ท่ี 6 บ้ านร่องศาลา หมู่ท่ี 3บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี บ้ านผาบ่อง หมู่ 8
บ้ านห้ วยส้ านยาว หมู่ท่ี 13 บ้ านหนองเก้ าห้ อง หมู่ท่ี 12 บ้ านป่ าลัน หมู่ท่ี 11 บ้ านหัวทุ่ง หมู่ท่ี 10 บ้ านแพะ หมู่ท่ี 9 ที่
บ้ านปงกลาง และหมู่ที 17 บ้ านป่ าก่อพัฒนา หมู่ท่ี 16 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 15 บ้ านท่าสันกลาง หมู่ท่ี 14ั่ บ้ านใหม่ 18
จัดสรร
ประชากรที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ ประชากรในการศึกษาประกอบด้ วย ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงานเทศบาลตาบลดงมะดะ
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ประธานผู้สงู อายุ และปราชญ์ท้องถิ่น ครู เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล ).อสม(
ส่งเสริมสุขภาพตาบลในชุมชนเทศบาลดงมะดะ 15 หมู่บ้าน รวม 70 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แบบบันทึกสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใช้ กบั กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาชุมชน ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่และ
พนักงานของเทศบาลตาบลดงมะดะ เพื่อให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลบริบทชุมชน ความรู้ความเข้ าใจเรื่องขยะ จานวน
ขยะ พฤติกรรมและทัศนะคติการจัดการขยะ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้ กบั กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาชุมชน ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของ
เทศบาลตาบลดงมะดะ เพื่อให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการกาจัดขยะ และการ
จัดการขยะของชุมชนในปัจจุบนั
3. การจัดเวทีกบั กลุ่มผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนาชุมชน ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่และพนักงานของเทศบาลตาบล
ดงมะดะ เพื่อวิเคราะห์วางแผนรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมเพื่อนาไปปฏิบตั ใิ นแต่ละชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากหนังสือตารา เอกสาร แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ เป็ นกรอบในการกาหนดประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม จะศึกษา
ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการวิจัย
2. การลงสารวจพื้นที่ภาคสนามรวบรวมข้ อมูลโดยวิธกี ารสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม พ .ศ.2559 ณ โรงเรียนบ้ านผาบ่อง ตาบลดง )คุรรุ าษฎร์สามัคคี(มะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กับ
กลุ่มผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงานเทศบาลตาบลดงมะดะ ผู้ใหญ่ บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ).อสม(
ประธานผู้สงู อายุ และปราชญ์ท้องถิ่น ครู เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน รวม 70
คน เพื่อรับฟังข้ อคิดเห็นและสารวจสถานการณ์ปัญหาและสาเหตุของขยะในชุมชนเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ
3. จัดเวทีชุมชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้ านผาบ่อง )คุรรุ าษฎร์สามัคคี( ตาบลดงมะดะ
อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กับกลุ่มผู้นาชุมชนประกอบด้ วย ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ พนักงานเทศบาลตาบลดงมะดะ และ
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน รวม 30 คน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะของแต่ละชุมชนและมี
การให้ ความรู้ การจัดการขยะชุมชนที่เป็ นตัวอย่างที่ดจี ากวิทยากรอาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย เสนอรูปแบบการบริหาร
จัดการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) กรณีศึกษาบ้ านโป่ งศรีนคร ตาบลโรงช้ าง อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การจัดการขยะชุมชนและรูปแบบการจัดการเท่านั้น เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการดาเนินการวิจัยในวัตถุประสงค์ ของการนา
รูปแบบการจัดการขยะไปปฏิบตั แิ ละติดตามผล
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กาหนดรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมและวางแผนการจัดการขยะของแต่ละชุ มชนที่จะนาไปปฏิบัติในชุมชนเขต
เทศบาลตาบลดงมะดะ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบันทึกภาคสนาม ประกอบ
กับการใช้ ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้ อง ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดย
การจาแนกและจัดระบบข้ อมูลให้ เป็ นหมวดหมู่ การตรวจสอบข้ อมูล การเปรียบเทียบข้ อมูล และการตีความข้ อมูล โดยนา
ข้ อค้ นพบจากการวิจัยมาเชื่อมโยงสร้ างเป็ นข้ อสรุปเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย แล้ วนาเสนอเนื้อหาด้ วยวิธี
พรรณนา
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปั ญหาสถานการณ์ขยะในชุมชน และรูปแบบการจัดการขยะที่ชุมชนร่วมกัน
กาหนดและวางแผนที่จะนาไปปฏิบัติจริงในชุ มชนเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ ลาว จังหวัดเชียงราย มีผล
การศึกษา ดังนี้
.1สถานการณ์ขยะชุมชนในเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
เทศบาลตาบลดงมะดะ ตั้งอยู่ ในเขตอาเภอแม่ ลาว จังหวัดเชียงราย มีพ้ ื นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ ประกอบด้ วยหมู่บ้าน จานวน บ้ านห้ วยหว 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 15าย หมู่ท่ี 3บ้ าน
ร่องศาลา หมู่ท่ี บ้ านหัวทุ่ง หมู่ท่ี 10 บ้ านแพะ หมู่ท่ี 9 บ้ านผาบ่อง หมู่ท่ี 8 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 7 บ้ านต้ นแหน หมู่ท่ี 6
บ้ านดงมะดะ 15 บ้ านท่าสันกลาง หมู่ท่ี 14 บ้ านห้ วยส้ านยาว หมู่ท่ี 13 บ้ านหนองเก้ าห้ อง หมู่ท่ี 12 บ้ านป่ าลัน หมู่ท่ี 11
บ้ า 16 หมู่ท่นป่
ี าก่อพัฒนา หมู่ท่ี บ้ านใหม่จัดสรร มีประชากร 18 บ้ านปงกลาง และหมู่ท่ี 17ตามทะเบียนราษฏร ทั้งสิ้น
7,540 คน แยกเป็ นเพศชาย จานวน 3,705 คน เพศหญิง จานวน 3,835 คน มีจานวนครัวเรือน 3,171 หลัง ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ศ.2559.สานักงานทะเบียนอาเภอแม่ลาว พ()
ปั จจุ บันบริบททางสังคมของชุมชนที่ต้งั อยู่ในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ มีการเปลี่ยนสภาพสังคมที่มีลักษณะ
แบบสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท(Semi-Urban, Semi-Rural Society) มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจเข้ าสู่ชุมชน ทาให้ พ้ ืนที่ในชุมชนเป็ นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ บ้ านจัดสรร และมีตลาด
ร้ า นค้ า ร้ า นอาหารต่ า งๆ ก่ อให้ เ กิด ปั ญ หาขยะมู ล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูล เพิ่ มมากขึ้น ส่ ง ผลกระทบต่ อคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้ อมในพื้นที่ชุมชน จากการลงพื้นที่ภาคสนามสารวจขยะมูลฝอยแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ พบว่า
ขยะในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นขยะรีไซเคิลหรือขยะแห้ งที่ชาวบ้ านสามารถนามาใช้ ประโยชน์ใหม่ หรือจะนาไปขายได้ ได้ แก่
ขวด พลาสติก ขวดแก้ ว กล่ อง กระดาษ กระป๋ องใส่เครื่องดื่ม กล่ องนม ยางรถยนต์ และเศษโลหะต่างๆ ส่วนขยะย่อย
สลายได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเศษวัสดุในการประกอบอาหารและเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน นอกจากนี้ยังมีขยะที่
เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เศษวัชพืช เศษผัก และผลไม้ ตามฤดูกาล ซึ่งเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่
