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การวิจ ยั ครัง้ นี้ ม ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน และสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจรของโรงเรียนและชุม ชน โดยดาเนินการในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ซึง่ มีกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มชุมชน ได้แก่ กลุ่มผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชน
จานวน 22 คน 2) กลุ่มนักเรียนและครูในโรงเรียนจานวน 20 คน โดยใช้ร ะเบียบวิธวี จิ ยั การวิจ ยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมซึง่ ประกอบด้วยช่วงการลาดตะเวน และช่วงวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเปิ ดวง
สุนทรียสนทนา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา จากนัน้ นาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาอย่างละเอียด ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบและกลไกใน
การจัด การขยะอย่า งครบวงจรบนฐานการมีส่ ว นร่ ว มของโรงเรีย นและชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ (4C) ได้แก่ 1) การสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะของกลุ่ม (Create Public Sphere) เพื่อเป็ น
พืน้ ทีส่ าหรับดาเนินการปฏิบตั กิ ารสื่อสาร ให้เกิดความคิดเห็นทีส่ อดคล้อง ความเข้าใจที่ตรงกัน และ
มติเอกฉัน ท์ ในการร่ วมกัน ค้น หาแนวทางการป้ องกัน การหลีก เลี่ย ง หรือด าเนิ น การเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ท่ไี ม่ ส มเหตุส มผล ไม่ย ั ่งยืน และไม่ยุติธ รรม ให้ดขี ้นึ ในลาดับต่อไป 2) การ
เปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) โดยมีรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ลักษณะด้วยกันคือ
กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือทา (Learning by Doing) และกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอด
ทางสัง คม (Learning by Socialization) 3) การเปลี่ ย นความเข้า ใจ (Change Understanding)
เป็ น ผลลัพธ์ของการท ากิจกรรมการเรียนรู้ท่นี ามาซึ่งเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ ประกอบด้วย ด้าน
ความรู้สกึ ได้แก่ การเห็น คุณ ค่าในตนเอง เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะ และการตระหนักต่อ
ปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการขยะและวิธกี าร
คัดแยกขยะ 4) การเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavioral) เป็ น ผลลัพธ์ของการทากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่นี ามาซึ่งเกิดพฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการแยกขยะ และพฤติกรรมการกาจัดขยะ
ภายใต้ เ งื่อ นไขแห่ ง การปฏิ บ ัติ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ เงื่อนไขด้ า นรายได้ เงื่อนไขด้ านการตระหนั ก
ต่อสิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ
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This research aims to create and to synthesize the integrated waste management
model and mechanism based on the participation of schools and the community. The study
site was located in the KohWai sub-district in the Pak Phli district of the Nakhon Nayok
Province. The subjects were divided into the following two groups: 1) community leaders
and members for a total of twenty-two subjects; and 2) teachers and students for a total of
twenty subjects. The study method was critical participatory action research (CPAR).
The CPAR process consisted of a reconnaissance phase and an action research phase.
The data collection was conducted using participatory and non-participatory observation,
in-depth interviews and the dialogue technique. Content analysis was used to analyze the
collected data. Then, the information was described in detail. The research found that the
integrated waste management model and mechanism consisted of four elements (4C):
1) create a public sphere for becoming an area for communicative practices and lead into
an inclusive opinion, the same understanding, and unanimity; 2) change learning by doing
and socialization activities; 3) change understanding of the results of transformative learning
activities consisted of change in feelings, including self-esteem, good attitudes to waste
management, awareness of waste problems and a change in knowledge, including
knowledge of waste management and separation method; and 4) change behavior so that
the results of activities lead to three waste management behaviors, including reduction,
separation, and disposal. These behaviors depended on three conditions: income,
environmental awareness, and charity.
