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บทคัดย่อ 

การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มขยะมูลฝอยและวสัดุเหลือใชใ้นครัวเรือน เพื่อเสริมสร้าง
อาชีพในชุมชน ด าเนินการโดยนกัวจิยัและชาวบา้น ต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ 
ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการ เน่ืองจากชาวบา้นส่วนมากไม่มีอาชีพเสริม และมีความ
ตอ้งการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได ้โดยเฉพาะการน าขยะและวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
นอกจากเป็นการลดขยะสะสมแลว้ยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าขยะน ากลบัมาใชใ้หม่  ซ่ึงชาวบา้นไดร่้วม
ปฏิบติัการแปรรูปผลิตภณัฑ์และถอดบทเรียนคร้ังน้ีวา่ เป็นการน าขยะและทรัพยากรในทอ้งถ่ินมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า ซ่ึงไม่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดลอ้มและส่ิงมีชีวติ  มีประโยชน์ใชส้อย
ท่ีเหมาะสมในชีวติประจ าวนั และท าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้น  จึงไดท้  าสัญญา
ประชาคมจดัตั้งกลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากขยะพลาสติก กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก
เศษผา้ กลุ่มแปรรูปเยือ่กระดาษจากวสัดุเหลือใช ้และกลุ่มแปรรูปครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้  

ค ำส ำคัญ :  การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขยะมูลฝอย, การเพิ่มมูลค่าขยะและวสัดุเหลือใช ้, กลุ่มอาชีพ
ในชุมชน 
 
Abstract 
 Value adding and processing of solid waste for household use were proposed to villagers 
at Banyang Sub-district, Muang District, Buriram Province as ways to handle the problems with 
waste management and household income. Through discussions, workshops and AAR (After 
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Action Review), Banyang villagers who were farmers and workers together with researchers 
came up with the development of community products from solid and household waste for 
occupation groups. This kind of waste management could help reduce community waste and 
strengthen this semi-urban and farming community socially and economically as they voluntarily 
formed occupation groups to earn extra income from reducing, recycling, reusing waste such as 
the plastic flower group, the fabric scraps group, the handmade paper, and shoe polishing cream 
group. 
Keywords: solid waste product processing, value added waste and waste materials, professional 
community groups  
 
