
วารสารวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปทีี่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563) 
Science and Technology Research Journal Nakhon Ratchasima Rajabhat University Vol.5 No.2 (July – December 2020) 

30 

 

การจัดการขยะชุมชนหนองขาย่าง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมอืง จังหวดับุรีรัมย ์
Solid waste management at Nong Kha Yang community,  

Samed subdistrict, Muang district, Buriram Province 
 
 

รุ่งเรือง งาหอม* และทิพวัลย์ แสนค า 
Rungrueang Ngahom* and Thippawan Saenkham  

 

รับบทความ 5 พฤศจิกายน 2563/ ปรับแก้ไข 12 ธันวาคม 2563/ ตอบรับบทความ 25 ธันวาคม 2563 
Received: November 5, 2020/ Revised: December 12, 2020/ Accepted: December 25, 2020 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณ องค์ประกอบ และแนวทางการจัดการขยะชุมชน
หนองขาย่าง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการส ารวจขยะจากกลุ่มตัวอย่าง 22 
ครัวเรือน (ร้อยละ 10 ของประชากร 213 ครัวเรือน)  และ 36 ร้านค้าในตลาดชุมชน (ร้อยละ 100) 
และศึกษาการจัดการขยะโดยสัมภาษณ์เชิงลึกและอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า อัตราการ
เกิดขยะครัวเรือนเฉลี่ย 0.62 กิโลกรัมต่อวัน องค์ประกอบขยะมากที่สุด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ร้อยละ 
38.71) รองลงมา ได้แก่ ขยะอันตราย (ร้อยละ 22.58) ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 20.97) และขยะทั่วไป 
(ร้อยละ 17.74) ตามล าดับ และอัตราการเกิดขยะในตลาดเฉลี่ย 5.63 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนใหญ่เป็น
ขยะทั่วไป (ร้อยละ 38.54) รองลงมาได้แก่ ขยะอินทรีย์ (ร้อยละ 32.50) และ ขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 
28.95) ตามล าดับ ชุมชนจัดการขยะโดยคัดแยกขยะในครัวเรือน ตั้งศูนย์เรียนรู้ขยะอันตรายและขยะ
อินทรีย์ ธนาคารขยะสะสมบุญ ประเพณีจนองจองได กลุ่มกระเป๋าจากขยะรีไซเคิล และเครือข่าย
คณะกรรมการหมู่บ้านน้อยพิทักสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินการจัดการขยะอย่างเข้มท าให้ชุมชน
หนองขาย่างได้รับรางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) และรับรางวัล popular 
vote ประจ าปี 2561 
ค าส าคัญ: ชุมชนปลอดขยะ; ขยะรีไซเคิล; ธนาคารขยะ; การจัดการขยะ; จนองจองได  
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the quantity, composition and 

solid waste management at Nong Kha Yang community, Samed subdistrict, Muang 
district, Buriram province.  
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Survey of solid waste quantity and composition from a sample of 22 households (10% 
of the population 213 households) and 36 stores in the community market (100%). 
Solid waste management were carried out by the in-depth interviews and workshops. 
The result of the study showed that the average household waste rate is 0.62 kg/day. 
The composition of solid wastes was mostly organic waste (38.71%), followed by 
hazardous waste (22.58%), recycled waste (20.97%) and general waste (17.74%), 
respectively. The market produced solid wastes at an average rate of 5.63 
kilograms/day. The composition of market was mostly general waste (38.54%), 
followed by organic waste (32.50%) and recycled waste (28.95%), respectively.  
Community waste management by separating household waste. Setting up a learning 
center for hazardous waste and organic waste, recycle waste bank, Janong Jongdai, the 
group of recycling waste bags and the network of the little village committee of 
environmental protection. From the mentioned activities, Nong Kha Yang community 
received the zero waste award and the popular vote award in 2018. 
 