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ประกาศคุณูปการ
ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่อยากจะสื่อสาร 3 เรื่องราว เพื่อบอกเล่าให้ผู้อ่านได้รบั ทราบ
เกี่ยวกับปริญ ญานิ พนธ์ฉบับนี้ เรื่องแรก คือ “สถาบัน นอกสายตา” ข้าพเจ้าเรีย นปริญ ญาตรีอยู่ท่ี
มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรแห่งนี้ ตลอด 4 ปี ท่เี ดินไปทานข้าวที่ศูนย์อาหารของ
มหาวิท ยาลัย แต่ ไ ม่ เ คยรู้ เ ลยว่ า เดิ น ผ่ า นองค์ ก รชั ้น น าแห่ ง การวิจ ัย และการเรีย นรู้ ท าง
พฤติกรรมศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์แห่งนี้เป็ นมากกว่า
สถาบันทางการศึกษาสาหรับข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้ศกึ ษาอยูท่ น่ี ่ี ทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ชีวติ ข้าพเจ้าหลายอย่างซึ่งเป็ นผลมาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณ วุฒขิ องสถาบันทุกท่าน ได้ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ทัง้ ทางด้านวิชาการและทักษะชีวติ ในการก้าวเข้ าสู่การเป็ น
นักวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ให้แก่ขา้ พเจ้า
เรื่องของ “ความรู้ส ึก ” เป็ น เรื่องที่ส องที่อยากจะบอกเล่า เมื่อถามถึง ความรู้ส ึกของตัว
ข้าพเจ้าก่อนเดิน เข้ามาสู่รวั ้ ของสถาบันแห่งนี้ ขา้ พเจ้าสามารถตอบได้ท นั ทีเลยว่า ข้าพเจ้ารู้สกึ ไม่
ชอบการวิจยั เป็ นอย่างยิง่ และในทุกครัง้ ทีม่ โี อกาสแสดงความคิดเห็นก็เหมือนจะพยายามดูถูก ดูหมิน่
และดูแคลนการท าวิจ ยั ที่เป็ น วิท ยานิ พ นธ์ใ นปั จจุบ ัน ของสถาบัน การศึก ษาต่างๆ โดยที่ตวั ของ
ข้าพเจ้าเองยังไม่เคยได้รคู้ วามหมายของการทาวิจยั อย่างแท้จริงเลย แต่เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาศึกษา
ในสถาบันแห่งนี้กเ็ กิดความรูส้ กึ ใหม่ขน้ึ เป็ นความรูส้ กึ สังเวชใจกับความรูส้ กึ และการแสดงออกของ
ตนเองทีม่ ตี ่อการวิจยั ในอดีตทีผ่ ่านมา การเปลีย่ นแปลงทางความคิดครัง้ ใหญ่จากหน้ามือเป็ นหลังมือ
ในครัง้ นี้ของข้าพเจ้าคงจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลย หากปราศจากการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ การ
ได้มโี อกาสช่วยงานต่างๆ ของสถาบัน และทีส่ าคัญคือการได้เห็นแบบอย่างการประพฤติ ปฏิบตั ขิ อง
คณาจารย์ ล้วนแล้วแต่เป็ น ประสบการณ์ ท่หี ล่ อหลอมให้ขา้ พเจ้าเกิดความรู้สกึ รักในงานวิจยั และ
ต้องการที่จะทางานวิจยั จนนามาซึง่ ความสาเร็จในการทางานวิจยั ในครัง้ นี้ และความสาเร็จในครัง้ นี้
คงจะเกิด ขึ้น ไม่ ไ ด้ เลยหากไม่ ม ี บุ ค คลต่ า งๆ ที่ข้ า พเจ้ า อยากจะกล่ า วถึ ง ในเรื่อ งที่ ส าม คื อ
“ขอขอบพระคุณ”
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผูซ้ ง่ึ เมตตาอนุ ญาตให้ขา้ พเจ้าเรียกว่า
แอ็ดไวเซอร์ ผู้ซ่งึ คอยประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรู้ ถ่ายทอดความคิด ซึ่งข้าพเจ้ารับรู้ได้ว่าการมี
ข้าพเจ้าเป็ นแอ็ดไวซี่เป็ นเรื่องที่ยากลาบากมากสาหรับแอ็ดไวเซอร์ท่จี ะต้องคอยขัดเกลา อบรม สั ่ง
สอน เด็กบ้านนอกที่ไม่รู้จกั งานวิจยั คนหนึ่งให้สามารถทางานวิจยั ให้สาเร็จ ให้ได้ ความปลื้มปิ ตใิ น