ไม่ ได้ ขนาดและถูกคัดทิ้ง ขยะเหล่ านี้บางครัวเรือนจะนามาทิ้งที่ถังขยะโดยไม่ ได้ ถูกนาไปใช้ ประโยชน์อ่ ืนใด และขยะ
อันตรายจะเป็ นสิ่งของที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน ได้ แก่ ถ่ านไฟฉาย ขวดยา แบตเตอรี่ น้ายาทาความสะอาดสุขภัณฑ์ใ น
ครัวเรือน หลอดไฟ นา้ มันเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นประเภทกระป๋ องสเปรย์ยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑ์เคมีทางเกษตรต่างๆ
เนื่องจากวิถชี ีวิตส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ของชาวบ้ าน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้ าว ข้ าวโพด ยาสูบ
และพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งในขั้นตอนการเพาะปลูก การบารุงรักษา จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะใช้
สารเคมีเป็ นองค์ประกอบทั้งสิ้น ส่วนขยะทั่วไปส่วนใหญ่ จะเป็ นกล่ องโฟม ถุงขนม และถุงพลาสติกที่ใช้ บรรจุ ใส่สินค้ า
ประเภทต่าง ๆ ซึ่งขยะประเภทนี้มปี ริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากความหนาแน่นของประชาชนในพื้นที่ท่เี พิ่มขึ้นจากการ
อพยพเข้ ามาเพื่อทางานในโรงงานอุตสาหกรรม จากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ และตลาดร้ านค้ า

ดังนั้น ในแต่ละชุมชนจึงได้ มีการจัดการขยะโดยประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลดงมะดะจะรวบรวมขยะมูล
ฝอยใส่ในภาชนะบรรจุขยะอื่นๆ เช่น ถุงพลาสติก กระสอบฟาง ถุงดา แล้ วนามาทิ้งถังขยะตามจุดต่างๆ ในชุมชนที่ทาง
เทศบาลจัดไว้ เช่ น บริเวณริมถนน หรือตามซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้ วรถบรรทุกขยะของทางเทศบาลจะจัดเก็บแต่ละ
หมู่บ้าน ดังนี้
วันจันทร์ จัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่ 12 บ้ านหนองเก้ าห้ อง และหมู่ 11 บ้ านป่ าลัน
วันอังคาร จัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่ 3 บ้ านร่องศาลา, หมู่ 7 บ้ านดงมะดะ และหมู่ 15 บ้ านดงมะดะ
วันพุธ จัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่ 3 บ้ านร่องศาลา )ปากทางแม่สรวย(
วันพฤหัสบดี จัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่6 บ้ านสันต้ นแหน
วันศุกร์ จัดเก็บขยะในพื้นที่หมู่ 13 บ้ านห้ วยส้ านยาว,หมู่ 8 บ้ านผาบ่อง
สาหรับบ่อทิ้งของเทศบาลตาบลดงมะดะตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ตั้งอยู่บริเวณป่ าชุมชน หมู่ท่ี 9 บ้ านแพะ มีระยะทาง
โดยประมาณเฉลี่ย 6 – 16 กิโลเมตร ส่งผลให้ จานวนรอบในการจัดเก็บขยะน้ อยลง และบ่อขยะมีพ้ ืนที่ 30 x 80 ตาราง
เมตร หรือ 2,400 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ ประมาณ 7,200 ตัน ทางเทศบาลต้ องมีการฝังกลบทุก ๆ 6
เดือนต่อครั้งหรืออย่างน้ อยปี ละครั้ง อีกทั้งเทศบาลตาบลดงมะดะมีรถบรรทุกขยะจานวน 1 คัน พนักงานเก็บขยะ 6 คน
ที่สามารถจัดเก็บขยะได้ เพียงวันละ 1,000 – 2,000 กิโลกรัม แต่ในขณะที่เทศบาลตาบลดงมะดะเองมีพ้ ืนที่ชุ มชนที่
จะต้ องจัดเก็บขยะครอบคลุมทั้ง หมู่บ้าน 15 จึงทาให้ เกิดปั ญหาจัดเก็บขยะนาไปทิ้งไม่ทนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน
รถบรรทุกขยะไม่ สามารถนาขยะไปทิ้งได้ ตามปกติถนนจะลื่นแฉะ เพราะทางเข้ าสู่บริเวณบ่ อฝังกลบเป็ นถนนดินแดง
)ลูกรัง(ทาให้ เกิดปัญหาการตกค้ างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อแก้ ปัญหาการตกค้ างของขยะมูลฝอยในพื้นที่ ทาง
เทศบาลดงมะดะจึงมีโครงการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยประกาศรับสมัครหมู่บ้านเข้ าร่ วม
โครงการนาร่องจานวน 5 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ท่ี 2 บ้ านห้ วยหวาย หมู่ท่ี 9 บ้ านแพะ หมู่ท่ี 10 บ้ านหัวทุ่ง หมู่ท่ี 14 บ้ านท่า
สันกลาง และหมู่ท่ี 16 บ้ านป่ าก่อพัฒนา ที่จะดาเนินการจัดเก็บขยะในชุมชนเองโดยการจ้ างเหมาตัวแทนชาวบ้ านในพื้นที่