Keywords: zero waste; recycle waste bank, solid waste management; Janong Jongdai 
 
บทน า 

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนถือเป็นวาระ
แห่งชาติที่มีความส าคัญเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 
ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุก
ปีตามอัตราการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 
ขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ า แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้งการ
จัดเก็บ เคลื่อนย้าย รวมทั้งการท าลาย จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบก าจัดขยะ
เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่ เพียงพอกับปริมาณขยะ  ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี (ปิยชาติ ศิลปสุวรรณ.  2557)   
ซึ่งในปี 2561 มีปริมาณขยะทั่วประเทศ 27.93 ล้าน
ตันต่อปี  โดยมีอัตราการผลิตขยะต่อคน 1.15 
กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ขยะที่ถูกส่งไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องเพียง 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 38.85) ส่วนที่
เหลือน าไปก าจัดไม่ถูกต้อง 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 
26.21) และมีขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ 9.76 
ล้าน (ร้อยละ 34.94) ในบางพื้นที่มีการจัดการขยะไม่

เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์เช้ือโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ าท่วม (ส านักงาน
น โ ยบายและแผนทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม. 2563) 

จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเจริญเติบโตในหลาย
ด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา จึงท าให้
มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น ท าให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามมา ขณะทีบ่่อ
ฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นท่ีรองรับ
ขยะจากเมืองบุรีรัมย์และอ าเภอต่าง ๆ ใกล้ก าลังจะ
เต็มบ่อ ซึ่งคาดว่าภายในไม่เกิน 2 ปีนี้ (สยามรัฐ
ออนไลน์. 2561) ปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน 208 แห่ง มีการ
ให้บริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจัด 71 แห่ง 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 583,123.98 ตันต่อปี ขยะที่
เกิดขึ้นใน อปท. พื้นที่ให้บริการ 254,731.65 ตันต่อ
ปี ขยะทีเ่ก็บบขนไปก าจัด 143,004.97 ตันต่อปี ขยะ
ที่ถูกน าไปใช้ ประโยชน์ 26,486.58 ตันต่อปี ขยะที่
ก าจัดไม่ถูกต้อง 77,586.61 ตันต่อปี และขยะทีก่ าจดั
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ถูกต้อง 65,418.36 ตันต่อปี (ส านักจัดการกากของ
เสียและสารอันตราย. 2560)  

ชุมชนหนองขาย่าง ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรทั้งสิ้น 958 คน จ านวน 
213 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และอาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ ค้าขาย จักสาน ทอผ้าไหม หัต
กรรม และประมง  นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่นอกเขต
การให้บริการจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเสม็ด ที่ผ่านมาชุมชนก าจัดขยะด้วยวิธีการเผา
ท าลาย การฝังกลบ น าไปทิ้งในตัวเมือง และทิ้งข้าง
ถนน  ดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการขยะที่
เหมาะสมกับชุมชน จ าเป็นที่ทุกคนในชุมชนต้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ จะท าให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของขยะสามารถน ามาผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าและจ าหน่ายได้ ผู้สูงอายุในชุมชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
เกิดเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งกระบวนการท างานร่วมกันจะ
ช่วยดึ งศักยภาพของผู้สู งอายุ  เพื่ อ ให้ เกิดเป็น
นวัตกรรมที่น าขยะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าประดิษฐ์เป็น
ของใช้ต่าง ๆ เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในชุมชน 
ซึ่งทักษะการจัดการตนเอง ที่เกิดขึ้นนั้นจะท าให้
ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรในชุมชนหนองขาย่าง ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวนครัวเรือน

ทั้งสิ้น 213 ครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส าหรับศึกษาขยะ
ครัวเรือนคัดเลือกจากครัวเรือนที่เต็มใจเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 22 ครัวเรือน (ร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้งหมด) โดยยึดตามหลักการและแนวทาง
การศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ (2550) และ 36 
ร้านค้าในตลาดชุมชน จ าแนกเป็นร้านขายอาหาร
ส าเร็จรูป เสื้อผ้า ปลา ผัก น้ าปั่น ลูกช้ินทอด อาหาร
ปิ้งย่าง ผลไม้ เนื้อสัตว์ ขนม กิ๊ฟช๊อปและเครื่องส าอาง 
พิซซ่า ลอตเตอรี่ ของเล่นเด็ก รองเท้า และสวนสนุก 