หัวใจของข้าพเจ้า ต่อความรักและความเมตตาที่แ อ็ดไวเซอร์ม อบให้ เป็ น เรื่องยากมากส าหรับ
ข้าพเจ้าที่จะเขียนบรรยายและกล่าวขอบพระคุณสาหรับทุกสิง่ ทุกอย่างในกระดาษแผ่นนี้จริงๆ ได้
หมด แต่ถงึ แม้จะไม่สามารถเขียนลงในกระดาษแผ่นนี้ได้หมด เรื่องราวและภาพแห่งความประทับใจต่างๆ
ที่เกิดขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ถูก ข้าพเจ้าเก็บไว้ในความทรงจา ระลึกถึง เล่าขาน บอกต่อ

กล่าวถึงอยู่เสมอและตลอดไปว่านี่คือผู้ท่ี เปลี่ยนแปลงความคิด และชีวติ ของข้าพเจ้าจนมีวนั นี้ไ ด้
“แอดไวเซอร์ทข่ี า้ พเจ้ารักและเคารพอย่างเป็ นทีส่ ุด”
ขอขอบคุณ พระคุณ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญ จัน ทร์ เชอร์เรอร์ จากภาควิช าคณะ
สังคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิดล ที่กรุ ณ าในการเป็ น ประธานสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ ตลอดจน ข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั ในการจัดทาปริญญานิพนธ์เล่มนี้ให้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจัง หวัด นครนายก ดร.ประดิษ ฐ์ ยมานัน ท์ ที่ให้ความเมตตา
สนับสนุนให้กาลังใจแก่ขา้ พเจ้าและผูร้ ่วมวิจยั ตลอดลงสนามปฏิบตั กิ ารวิจยั และยังเมตตาร่วมเป็ น
กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์และให้คาแนะนาในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้เกิดประโยชน์
และง่ายต่อการทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างต่อไป
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของฉายา ราชาขยะหมื่น ล้าน ผู้ก่อตัง้
บริษทั วงษ์พาณิชย์ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชียวชาญและเป็ นผูน้ าด้านธุรกิจการรีไซเคิลของประเทศไทย ทีก่ รุณา
ให้คาแนะนาด้านเทคนิคในการปฏิบตั งิ านในสนามวิจยั และให้ความเมตตาเป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษาร่วม
ในการทาปริญญานิพนธ์เล่มนี้
ขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นริสรา พึ่งโพธิ ์สภ อาจารย์ทป่ี รึกษาประจารุ่นที่คอย
กระตุน้ เตือน ติดตาม ดูแล ให้คาปรึกษา และคาแนะนา ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
ขอบคุณนายจักรเพชร สุรยิ ะกมล นายสุภชัย สุรยิ ะกมล และนายชยา ภาคภูมิ ผูซ้ ง่ึ มีส่วน
สาคัญในการสร้างจุดเริม่ ต้นในเส้นทางชีวติ สายนี้ให้แก่ขา้ พเจ้า โดยการนาพาเข้ามาสู่การเป็ นนิสติ
ของสถาบันชัน้ นาแห่งการวิจยั ของประเทศแห่งนี้
ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนทีใ่ ห้กาลังใจและคอยช่วยเหลือเกือ้ กูลกันมาตลอด
ขอบคุณพีๆ่ ทีส่ านักงานผูอ้ านวยการสถาบันฯ ทีใ่ ห้การช่วยเหลือ สนับสนุ น ให้คาปรึกษา
ด้านการเรียนและการใช้ชวี ติ ในสถาบันด้วยความเป็ นกันเองทุกท่าน
ขอบคุณ พี่น้ องศิษ ย์เก่าและศิษ ย์ปัจจุบนั ของสถาบันทุ กคนที่ไม่ส ามารเอ่ยนามได้ห มด
ทีค่ อยให้คาปรึกษาคอยชีแ้ นะทัง้ ทางด้านวิชาการและการดาเนินชีวติ ในสถาบันแห่งนี้
ขอบคุณผู้ร่วมวิจยั ในพื้นที่ทุกคน ทัง้ คุณลุง คุณ ป้ า คุณพี่ รวมถึงนัก เรียนที่น่ารักของครู
ทุกคนทีร่ ่วมกันคิด ร่วมกันทา จนก่อเกิดผลแห่งความสาเร็จครัง้ นี้