ให้ จัดเก็บขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลดงมะดะ ซึ่งชาวบ้ านแต่ละครัวเรือนจะเสียค่าบริการจัดเก็บขยะครัวเรือนละ 20
ต่อเดือน แต่การจัดการขยะดังกล่ าวก็ยังไม่สามารถแก้ ปัญหาปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะในชุมชนได้ ทั้งนี้จากการเก็ บ
ข้ อมูลในพื้นที่ชุมชนพบว่า ปั ญหาและสาเหตุมีหลายประการ ได้ แก่ การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้ าสู่พ้ ืนที่ ประชาชนบาง
ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านไม่มีการแยกขยะก่อนนามาทิ้ง ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยใช้ ระบบถังใบเดียวในการรองรับ
ขยะมูลฝอยจึงทาให้ ไม่มกี ารแยกขยะก่อนนาไปกาจัด ปริมาณถังขยะไม่เพียงพอกับปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น รถที่
บรรทุกขยะก็ยังไม่มรี ะบบแยกในขณะนาไปกาจัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องขาดการวางแผนของระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในระยะยาว เทศบาลมีข้อจากัดด้ านงบประมาณและบุคลากร การลักลอบนาขยะจากนอกพื้นที่มาทิ้งในชุมชน และขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแก้ ไขปัญหาขยะ
การจัดการขยะที่ต้องพึ่งพาศักยภาพของทางเทศบาลดงมะดะแต่เพียงฝ่ ายเดียวโดยขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
จึงส่งผลทาให้ การจัดการขยะขาดประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ อง
หารูปแบบการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทของชุมชน เพื่อนาไปสู่รปู แบบการจัดการขยะที่ย่งั ยืน
.2รูปแบบการจัดการขยะชุมชนในชุมชนของเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ มุ่งความสาคัญเอาผู้นาชุมชนมาพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็ นแกนนาการจัดการขยะในชุมชน
โดยได้ จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และวิธกี ารบริหารจัดการขยะที่เน้ นการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน ใช้ ทุนทางสังคมในชุมชนเป็ นฐานพลังการขับเคลื่อน เน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในชุมชน
เพื่อเสริมสร้ างความรู้การจัดการขยะที่ถูกต้ อง และกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์วางแผนกาหนดรูปแบบการจัดการ
ขยะในพื้นที่ชุมชน
2.1 ผลการอบรมรูปแบบการจัดการขยะชุมชนจากวิทยากร กรณีศึกษาบ้ านโป่ งศรีนคร ตาบลโรงช้ าง อาเภอป่ าแดด
จังหวัดเชียงราย
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วิทยากรได้ ถ่ายทอดแนวคิด วิธกี ารรูปแบบและประสบการณ์ของความสาเร็จการจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วน
ร่วม โดยยึดหลักของสัญญาประชาคม ประกอบด้ วย บ้ าน วัด โรงเรียน ที่ได้ ร่วมคิดร่วมทาสร้ างพลังการขับเคลื่อน )บวร(
แก้ ปัญหาขยะด้ วยทุนสังคมภายในชุมชนเอง จนสามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจของขยะได้ และทาให้ ชุมชนสะอาดปลอด
ขยะ (Zero Waste) จนได้ รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและได้ รับรางวัลจากการประกวดหลายๆรางวัล
ด้ วยกัน อาทิ ถ้ วยพระราชทาน ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ชุมชนปลอดขยะ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ประจาปี 2558 ชุมชน
ต้ นแบบด้ านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืนระดับอาเภอ ประจาปี 2559 ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ผ้ ูเข้ าร่วมอบรม
ได้ รับความรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะอินทรีย์ การจัดการขยะอันตราย การจัดการขยะทั่วไปการจัดการขยะรีไซเคิล การ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสานไม้ ไผ่ กลุ่มไม้ กวาดดอกหญ้ าจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มอาชีพจากเศษผ้ า สิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ จากขยะรี