2. การส ารวจปริมาณและองค์ประกอบขยะ
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดย
การมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุ รี รั ม ย์  คณะกร รมกา รหมู่ บ้ า นน้ อย พิ ทั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อม (กม.น้อยพิทักษ์สิ่ งแวดล้อม)  และ
ประชาชนชุมชนหนองขาย่าง  ด าเนินการศึกษาขยะ
ครั ว เรื อนโดยแจกถุ งพลาสติก 4 ใบต่อวันต่อ
ครัวเรือน ให้กลุ่มตัวอย่าง 22 ครัวเรือน ระหว่างเวลา 
16.00-17.00 น. เพื่อรวบรวมขยะแต่ละประเภทที่
เกิดขึ้น จากนั้นเวลาเดียวกันของวันถัดไปให้บันทึกน า้
หนักขยะแต่ละประเภท 

ส ารวจขยะจากตลาดชุมชน โดยแจก
ถุงพลาสติก 4 ใบที่แสดงรายละเอียดของขยะอินทรีย ์
ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้ทุก
ร้านค้าระหว่างเวลา 15.00-16.00 น. จากนั้นให้
รวบรวมขยะในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 19.00-
20.00 น. เพื่อบันทึกน ้าหนักขยะแต่ละประเภท (รูป
ที่ 1) 

 

    
 
รูปที่ 1 การส ารวจขยะครัวเรือนและตลาดชุมชน 
 

3. การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการขยะชุมชน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด และชุมชน
หนองขาย่าง  



 

 

4. การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการ
จัดการขยะชุมชนหนองขาย่างโดยสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชนหนองขาย่าง 

5. การจัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะ
ครบวงจร และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่า
ขยะรีไซเคิล 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาปริมาณและประเภทขยะ
ครัวเรือน 

ขยะครัวเรือนชุมชนหนองขาย่าง ต าบล
เสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอัตราการเกิด
ขยะเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน  

(รูปที่ 2) องค์ประกอบขยะมากที่สุด ได้แก่  ขยะ
อินทรีย์เฉลี่ย 0.24 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 38.71) 
รองลงมา ได้แก่ ขยะอันตราย 0.14  กิโลกรัมต่อวัน 
(ร้อยละ 22.58) ขยะรีไซเคิล 0.13 กิโลกรัมต่อวัน 
(ร้อยละ 20.97) และขยะทั่วไป 0.11 กิโลกรัมต่อวัน 
(ร้อยละ 17.74) ตามล าดับ (รูปที่ 3 และ 4) 

 

 
รูปที่ 2 อัตราการเกิดขยะครัวเรือน 
 

 
รูปที่ 3 ปริมาณขยะจ าแนกตามประเภทของขยะ 
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รูปที่ 4 องค์ประกอบของขยะครัวเรือน 
 

2. ผลการศึกษาปริมาณและองค์ประกอบ
ขยะตลาดชมุชน 

จากการส ารวจขยะจากตลาดชุมชน
จ านวน 36 ร้านค้า พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจาก
ตลาดแต่ละครั้งมีเพียง 5.63 กิโลกรัมต่อวัน (ตารางที่ 

1) ส่วนใหญ่เป็นขยะทั่วไป 2.17 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อย
ละ 38.54)  รองลงมาได้แก่  ขยะอินทรีย์  1.83 
กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 32.50) และขยะรีไซเคิล 
1.63 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 28.95) ตามล าดับ (รูป
ที่ 5) 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณขยะจากตลาดชุมชนหนองขาย่าง 

ประเภทขยะ ปริมาณขยะ (กิโลกรัมต่อวัน) ร้อยละ 
ทั่วไป 2.17±0.15 38.54 
อินทรีย์ 1.83±0.25 32.50 
รีไซเคิล 1.63±0.25 28.95 

รวม 5.63±0.22 100.00 

 
รูปที่ 5 องค์ประกอบของขยะตลาดชุมชน  
 

3. แนวทางการจัดการขยะชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ขยะโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ

อินทรีย์
38.71%

ทั่วไป
17.74%

อันตราย
22.58%

รีไซเคิล
20.97%

อินทรีย์
32.50%

ทั่วไป
38.54%

รีไซเคิล
28.95%



 

 

ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี รัมย์  และชุมชนหนอง         
ขาย่างทีม่ีผู้น าเข้มแข็งและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะ ส่งผลให้ชุมชนมีรูปแบบการ
จัดการขยะ ดังนี ้

ก า รป ร ะช าสั ม พั น ธ์  ก า ร ร ณร งค์
ประชาสัมพันธ์โครงการสะอาดบุรี (ท าความดีด้วย
หัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ) และการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการขยะที่ต้นทาง 
ภายใต้หลัก 3Rs คือ การลดปริมาณขยะ (Reduce) 
การใ ช้ซ้ า  (Reuse) และการน ากลับมาใ ช้ใหม่  
(Recycle) ส าหรับครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะ ปลูกผักสวนครัวริมรั้วและเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนจะได้รับแจกตะกร้า
และปิ่นโต 

การสร้างเครือข่ายการจัดการขยะ กลุ่ม
เ ครื อข่ า ยคณะกรรมการหมู่ บ้ านน้ อยพิทั กษ์
สิ่งแวดล้อม (กม.น้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) ร่วมกันท า
ความสะอาดชุมชนทุกวันเสาร์และวันส าคัญต่าง ๆ  

ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอันตราย 
ด าเนินการจัดตั้ ง เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ขยะ
อันตราย และเป็นแหล่งรวบรวมขยะอันตรายใน
ชุมชน เพื่อส่งต่อให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด
บุรีรัมย์ส่งไปก าจัดต่อไป 

ศูนย์ เ รียน รู้การก าจัดขยะอินทรีย์  
ประกอบด้วยการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน โดยเลี้ยง
ไส้เดือนด้วยมูลวัว และเศษอาหาร เศษผักและผลไม้ 
จะได้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนที่มีลักษณะเป็นเม็ดร่วน สี
น้ าตาลด า มีการระบายน้ าและอากาศได้ดี สามารถ
เก็บความช้ืนได้ดี  และมีปริมาณอินทรียวัตถุสูง 

รวมทั้งการก าจัดขยะอินทรีย์โดยเป็นน้ าหมักชีวภาพ
ที่ผสมสมุนไพรที่มีรสจืด ขม ฝาด เบื่อเมา เปรี้ยว 
หอมระเหย และเผ็ดร้อน เพื่อใช้ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช จากนั้นจึงแจกจ่ายในแต่ละครัวเรือนเพื่อ
น าไปใช้ในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้ตามโครงการ
ครัวเรือนต้นแบบจัดการสิ่งแวดลอ้มหน้าบ้าน น่ามอง 

การจัดการขยะรีไซเคิล ด าเนินการโดย
การจัดตั้งธนาคารขยะสะสมบุญ เพื่อรับบริจาคขยะรี
ไซเคิลทุกวันพระ และรายได้จากการขายขยะจะ
น ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป นอกจากนั้น 
ชุมชนยังร่วมกันสร้างสรรค์เศษผ้าหรือผ้าที่ไม่ใช้แล้ว 
ปรับเปลี่ยนเป็นกระเป๋าผ้าที่มีรูปแบบสวยงาม
เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์  และรณรงค์ ให้
ประชาชนใช้ถุงผ้าและตะกร้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 

การฟ้ืนฟูประเพณีจนองจองได ซึ่งเป็น
ประเพณีชุมชนที่เจ้าภาพนิยมใช้ปิ่นโตใส่อาหารหรือ
ขนมไปส่งตามบ้านของผู้มาช่วยงานในแต่ละครั้ง 
ชุมชนหนองขาย่างได้ใช้กลไกประเพณีจนองจองได
เช่ือมโยงการบริหารจัดการขยะ โดยตั้งกฏระเบียบ
ร่วมกันโดยประชาชนต้องน าเงินใส่ปิ่นโตในขาไป 
ส่วนขากลับตักกับข้าวใส่ปิ่นโตกลับ แทนการน าเงิน
ใส่ซองกระดาษ แล้วพกถุงพลาสติกไปตักอาหาร  