บทน า 

แนวคิดในการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายเป็นส าคญั คือ ลดการเกิดของเสีย
หรือขยะมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด น าของเสียกลบัมาใชซ้ ้ าและใชป้ระโยชน์ใหม่ ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทุน
การผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย เพื่อใหเ้กิดการจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งย ัง่ยนืต่อไป ส่วนขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากการคดัแยกน าไปใชป้ระโยชน์ใหม่แลว้ จะส่งเสริมให้
น าไปแปรรูปผลิตพลงังาน โดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนหรือรัฐวสิาหกิจมาลงทุน ทั้งน้ีแผนแม่บท
ดงักล่าวจะประกอบดว้ย 3 มาตรการหลกั คือ มาตรการลดขยะมูลฝอย  มาตรการการจดัการขยะมูล
ฝอย และมาตรการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ภายใน 5 ปี จะตอ้งเห็นการลดปริมาณ การ
จดัการส่งเสริมขยะของทั้ง 3 ส่วนน้ีใหส้ าเร็จไดถึ้ง 70% จากปัจจุบนัขยะท่ีถูกก าจดัอยา่งถูกตอ้ง
เพียง 0.3% เท่านั้น  (แผนแม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ. 2559 - 2564)1 
 ส าหรับชุมชนต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดต้ระหนกัถึงปัญหาและ
ความส าคญัของปัญหาขยะตน้ทาง ซ่ึงเป็นปัญหาใกลต้วัท่ีเกิดข้ึนทุกวนัทุกครัวเรือน ยากท่ีจะ
แกปั้ญหาใหห้มดไปได ้ปัจจุบนัต าบลบา้นยางประสบปัญหาดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนท่ีเร้ือรังมานาน ยงัไม่มีมาตรการและแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการขยะ ซ่ึงจาก
การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นยาง ไดส้รุปปัญหาในการด าเนินงานหลาย
ประเด็น ไดแ้ก่ การขาดระเบียบวนิยัในการในการทิ้งขยะมูลฝอย ไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอย ขาด
จิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ มีการใชส้ารเคมี ปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรมากเกินไป 
ขาดการก าจดัวชัพืชและการบ าบดัน ้าเสีย ในล าหว้ย ส่งผลใหเ้กิดปัญหาดา้นสาธารณสุข เช่น ปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน เกิดโรคติดต่อของคนและสัตว ์โรคไขเ้ลือดออก ปัญหาดา้นสังคมท่ีตามมา คือ
เด็กเยาวชนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด ขาดสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ขาดการรวมกลุ่มท่ีเขม้แขง็ ความ
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ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นลดลง ประสพปัญหาครอบครัว และปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ท าให้
ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลงัฤดูการเก็บเก่ียว แหล่งน ้าไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพเกษตร
ผลผลิตตกต ่าไม่เพียงพอต่อการบริโภค  ขาดการรวมกลุ่มทางการเกษตรในรูปของสหกรณ์ ราคา
ผลผลิตข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คนกลาง ไม่มีตลาดรองรับสินคา้เกษตร ขาดการพฒันาอาชีพ พฒันา
นวตักรรม การพฒันาบรรจุภณัฑ ์และขาดเงินทุนในการประกอบการและพฒันาอาชีพ  ดว้ยปัจจยั
ปัญหา ดงักล่าว จึงไดเ้สนอแนวทางหนุนเสริมและผลกัดนัชุมชนต าบลบา้นยาง ไดมี้การพฒันา
อาชีพเดิมและใหเ้กิดอาชีพใหม่จากการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตลอดจน
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริมรายไดใ้หก้บัชุมชน ซ่ึงนอกจากเป็นการ
จดัการขยะท่ีถูกตอ้งแลว้ ยงัสามารถลดขยะสะสม และเป็นการน าขยะท่ียอ่ยสลายยากน ากลบัมาใช้
ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า อนัจะส่งผลใหเ้กิดเป็นแหล่งเรียนรู้การจดัการขยะชุมชนไดใ้นอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขยะมูลฝอยส าหรับใชป้ระโยชน์ในครัวเรือน  

2. ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัชุมชน 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาวจิยัน้ี เป็นการวจิยัแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลบา้นยาง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ประชากรท่ี
ศึกษา คือ ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลบา้นยาง ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนราษฏร์ โดยคดัเลือกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง และอาสาสมคัรท่ีเป็นตวัแทนหมู่บา้น ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพ กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน ผูน้ าชุมชน และอาสาสมคัร 

เคร่ืองมือการวจัิย 
 การวจิยัเชิงพื้นท่ีเป็นกระบวนการวจิยัท่ีเนน้เชิงคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษามีความ
หลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล ขอ้เทจ็จริงและความเป็นจริงมากท่ีสุด เคร่ืองมือวจิยัประกอบดว้ย 
     การสังเกต (Obserbvation) ใชเ้ก็บขอ้มูลบริบทพื้นท่ีชุมชน ดา้นกายภาพ ของส่ิงแวดลอ้ม 
ขยะมูลฝอยและพฤติกรรมของชุมชน  
  แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกรายประเด็น แบบไม่มีโครงสร้าง 
ใช้เก็บข้อมูลด้านบริบทชุมชนซ่ึงเป็นข้อมูลทั่วไป และแบบมีโครงสร้างใช้ถามภาพรวมของ
กิจกรรมการวจิยั ซ่ึงใชเ้ก็บหลงัจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัและการถอดบทเรียน  
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แบบสอบถาม (Questionaire) เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นใช้เก็บข้อมูลหลังการ 
ฝึกอบรมการแปรรูปขยะและการติดตามความกา้วหนา้พฒันาการการแปรรูปขยะของกลุ่มแม่บา้น  