ไซเคิล และการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษโดยใช้ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ ยหมัก
2.2 การกาหนดรูปแบบการจัดการขยะและวางแผนการจัดการขยะ
การจัดเวทีในครั้งนี้ผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมซึ่งได้ แก่ ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่เทศบาล
ตาบลดงมะดะ และตัวแทนประชาชน จานวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ กาหนดประเด็นเพื่อให้ ผ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมได้ นาเสนอ
แลกเปลี่ยนกัน ดังนี้ .1กิจกรรมการจัดการขยะของชุ มชน .2ขั้นตอน 3. กลุ่มเป้ าหมาย .4สถานที่ .5ระยะเวลา .6
ผู้รับผิดชอบ .7ทรัพยากรที่ใช้ ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้ แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการขยะที่เหมาะสมสาหรับชุมชนในพื้นที่ว่า ชุมชนในเทศบาลตาบลดงมะดะควรยึดหลักของการพึ่งพาตนเอง และใช้
พลังทุนทางสังคมของชุมชนเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนและใช้ เป็ นพื้นฐานสาคัญของการกาหนดรูปแบบการจัดการขยะ
ชุมชน อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะทาให้ ประชาชนในพื้นที่ได้ ตระหนัก
ร่ วมมือกันและเรียนรู้วิธีการแก้ ไขปั ญหาขยะอย่ างยั่งยืน ข้ อมูลจากกิจกรรมครั้งนี้ พบว่ า ประชาชนในพื้นที่ของแต่ละ
หมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้ าว ข้ าวโพด ยาสูบ ถั่วแระ มะเขือม่วง และผักผลไม้ ตาม
ฤดูกาล จึงมีเศษพืชผักทางการเกษตรที่ถูกกาจัดทิ้งจานวนมาก และมีชาวบ้ านหลายครัวเรือนได้ เริ่มคัดแยกขยะประเภท
ต่างๆ เช่น ขวดแก้ ว ขวดพลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องลัง และเศษโลหะ เพื่อนาไปขายให้ กบั ร้ านรับซื้อของเก่า
หรือบางครัวเรือนได้ ทดลองทาปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพเพื่อใช้ ในการทาเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ ที่สาคัญในชุมชนมี
การรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่ มผู้เลี้ยงวัว และกลุ่มถั่วเหลือง เป็ นต้ น ซึ่งนับได้ ว่า
เป็ นทุ น ทางสัง คมของชุ ม ชนที่ส าคัญ ในการน ามาเป็ นข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ก าหนดรูป แบบการจั ด การขยะเพื่ อ น าไปเป็ น
แผนปฏิบตั ใิ นชุมชนต่อไป จากกิจกรรมนี้จึงสามารถสรุปผลของรูปแบบการจัดการขยะชุมชนได้ ดังนี้
1. รูปแบบการคัดแยกขยะครบวงจร มีหลายหมู่บ้านที่สนใจจะทากิจกรรมคัดแยกขยะครบวงจร คือการลด ลด
ปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น การใช้ซา้ นาขยะมาใช้ ใหม่เป็ นการพยายามใช้ ส่งิ ของต่าง ๆ หลาย ๆครั้งก่อนที่จะทิ้ง และการ
หมุนเวียนกลับมาใช้ คือการนาขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ ละประเภท เพื่ อนากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่
(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ได้ มีหมู่บ้านที่จะนารูปแบบการคัดแยกขยะครบวงจรไปทดลองใช้ ในชุมชน ได้ แก่
หมู่ท่ี 7 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 13 บ้ านห้ วยส้ านยาว หมู่ท่ี 8 บ้ านผาบ่อง หมู่ท่ี 12 บ้ านหนองเก้ าห้ อง หมู่ท่ี 17 บ้ านปงกลาง
หมู่ท่ี 18 บ้ านใหม่จัดสรร หมู่ท่ี 14 บ้ านท่าสันกลาง หมู่ท่ี 2 บ้ านห้ วยหวาย หมู่ท่ี 3 บ้ านร่องศาลา ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะทา
การทดลองนาร่องรูปแบบกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือนของกลุ่มผู้นาชุมชนที่สาคัญ ๆ ก่อน เช่ น ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่ บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน สาหรับขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมแต่ละหมู ).อสม(ั่ บ้ านจะนัดประชุมชี้แจงถึงปั ญหา วิธีการขั้นตอน