รางวัลการจัดการขยะ ชุมชนหนองขา
ย่างเป็นชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะตาม
โครงการชุมชนปลอดขยะ ได้รับรางวัลโครงการ
ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) ประจ าปี 
2561  และรับรางวัล popular vote ประจ าปี 2561 
โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) 
ประจ าปี 2561 

 

   

รูปที่ 6 การจัดการขยะรีไซเคิล 
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รูปที่ 7 รณรงค์การใช้ตะกร้า ถุงผ้า และปิ่นโต  
 

    

รูปที่ 8 โครงการครัวเรือนต้นแบบจัดการสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง 
 

     

รูปที่ 9 การเพ่ิมมูลค่าขยะรีไซเคิล 

   

รูปที ่10 เครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านน้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กม.น้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ชุมชนหนองขาย่างมีอัตราการเกิดขยะเฉลี่ย

เท่ากับ 0.62 กิโลกรัมต่อครัวเรือนต่อวัน หรือเฉลี่ย 
0.31 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ 
รองลงมา ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะ
ทั่วไป ตามล าดับ ขณะที่ตลาดสีเขียวชุมชนหนองขา
ย่างมีขยะเกิดขึน้เฉลี่ย 5.63 กิโลกรัมต่อวัน ส่วนใหญ่

เป็นขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติกและโฟม เป็นต้น 
รองลงมา ได้แก่  ขยะอินทรีย์  และขยะรีไซเคิล 
ตามล าดับ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ตลาดชุมชน
ไม่มีขยะอันตราย ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมให้เป็นตลาดนัดสีเขียวท่ีจ าหน่ายสินค้าปลอด
สารพิษ ส าหรับอัตราการเกิดขยะชุมชนหนองขาย่าง 
พบว่า น้อยกว่าอัตราการเกิดขยะของคนไทยที่มี



 

 

ค่าเฉลี่ย 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (ส านักงาน
น โ ยบายและแผนทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม. 2563)  นอกจากนั้น ยังน้อยกว่าหลาย
พื้นที่ ตัวอย่างเช่น อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ที่มีอัตราการ
เกิดขยะ 0.75 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (สุพรรณษา จิรา
ภานุสรณ์ และฉัตรชัย โชติษฐยางกูร. 2560) อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีปริมาณขยะที่ต้อง
ก าจัดทิ้ง 1 กิโลกรัมต่อวัน (ร้อยละ 61.29) และ 2 
กิโลกรัม (ร้อยละ 34.3) ประเภทขยะที่เกิดจากการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันที่พบมากที่สุด คือ เศษอาหาร 
เศษผัก ผลไม้ รองลงมาคือ ถุงพลาสติก และขวดแก้ว 
(ดิษฐพล ใจซื่อ และคณะ. 2560)  ชุมชนบ้านป่าก๊อ 
เขตเทศบาลต าบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย มีปริมาณ
ขยะสูงเกิน 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประกอบด้วย
ขยะอินทรีย์ (ร้อยละ 60) และขยะรีไซเคิล (ร้อยละ 
23) ขยะทั่วไป (ร้อยละ 6) และขยะอันตราย (ร้อยละ 
1) (ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน และคณะ. 2562) ตลาดนัก
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ผลิตขยะเฉลี่ย 20.45 
กิโลกรัมต่อวัน เป็นขยะย่อยสลายได้ 17.61 กิโลกรัม
ต่อวัน และขยะทั่วไป 2.2 กิโลกรัมต่อวัน หลังการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งที่ถั งขยะ 
สามารถลดขยะได้เหลือ 12.42 กิโลกรัมต่อวัน (ภัทร
กมล พลหล้า และดาริวรรณ เศรษฐีธรรม.  2561)  