เวทีชาวบ้าน (People forum) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และ
กระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่วม เน้นการพูดคุย สนทนาแบบพื้นบ้าน ในประเด็นความคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ การแกปั้ญหา แนวทางการแกปั้ญหาและการวจิารณ์  ตลอดจนแนวทางการพฒันาเพื่อ
ความย ัง่ยืน ใช้เก็บข้อมูล ทั้ งระยะเตรียมการ ระยะปฏิบัติการ ระยะประเมินผลและระยะรับ
ผลประโยชน์ ท่ีเกิดข้ึนต่อชุมชนโดยรวมในดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 ถอดบทเรียน (After action review) เป็นสรุปกิจกรรมท่ีด าเนินการวิจยัตามประเด็นต่างๆท่ี
ชุมชนไดรั้บรู้ เขา้ใจ น าไปใช ้และไดรั้บผลประโยชน์ เพื่อทบทวนและคืนขอ้มูลแก่ชุมชน 

ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล ตั้ งแต่ตน้ทาง กลางทางและ

ปลายทางโดยผา่นกระบวนการจดัเวทีชาวบา้น การถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน  มีขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั แบ่งออกเป็น 4  ขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. การศึกษาปัญหาการวิจยั 

 ศึกษาบริบทพื้นท่ี ขอ้มูลจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
 เก็บรวบรวมขอ้มูล  
 จดัเวทีชาวบา้น วเิคราะห์ SWOT ประเด็นปัญหา แนวทางการแกไ้ขปัญหา และ
ความตอ้งการพฒันา 

2. การหาแนวร่วมกบักลุ่มเป้าหมาย 
 ประชุมทีมวจิยั ร่วมสังเคราะห์ประเด็นวจิยั วางแผนการด าเนินงาน ก าหนด 

เป้าหมายและระยะเวลาการวิจยั 
 ท าความเขา้ใจกบัชุมชน โดยมีผูน้ าชุมชนเป็นผูข้บัเคล่ือนร่วมกบันกัวจิยั 
3. การปฏิบติัการวิจยัแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ศึกษาดูงานเพิ่มพนูความรู้ เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ ทกัษะการจดัการขยะ และการ 

แปรรูปขยะมูลฝอย 
 อบรมเชิงปฏิบติัการฝึกทกัษะการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขยะมูลฝอยและวสัดุเหลือ 

ใชส้ าหรับใชป้ระโยชน์ในครัวเรือและในชุมชน 
4. การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
 ประเมินผลความพึงพอใจ 

 ถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน 
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สถิติและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลแบบเชิงพรรณนาและน าเสนอดว้ยตาราง แผนภูมิและ
กราฟ 

ขอ้มูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จาก การสังเกต การสัมภาษณ์ การระดม
ความคิด การจดัเวทีชาวบา้นและการถอดบทเรียน น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล แบบเชิง
พรรณนา รายประเด็นเช่ือมโยงแนวคิดและน าไปอธิบายเสริมขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อให้ไดเ้น้ือหาท่ีมี
ความละเอียดชดัเจนและลุ่มลึกยิง่ข้ึน  
 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาบริบทชุมชนดา้นการบริหารจดัการขยะตามยทุธศาสตร์ของต าบลบา้นยาง 
โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้การประเมินผลการด าเนินงาน พบวา่ ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมใน
กิจกรรม เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แต่การด าเนินการก็ยงัไม่สามารถแกปั้ญหาเร่ืองคุณภาพ
ชีวติและเศรษฐกิจในชุมชนได ้ประชาชนส่วนใหญ่ยงัวา่งงานหลงัการเก็บเก่ียว มีการอพยพไป
ท างานรับจา้งต่างจงัหวดั  ดา้นการจดัการขยะในชุมชน ปัจจุบนัมีค่าใชจ่้ายทั้งต าบลประมาณ 4 ลา้น
บาทต่อปี ในการน าขยะไปทิ้งท่ีเทศบาลเมืองบุรีรัมย ์โดยเช่าพื้นท่ีทิ้งขยะกิโลกรัมละ 0.50 บาท 
ปัญหาในการบริหารจดัการขยะ ส่วนใหญ่ชาวบา้นยงัขาดจิตส านึกและใหค้วามร่วมมือนอ้ย  มีขยะ
จรขา้งถนนบริเวณทางเขา้หมู่บา้น ร้านขายของช า ไม่มีการรักษาความสะอาด  ร้านคา้ตลาดนดัหนา้
โรงเรียนมาจากหลายท่ี จะมีขยะหนา้วดัและหนา้โรงเรียน เน่ืองจากแม่คา้ไม่มีภาชนะรองรับและ
แยกขยะก่อนทิ้ง 