ดาเนินการคัดแยกขยะ และจัดตั้งคณะกรรมการแบ่งหน้ าที่รับผิดชอบกันในกลุ่มตัวแทนที่จะทดลองปฏิบัติการคัดแยก
ขยะแบบครบวงจร โดยจะเริ่มดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน พ .ศ.2560 ผลที่คาดว่ าจะได้ รับคือ
สามารถลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ก่อให้ เกิดรายได้ จากการกาจัดขยะและทาให้ ชุมชนสะอาดน่าอยู่
2. ธนาคารขยะในร้ านค้ าประชารัฐ มีหมู่ท่ี 8 บ้ านผาบ่อง มีความสนใจที่จะจัดตั้งธนาคารขยะในร้ านค้ าประชารัฐ
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อภิปรายผลการวิจยั
จากการที่ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประสบปั ญหาในเรื่องการจัดการ
ขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งปั ญหาสาคัญเกิดการขยายตัวของความเจริญด้ านเศรษฐกิจเข้ าสู่ชุมชนในพื้นที่ทา
ให้ บริบทสังคมกลายเป็ นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) ทาให้ ชุมชนในพื้นที่เป็ นสถาน
ที่ต้งั ของโรงงานอุตสาหกรรม ร้ านค้ า สถานที่ราชการ บ้ านจัดสรร และธุรกิจประกอบการต่างๆ ส่งผลให้ ปริมาณขยะเพิ่ม
มากขึ้น การพัฒนาความเป็ นเมืองมากขึ้นอาจทาให้ เกิดการย้ ายถิ่นฐานของประชากรอันส่งผลทาให้ ปัญหาต่างๆ ในสังคม
เมืองทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้ วย เช่ น ปั ญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปั ญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อม และ
ปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้น )เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ออนไลน์. 2558( จึงกลายเป็ นปัญหาสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และเป็ นปั ญหาระดับชาติท่ที ุกภาคส่วนกาลังเร่ งหาแนวทางการแก้ ไข ซึ่ง
ประเวศ วสี )อ้ างในสุขสมาน สังโยคและคณะ, 2555, น. 58) ได้ เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ในชุมชนโดยใช้
ยุ ทธศาสตร์ “สามเหลี่ยม เขยื้อนภูเขา” กล่ าวคือการเคลื่อนสิ่งยาก ๆ ที่เปรียบเป็ น “ภูเขา” ให้ ได้ น้ัน จะต้ องอาศัย
องค์ประกอบทั้งสามคือ หนึ่ง การสร้ างองค์ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้ อง สอง การเคลื่อนไหวทางสังคมจะต้ องอาศัยความรู้

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

เนื่องจากหมู่บ้านได้ รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้ สร้ างร้ านค้ าประชารัฐในชุมชน ลักษณะของกิจกรรมจะเริ่มจาก
การรับสมัครสมาชิก แล้ วนาวัสดุรีไซเคิลมาชั่งนา้ หนักและคานวณเป็ นจานวนเงิน บันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ ราคาที่ได้
ประสานกับร้ านรับซื้อของเก่าเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคา ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการทางผู้ใหญ่ บ้านจะประชุ มชี้แ จง
ประชาชนในหมู่ บ้า นทุ กหลั ง คาเรื อนให้ ทราบถึง จุ ด ประสงค์ใ นการจั ด ทาธนาคารขยะ และจะจั ด ตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานฝ่ ายต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการธนาคาร เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็ นต้ น โดยจะเริ่ม
ดาเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ .2560 ผลที่คาดว่าจะได้ รับคือ เพื่อให้ ประชาชนสามารถนาขยะ
กลับมาใช้ ใหม่ และสร้ างรายได้ ให้ กับชุ มชน เปลี่ยนขยะเป็ นเศรษฐกิจ ปลูกจิตสานึกในการจัดการขยะและการรั กษา
สิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน
3. กลุ่มปุ๋ ยหมัก มีหมู่ท่ี 11 บ้ านป่ าลัน หมู่ท่ี 15 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 16 บ้ านป่ าก่อพัฒนา หมู่ท่ี 10 บ้ านหัวทุ่ง