ชุมชนหนองขาย่างมีรูปแบบการบริหาร
จัดการขยะที่หลากหลายและเป็นรูปธรรม โดย
เริ่มต้นจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
สะอาดบุรี “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติก” การสร้างกลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการ
หมู่บ้านน้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (กม.น้อยพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม) การสร้างศูนย์องค์ความรู้การจัดการ
ขยะอันตรายในชุมชน  เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ขยะ
อันตราย พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมขยะอันตรายใน
ชุมชน  การสร้างศูนย์เรียนรู้การก าจัดขยะอินทรีย์ 
โดยใช้ไส้เดือนดินย่อยสลายเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้
และมูลวัว และผลิตน้ าหมักชีวภาพใช้ในการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ ตามโครงการครัวเรือนต้นแบบ
จัดการสิ่งแวดล้อมหน้าบ้านน่ามอง  ส าหรับการ
จัดการขยะอินทรีย์ของหมู่บ้านส านักเย็น ต าบล
ท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
ได้น าขยะอินทรีย์มาท าน้ าหมักจากเศษอาหาร ผัก
ผลไม้ การหมักขยะเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ ผลิตไบโอ

เซลลูโลสเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสบู่ แชมพู
และครีม นวดผมที่ได้จดทะเบียน ขึ้นเป็น OTOP ใน
ระดับต าบลแล้ว การผลิตปุ๋ยมูลไสเ้ดือน และธนาคาร
กิ่งไม้ใบหญ้า (นภวรรณ รัตสุข. 2559)  

การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลด าเนินการใน
รูปแบบธนาคารขยะสะสมบุญ  เพื่อรับบริจาคขยะรี
ไซเคิลที่ชาวบ้านน ามาบริจาคทุกวันพระ และรายได้
จากการขายขยะที่น ามาบริจาคนี้จะน ามาใช้ในการ
พัฒนาชุมชน  ส าหรับการจัดการขยะรีไซเคิลใน
รูปแบบธนาคารขยะพบในหมู่บ้านส านักเย็น ต าบล
ท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 
(นภวรรณ รัตสุข. 2559) ชุมชนบ้านสวัสดิ์ อ าเภอศรี
ราชาจังหวัดชลบุรี จัดโครงการประกวดขยะเหลือใช้
มาประดิษฐ์ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และ
กิจกรรมขยะแลกบุญ (อลูมิเนียม กล่องนม ปฏิทินตั้ง
โต๊ะ ถุงน่องเก่า โทรศัพท์มือถือ) (อนันต์ โพธิกุล . 
2561) ชุมชนบุล าดวนใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประดิษฐ์ภาชนะรองรับขยะจากตาข่ายโปร่งแสงเพื่อ
รองรับขยะรีไซเคิล โดยมีซาเล้งมารับซื้อขยะใน
ชุมชน ซึ่ งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
(รุ่งเรือง งาหอม และสุพรรณษา จิราภานุสรน์ .  
2559) 