ผลจากการจดัเวทีชาว ชาวบา้นมีความตอ้งการเป็นชุมชนตน้แบบในทุกๆ ดา้น เช่น การ
จดัการขยะ ลดขยะจากตน้ทางในครัวเรือนโดยหลกั 3R (reduce reuse recycle) มีการเกษตรปลอด
สาร  มีศูนยเ์รียนรู้ ถ่ายทอดความรู้  หมู่บา้นสะอาด  เป็นชุมชนนวตัวถีิ เป็นแหล่งท่องเท่ียว มีความ
ร่มเยน็เป็นสุข มีการบริหารจดัการแหล่งน ้าธรรมชาติ เพื่อการใชอุ้ปโภค บริโภค  มีการคมนาคม
สะดวกมีความเจริญ สวยงาม  ผูน้ าและคนในชุมชนมีความรักสามคัคี   จากขอ้มูลขยะมูลฝอยใน
ชุมชนท่ีพบส่วนมาก เป็นขยะแหง้ท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น พลาสติก เศษผา้ ลงั
กระดาษ  กระป๋องโลหะ ขยะรีไซเคิล ไดแ้ก่ ขวดพลาสติก ขวดแกว้  รองลงมาเป็นขยะเปียกหรือ
ขยะอินทรีย ์ส่วนใหญ่ชาวบา้นน าไปเล้ียงสัตวแ์ละมีเพียงบางครัวเรือนน าไปท าปุ๋ยหมกัและน ้าหมกั
ชีวภาพ  จึงไดเ้สนอแนวทางและแนวคิดร่วมกบัชุมชนในการแกปั้ญหา การจดัการขยะ การเพิ่ม
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มูลค่าขยะ การสร้างอาชีพเสริม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและเศรษฐกิจในชุมชน โดยทีมนกัวจิยัเป็น 
พี่เล้ียงจดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ ดา้นเพิ่มมูลค่าและการน าขยะมูลฝอยและวสัดุเหลือทิ้งในครัวเรือน
กลบัมาใชป้ระโยชน์ และส่งเสริมอาชีพเพื่อพฒันาสู่การตั้งกลุ่มอาชีพผลิตภณัฑชุ์มชน  ซ่ึงมีการ
ฝึกอบรมทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐจ์ากขยะพลาสติก กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากเศษผา้ กลุ่มแปรรูปเยือ่กระดาษจากวสัดุเหลือใช ้ กลุ่มแปรรูปครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้ 
และกลุ่มแปรรูปแผน่คอนกรีตปูทางเดินจากคอนกรีตเหลือทิ้งจากงานร้ือถอนก่อสร้าง  หลงัจาก
ฝึกอบรมและถอดบทเรียน ชาวบา้นส่วนมากมีความตอ้งการพฒันาเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างอาชีพ
และรายไดใ้หก้บัครอบครัว  จึงเกิดสัญญาประชาคมและมีขอ้ตกลงร่วมกนั ในการจดัตั้งกลุ่ม มี
ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นและผูน้ าชุมชนเป็นท่ีปรึกษา  โดยจดัตั้งกลุ่มอาชีพออกเป็น 4 กลุ่ม  
ดงัน้ี 
   1.  กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐจ์ากขยะพลาสติก  มีสมาชิกจ านวน 11 คน  
  2.  กลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้  มีสมาชิกจ านวน 17 คน 
  3.  กลุ่มแปรรูปเยื่อกระดาษจากวสัดุเหลือใช ้ มีสมาชิกจ านวน 14 คน  