หมู่ท่ี 6 บ้ านสันต้ นแหน เนื่องจากในพื้นที่มมี ูลสัตว์ เช่นมูลกระบือ มูลสุกร มูลไก่ และมีปริมาณเศษพืช ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ
ที่เน่ าเสียหรือถูกกาจัดทิ้งจานวนมาก สามารถนามาทาเป็ นปุ๋ ยหมักซึ่งจะมีธาตุอาหารสาคัญสาหรับพืช โดยผู้ใหญ่ บ้าน
เกษตรกรนาไปใช้ ในการทาเกษตร ใส่สวนผัก สวนผลไม้ ได้ พืชจะเจริญเติบโตให้ ผลผลิตปริมาณมากและปลอดภัย ซึ่ง
ขั้นตอนการดาเนินการทางผู้ใหญ่บ้านจะประชุมชี้แจงประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ ทราบ และจะทดลองนาร่อง
ปฏิบัติกบั กลุ่มเกษตรกรที่จะอาสาสมัครเข้ าร่วมกลุ่มปุ๋ ยหมัก จานวนหมู่บ้านละ 20 หลังคาเรือน ผลที่คาดว่าจะได้ รับคือ
สามารถลดต้ นทุนในการทาเกษตรไม่ต้องเสียค่าปุ๋ ยบารุงพืช และลดปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่
4. ปุ๋ ยชีวภาพ มีหมู่ท่ี 15 บ้ านดงมะดะ หมู่ท่ี 16 บ้ านป่ าก่อพัฒนา หมู่ท่ี 9 บ้ านแพะ เนื่องจากในพื้นที่มมี ูล
สัตว์ เช่นมูลกระบือ มูลสุกร มูลไก่ และมีปริมาณเศษพืช ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ ที่เน่าเสียหรือถูกกาจัดทิ้งจานวนมาก สามารถ
นามาทาเป็ นส่วนผสมของปุ๋ ยชีวภาพได้ โดยผ่านกระบวนการหมักกับนา้ เอนไซม์ (นา้ เอนไซม์ + นา้ ตาล + นา้ ) ปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพที่ได้ จะประกอบด้ วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์ต่างๆ สาหรับพืช ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการทางผู้ใหญ่บ้านจะประชุม
ชี้แจงประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ ทราบ และจะทดลองนาร่องปฏิบัติกบั กลุ่มเกษตรกรที่จะอาสาสมัครเข้ าร่วม
กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ จานวนหมู่บ้านละ 20 หลังคาเรือน ผลที่คาดว่าจะได้ รับคือ สามารถลดต้ นทุนในการทาเกษตรไม่ต้องเสีย
ค่าปุ๋ ยบารุงพืช ลดปัญหาขยะอินทรีย์ในพื้นที่และเกษตรกรได้ บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษ
รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลตาบลดงมะดะที่ชุมชนร่ วมกันนาเสนอทั้ง4 รูปแบบข้ างต้ น จะ
สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้ องส่งเข้ าไปทาลายด้ วยระบบต่าง ๆ ให้ น้อยที่สดุ และสามารถนาขยะมาใช้ ประโยชน์ท้งั
ในส่วนของการใช้ ซา้ และแปรรูปเพื่อใช้ ใหม่ รวมถึงการกาจัดที่ได้ ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยชีวภาพ ซึ่งรูปแบบการ
จัดการขยะชุมชนดังกล่าวเป็ นการส่งเสริมให้ ชุมชนมีจิตสานึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกันที่จะนาไปปฏิบัติให้ บรรลุผล
สาเร็จ ชุมชนก็จะเกิดความเข้ มแข็งและสามารถเป็ นแนวทางดาเนินงานเพื่อเป็ นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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เป็ นฐานต้ องดึงประชาชนเข้ าร่ วม และสาม การดึงฝ่ ายการเมืองหรืออานาจรัฐเข้ ามามีส่วนร่ วมในการผลักดัน หากขาด
องค์ประกอบด้ านใดไปมักจะทาสิ่งที่ยากไม่สาเร็จ ปัญหาการจัดการขยะก็เช่นกันจาเป็ นจะต้ องอาศัยกระบวนการสร้ างการ
มีส่วนร่ วมของสามพลังประสานกัน คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคการเมืองซึ่งรวมถึงหน่ วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดการขยะในชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนับได้ ว่าเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ การแก้ ไขปัญหามี
ประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จ สอดคล้ องกับทิวา ประสุวรรณและคณะ )2559, น. 45) ได้ ศึกษาการจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและชุมชนในตาบลบ้ านแลง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า รูปแบบ
การจัดการขยะที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ตาบลบ้ านแลง ควรประกอบด้ วย องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และผู้มสี ่วนได้ ส่วน