ตลาดสีเขียวชุมชนหนองขาย่าง จัดให้มีขึ้น
ทุกวันที่ 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 25 และ 28 เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่น าสินค้า
ปลอดสารพิษมาจ าหน่าย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะ
พลาสติกและโฟม จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจึงได้ข้อสรุปแนวทางการลดถุงพลาสติกจาก
ตลาด โดยชุมชนรณรงค์ให้ร้านค้าในตลาดนัดเลิกใช้
ถุงพลาสติกและและโฟมบรรจุอาหาร  และได้
ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าเศษ
ผ้าที่ไม่ใช้แล้วป็นกระเป๋าผ้าเพื่อน ามาใช้แทนการใช้
ถุงพลาสติก โดยเป็นกิจกรรมที่ท าร่วมกันระหว่าง
ผู้สูงอายุ วัยรุ่น และวัยเด็ก ร่วมกันสร้างสรรค์เศษผ้า
และเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วประดษิฐ์เป็นกระเป๋าผ้ารีไซเคลิ 
นอกจากนั้นชุมชนยังฟื้นฟูประเพณีจนองจองได 
เช่ือมโยงการบริหารจัดการขยะ มีข้อก าหนดในการ
ปฏิบัติร่วมกันคือ ประชาชนต้องน าเงินใส่ปิ่นโตในขา
ไป ส่วนขากลับตักกับข้าวใส่ปิ่นโตกลับ แทนการน า
เงินใส่ซองกระดาษ แล้วพกถุงพลาสติกไปตักอาหาร 
ส าหรับชุมชนควนขนุน ต าบลทับเที่ยง อ าเภอเมือง 
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จังหวัดตรัง ใช้กิจกรรมไลน์ประชาสัมพันธ์ลดการใช้
ถุงพลาสติก ซึ่งมีความเหมาะสมกับการน าไปใช้กับ
กลุ่มคนในชุมชนเมือง เนื่องจากไลน์เป็นช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบใหม่ ที่คนในชุมชนเมืองมีลักษณะ
บริโภคนิยมตามกระแส ชอบการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ยึดติดกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สะดวกสบาย การ
ใช้ช่องทางไลน์ในการสื่อสาร ท าให้รับทราบข่าวสาร 
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และตามกระแสได้อย่าง 
รวดเร็ว (วิรันดา จันทมี และคณะ. 2561) เทศบาล
เมืองน่าน จังหวัดน่าน รณรงค์ให้ประชาชนที่ไปซื้อ
ของที่ตลาดสดใช้ตะกร้าสานและถุงผ้าเพื่อลดปัญหา
จากการใช้ถุงพลาสติก (สนัฎฐ์ชล ลุ่มสมบูรณ์. 2561) 
จังหวัดบุรีรัมย์ รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ใน
กิจกรรม “บุรีรัมย์รวมใจ รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้
ถุงพลาสติกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร NO Foam 
Plastic เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย” พร้อมมอบถุง
ผ้าเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก แก่ประชาชนที่มา
ซื้อสินค้า (สยามรัฐออนไลน์. 2561) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ชุมชนหนองขาย่างเป็นชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะทีใ่ช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการขยะที่
ต้นทาง ภายใต้หลัก 3Rs คือ การลดปริมาณขยะ 
(Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) และการน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการสะอาดบุรี (ท าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลด
ให้ ลดใช้ถุงพลาสติก) ชุมชนด าเนินการจัดการขยะ
แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยสร้างศูนย์องค์
ความรู้การจัดการขยะอันตรายในชุมชน  เพื่อเป็น
แหล่งการเรียนรู้ขยะอันตรายและแหล่งรวบรวมขยะ
อันตราย การจัดการขยะรีไซเคิลจัดการโดยการตั้ง
ธนาคารขยะสะสมบุญ  การจัดกิจกรรมระหว่าง
ผู้สูงอายุ วัยรุ่น และวัยเด็ก เพื่อสร้างสรรค์เศษผ้า
และเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วประดษิฐ์เป็นกระเป๋าผ้ารีไซเคลิ 
การรณรงค์ให้ประชาชนใช้ถุงผ้าและตะกร้าในการซื้อ
ของตลาด การลดการใช้พลาสติกในชุมชนโดยการ
ประยุกต์ประเพณีจนองจองได  และการสร้าง
เครือข่ายคณะกรรมการหมู่บ้านน้อยพิทักสิ่งแวดล้อม 
(กม.น้อยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม) เพื่อร่วมกันท าความ

สะอาดหมู่บ้านทุกวันเสาร์ การร่วมมือร่วมใจจัดการ
ขยะของชุมชน ท าให้ชุมชนหนองขาย่างได้รับรางวัล
ชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) และ
รางวัล Popular Vote โครงการชุมชนปลอดขยะสู่
ความยั่งยืน (สะอาดบุรี) ประจ าปี 2561  

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณโครงการ “การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ชุมชนของชุมชนเย้ยสะแก ต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง 
จั งหวัดบุ รี รั มย์” ที่ สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงาน ขอขอบคุณนายพุทธ นิกรรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองขาย่าง และประชาชนชุมชนหนองขาย่างทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมการ
จัดการขยะ  
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