4.  กลุ่มแปรรูปครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้ มีสมาชิกจ านวน 13 คน   
ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการฝึกอบรมทั้ง 5 กลุ่มอาชีพ ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจในระดบัมาก โดยเฉพาะประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและการจดัการหลงัการใชง้านและ
ดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์  เม่ือพิจารณาเป็นรายกลุ่มอาชีพโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย พบวา่
การแปรรูปครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้มากท่ีสุด  รองลงมาการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเศษผา้ 
การแปรรูปแผน่คอนกรีตปูทางเดินจากคอนกรีตเหลือทิ้งจากงานร้ือถอนก่อสร้าง   การแปรรูปเยือ่
กระดาษจากวสัดุเหลือใช ้และการแปรรูปดอกไมป้ระดิษฐ์จากขยะพลาสติก  

 

 

 

 
รูปท่ี 1 ภาพรวมความพึงพอใจทุกกลุ่มอาชีพ  รูปท่ี 2 ความพึงพอใจกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้ 
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รูปท่ี 3 ความพึงพอใจกลุ่มแปรรูปเยือ่กระดาษจากวสัดุ 
เหลือใช ้

 รูปท่ี 4 ความพึงพอใจกลุ่มครีมขดัรองเทา้จากเปลือกผลไม ้  

   

 

 

 
รูปท่ี 5 ความพึงพอใจกลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์จากขยะพลาสติก  รูปท่ี 6 ความพึงพอใจกลุ่มแปรรูปแผน่คอนกรีตปูทางเดินจาก

คอนกรีตเหลือทิ้งจากงานร้ือถอนก่อสร้าง   
 

 ผลการถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมและการติดตามความกา้วหนา้ พบวา่ ชาวบา้นให้
ความสนใจ มีความมุ่งมัน่และคาดหวงัสูงในการท่ีจะน าไปสู่การประกอบอาชีพเสริม ไดรั้บความรู้ 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์  เขา้ใจหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการน าขยะ
และวสัดุเหลือใชม้าเพิ่มมูลค่าและใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือเป็นสินคา้สร้างรายได ้และยงัเป็น
การลดขยะ ลดโลกร้อนดว้ย นอกจากน้ียงัเสนอวา่ มีความเป็นไปไดใ้นการก่อตั้งกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน เน่ืองจาก ผลิตไดง่้าย ตน้ทุนต ่า วสัดุทนทานหาง่ายมีในชุมชน สามารถเป็นสินคา้ชุมชนได ้ 
มีตลาดรองรับเพราะทุกคนตอ้งใช ้ และท่ีส าคญัคือ เป็นการลดปัญหาการวา่งงาน  สามารถน าไป
พฒันาคุณภาพชีวิตทั้งดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนมีความสามคัคีน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื   
 

 

 

 
รูปท่ี 7 การฝึกอบรมอาชีพ  รูปท่ี 8 การถอดบทเรียน 
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รูปท่ี 9 การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากเศษผา้  รูปท่ี 10 การแปรรูปดอกไมป้ระดิษฐ์จากขยะพลาสติก 

   

 

 

 
รูปท่ี 11 การแปรรูปครีมขดัรองเทา้จากเปลือผลไม ้  รูปท่ี 12 การแปรรูปดอกไมจ้ากเยือ่กระดาษวสัดุเหลือใช ้