เสีย ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่องค์การบริหารส่วนตาบล นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่หน่ วยงานเอกชน และหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้ อง
รวมทั้งประชาชนในท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นต้ นเหตุสาคัญของปัญหาขยะในพื้นที่ รูปแบบดังกล่าวเน้ นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายใน
การคิดสร้ างสรรค์โครงการและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการขยะที่อยู่ บน
รากฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นเครือข่ายทางสังคม ความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ความ
เอื้ออาทร และความร่วมมือในชุมชน หากนาทุนทางสังคมเหล่านี้ไปใช้ ในเชิงสร้ างสรรค์จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่ง
สอดคล้ องกับจุฑารัตน์ รัตนพิทกั ษ์ชน )2552, น. 4) ได้ ศึกษาธรรมาภิบาลและทุนทางสังคมในการจัดการขยะแบบมีสว่ น
ร่ วมของชุ มชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าข้ าม อาเภอพุนพิ น จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ าทุนทางสังคมของชุ มชน
สัมพันธ์กบั การทากิจกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าแต่ละชุมชนมีทุนทางสังคมแต่ผลการมีส่วน
ร่ วมในการทากิจกรรมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันของชุมชน ได้ แก่ 1) ปั ญหาขยะในชุมชน 2)
รูปแบบกิจกรรม 3) แกนนาในการทากิจกรรม 4) สถานที่ในการทากิจกรรม และ 5) ความช่ วยเหลือจากหน่ วยงาน
ภายนอก
ดังนั้นแนวทางในการแก้ ปัญหาโดยคานึงถึงความจาเป็ นและความเป็ นไปได้ ในการบริหารจัดการขยะเพื่อเลือก
แนวทางที่เป็ นรูปธรรมและเหมาะสมที่สดุ สาหรับชุมชน ซึ่งต้ องเป็ นกระบวนการที่ทาให้ ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและ
เกิดจิตสานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยให้ เหลือ
น้ อยที่สดุ เช่น การคัดแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน นาขยะอินทรีย์มาทาปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยชีวภาพ
และทิ้งขยะให้ ถูกที่ ทุกภาคส่วนจึงจาเป็ นต้ องสร้ างข้ อตกลงหรือสัญญาประชาคมของชุมชนในการปฏิบตั กิ ารบริหารจัดการ
ขยะให้ เป็ นแนวทางเดียวกันควบคู่ไปกับนโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาลตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้
ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ก็จะสามารถแก้ ไขปัญหาขยะได้ จนทาให้ เป็ นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) อย่างยั่งยืน
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สรุปผลการศึกษา
สถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลตาบลดงมะดะ สาเหตุเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้
ชุมชนกลายเป็ นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรเริ่มย้ ายเข้ ามาอาศัยอย่างหนาแน่น เกิดโรงงานอุตสาหกรรม บ้ านจัดสรร
ร้ านค้ า อาคารพาณิชย์และตลาดในพื้นที่ชุมชน จึงเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดปั ญหาขยะในชุมชนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกวัน
เป็ นเหตุให้ เกิดปัญหาการบริหารจัดการขยะที่มปี ระสิทธิภาพ
รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่ชุมชนร่วมกันกาหนดวางแผนเพื่อจะนาไปปฏิบัติในชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
ดงมะดะ ได้ แก่ การคัดแยกขยะครบวงจร ธนาคารขยะ ปุ๋ ยหมักและปุ๋ ยชีวภาพ เป็ นรูปแบบที่เกิดจากการปรับใช้ ประโยชน์
จากทุนทางสังคมที่มใี นชุมชนมาเป็ นพลังขับเคลื่อนในการแก้ ไขปัญหาขยะ ซึ่งจะทาให้ ชุมชนเข้ มแข็งอย่างยั่งยืน
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