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวจิยั การแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากขยะมูลฝอยสู่การพฒันากลุ่มอาชีพในชุมชน 
พบวา่ การน าขยะมูลฝอยและวสัดุเหลือใชใ้นครัวเรือนมาแปรรูปผลิตภณัฑข์องใช ้ เป็นการลดขยะ
ในครัวเรือน ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม บริเวณในครัวเรือนสะอาดข้ึน ชาวบา้นเห็นความส าคญัและ
คุณค่าประโยชน์ของขยะมากข้ึน  การเพิ่มมูลค่าขยะและวสัดุเหลือใชด้ว้ยการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์
ของใชใ้นครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพเสริมใหก้บัชุมชนได ้ ซ่ึงจะน าไปสู่การลดรายจ่าย สร้าง
รายได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั จริยาภรณ์  อุ่นวงษแ์ละคณะ (2555)2 การสร้างมูลค่าเพิ่มวสัดุเหลือใช้
จากวสิาหกิจชุมชน น าเศษข้ีเล่ือยมาท าเป็นข้ีไตพ้ฒันาปรับปรุงสูตรใหมี้ประสิทธิภาพการติดไฟง่าย
และออกแบบบรรจุภณัฑห่์อลูกอมใหง่้ายและพอดีกบัการใชแ้ต่ละคร้ัง  สอดคลอ้งกบัวาสนา  เจริญ
วเิชียรฉาย (2552)3 ไดส้รุปวา่ การรีไซเคิลท าใหโ้ลกมีจ านวนขยะนอ้ยลง และช่วยลดปริมาณการน า
ทรัพยากรธรรมชาติและการโค่นท าลายป่าไมล้ง การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่จึงเป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วย
เพิ่มคุณภาพใหก้บัชีวติ เพิ่มคุณค่าใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม และช่วยถนอมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ของโลกไวไ้ดดี้ท่ีสุด และสอดคลอ้งกบัพิพฒัน์  อภิรักษธ์นากร (2551)4  ช้ีวา่ ผูบ้ริโภคมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชเ้ฟอร์นิเจอร์เพื่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการน าวสัดุเหลือทิ้งแลว้มาท าเป็น
เฟอร์นิเจอร์จะช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษพ์ลงังาน สามารถท าใหเ้กิดการ
ผลิตสินคา้ใหม่  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั วาสนา  เจริญวเิชียรฉาย (2552)5  ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุ
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เหลือใชมี้แหล่งผลิตอยูท่ ัว่ไป ใชว้สัดุหลกัในการผลิต คือวสัดุเหลือทิ้งท่ีหาไดง่้ายในปริมาณมาก มี
ทั้งแบบยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ และแบบท่ีไม่ยอ่ยสลาย  ซ่ึงจะเห็นวา่วสัดุของเหลือใช ้หรือวสัดุ
ท่ีถูกใชป้ระโยชน์อยา่งหน่ึงแลว้  หลายชนิดยงัคงอยูใ่นสภาพดีสามารถน ามาคดัแปลงใหเ้กิด
ประโยชน์ไดอี้ก 

ดา้นความเป็นไปไดใ้นการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายไดใ้หก้บัชุมชน 
ชาวบา้นมีความพึงพอใจมากท่ีสามารถผลิตไดเ้อง วสัดุหาไดง่้ายในชุมชน ตน้ทุนการผลิตต ่ามีความ
เหมาะสมในการน าไปใชป้ระโยชน์  ดงันั้นชาวบา้นจึงมีความเห็นวา่ มีความเป็นไปไดใ้นการสร้าง
กลุ่มอาชีพในชุมชน ผลิตสินคา้ชุมชนใหมี้คุณภาพ และสามารถเขา้ถึงตลาดชุมชนได ้ซ่ึงจะน าไปสู่
การสร้างอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชุมชน สอดคลอ้งกบังานวจิยั อจัฉราวรรณ  ณ สงขลา (2556)6 
กล่าววา่ การส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากเศษวสัดุเหลือทิ้งจากโรงงาน เป็นการสร้างแนวทางใน
การส่งเสริมและพฒันาอาชีพสู่ชุมชนเพื่อผลิตเชิงพาณิชย ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
  วสัดุเหลือใชท่ี้น ามาแปรรูปผลิตภณัฑเ์ป็นผลิตภณัฑข์องใชใ้นครัวเรือนมีการเลือก
ประเภทวสัดุและผา่นการท าความสะอาดแลว้ จึงสามารถน าไปใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั ในกระบวนการ
แปรรูปมีการลดการใชพ้ลงังานใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจากวสัดุเหลือทิ้งผา่นการใชง้านมาแลว้คุณสมบติั
ก็ลดนอ้ยลงไปดว้ย  และควรน าไปใชป้ระโยชน์ใหถู้กตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้านวสัดุ
นั้นๆ 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาวจิยัถึงกระบวนการทางเคมีท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนการเตรียมวสัดุ 
การผลิตและการใชง้าน และศึกษาต่อยอดการพฒันาศกัยภาพกลุ่มแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากวสัดุเหลือ
ใชสู่้การเป็นวสิาหกิจชุมชน 
 
กติติกรรมประกาศ 

งานวจิยัน้ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก ส านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ(วช.) 2562 
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