ขอบคุณสมศักดิ ์ ประเสริฐสังข์ เพื่อนผู้คอยให้กาลังใจ และสนับสนุ นเกื้อหนุ นกันมาโดย
ตลอดด้วยมิตรภาพทีด่ ยี งิ่
สุดท้าย ขอกราบขอบพระคุณ พ่อแม่ท่อี บรมสั ่งสอน เลี้ยงดู ข้าพเจ้าจนเติ บใหญ่ และ
ขอบคุณทีป่ รึกษาคู่ชวี ติ ทีเ่ ข้าใจและเป็ นกาลังใจให้กบั ข้าพเจ้าตลอดมา
เก ประเสริฐสังข์
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำกำรวิ จยั
ปั ญหามลพิษ ที่เกิดจากขยะเป็ นปั ญ หาสาคัญของประเทศไทยและเป็ น ปั ญหาที่เรื้อรังมา
นาน การแก้ปัญหาด้วยรูปแบบต่างๆ มีให้เห็นมากมายแต่ส่วนใหญ่เป็ นการแก้ท่ปี ลายเหตุ จึงส่งผล
ให้นับวันขยะจะยิง่ เพิ่มมากขึน้ ทัง้ ในพื้น ที่เมืองและพื้น ที่ชนบท โดยในปี พ.ศ. 2556 กรมควบคุม
มลพิษ ได้ทาการสารวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั ่วประเทศใหม่ทงั ้ หมดโดยใช้แบบสารวจและลง
พื้นที่ภาคสนาม กลุ่ม เป้ าหมายคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จานวน 7,782 แห่ง พบว่า ขยะมูล
ฝอยชุมชนเกิดขึน้ ทั ่วประเทศประมาณ 26.774 ล้านตัน หรือประมาณ 73,355 ตันต่อวัน เพิม่ ขึน้ จาก
ปี พ.ศ. 2555 ประมาณ 2 ล้านตัน หรือประมาณ 6 พันตันต่อวัน โดยส่วนใหญ่ เป็ น ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึน้ ในองค์การบริหารส่วนตาบล และยังพบว่า จากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ ทั ่วประเทศ ถูก
น าไปกาจัดแบบถูกต้องเพีย ง 7.421 ล้านตัน (ร้อยละ 28) และจากจานวนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทั ่วประเทศ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อ
นาไปกาจัดเพียง 4,179 แห่ง (ร้อยละ 53.7) โดยมีสถานทีใ่ นการกาจัดขยะมูลฝอยทั ่วประเทศ 2,490
แห่ง ในจานวนนี้มสี ถานที่กาจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง 446 แห่ง (ร้อยละ 19) ที่เหลือ 2,044
แห่ง (ร้อยละ 81) เป็ นสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองกลางแจ้ง การเผาใน
ทีโ่ ล่ง เป็ นต้น (กรมควบคุมมลพิษ. 2557)
นอกจากนี้ อ ัตราการผลิต ขยะต่ อคนต่ อวัน มีแ นวโน้ ม เพิ่มขึ้น ในช่ ว ง 5-10 ปี ท่ีผ่ านมา
ประกอบกับการดาเนินการคัดแยกและนาขยะกลับไปใช้ประโยชน์ยงั ไม่ประสบความสาเร็จ จึงทาให้
เกิดการตกค้างของขยะมูลฝอยในชุ ม ชนเป็ น จานวนมาก (กรมควบคุมมลพิษ . 2557) ทัง้ นี้ กรม
ควบคุมมลพิษได้หยิบยกเรื่องขยะเป็ นปัญหาสิง่ แวดล้อมทีน่ ่าห่วงใย ตลอดจนภาพของขยะทีก่ องทิ้ง
เป็ น ภูเขาอยู่ในสถานที่กาจัดขยะถูกน าไปกองทิ้ง (open dump) ในพื้น ที่ต่างๆ ไฟไหม้บ่อขยะที่
เกิดขึน้ เป็ นประจา การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และจากเหตุการณ์ ไฟไหม้บ่อขยะที่แพรกษา
จังหวัดสมุ ท รปราการ ได้ท าให้คณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ประกาศให้ “ขยะเป็ น วาระ
แห่งชาติ” และสั ่งการให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหา
ทัง้ นี้ ก รมควบคุ ม มลพิษ (2547) ได้ท าการสรุ ป ปั ญ หาและสาเหตุ ของขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทย พบว่ามาจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่ การขาดแคลนที่ดิน ส าหรับใช้เป็ น
สถานที่กาจัด การดาเนินการและดูแลรักษาระบบกาจัดไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดบุคลากร
ระดับปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามรู้ความชานาญ ข้อจากัดด้านงบประมาณ แผนการขยะในระดับท้องถิ่นยังไม่มี
การพิจารณาดาเนินการในลักษณะศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวม ระเบียบและแนวทางปฏิบตั ใิ นเรื่อง
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยรวมยังไม่เคยมีการกาหนดขึน้ อย่างชัดเจน ยังมีการนาขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์น้อย กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่เอื้ออานวยต่อการจัดการ เช่น ระเบียบให้ทอ้ งถิน่ ลงทุนและ
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ดาเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ประชาชนในท้องถิน่ ขาดจิตสานึก ความเข้าใจ และทัศนคติทม่ี ี
ต่อการจัดการขยะมูลฝอย และประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงต่อต้านการก่อสร้างระบบกาจัด
ขยะมูลฝอย
จะเห็นได้ว่าปั ญหาขยะที่พบนัน้ มีทงั ้ ทีเ่ กิดจากระบบการจัดการที่ยงั ไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็ นรูปธรรมทีช่ ดั เจน ทัง้ ในเรื่องของงบประมาณและวิธกี ารที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มคนทีม่ าจากทัง้ การใช้ชวี ติ ประจาวัน การขาดความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะ และการขาดจิตสานึกต่อส่วนรวม ดังนัน้ การแก้ปัญหาเรื่องขยะจึง
จาเป็ น ที่จะต้องแก้ไขอย่างครบวงจร ทัง้ ในเรื่องของวิธกี ารจัดการที่มีประสิท ธิภาพ และแก้ไ ขที่
พฤติกรรมของมนุ ษย์อนั เป็ นส่วนสาคัญ ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะให้ประสบความสาเร็จ
โดยมีนโยบายและแผนการจัดการที่มุ่งเน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอยตัง้ แต่ต้นทางให้มากกว่าการ
แก้ปั ญ หาที่ป ลายเหตุ มีก ารศึก ษาข้อ ก าหนดและกฎหมายต่ างๆ ที่มีส่ ว นเกี่ย วข้องตลอดจน
การศึกษาถึงวงจรชีวติ ของวัสดุท่จี ะเป็ นขยะมูลฝอยชุมชนทัง้ ในด้านการเกิด การนาเข้าและส่งออก
การจาหน่าย การใช้งาน การเรียกกลับคืน การจัดเก็บ การกาจัด และการดูแลหลังการกาจัด รวมทัง้
ต้องมีม าตรการรองรับ การด าเนิ น การจัดการที่ครบถ้ว นทุ ก ด้านและเกื้อกูลกัน อย่างเป็ น ระบบ
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม. 2548)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 11 ที่ได้กาหนดยุท ธศาสตร์การจัดการ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งยั ่งยืน โดยมุ่ ง ลดปริม าณมลพิษ ทางอากาศ เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการจัด การขยะและน้ าเสียชุ ม ชน พัฒ นาระบบการจัด การของเสีย อัน ตราย ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสีย่ งอันตราย การรั ่วไหล การเกิดอุบตั ภิ ยั จากสารเคมี และ
พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบตั ภิ ยั ด้านมลพิษ (สานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554) โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอ
แนวทางและมาตรการในการแก้ไ ขปั ญ หาการดาเนิ น การในปี 2555-2559 สาระส าคัญ ดัง นี้ 1)
ส่ง เสริมและสนับ สนุ น ระบบการจัด การขยะมูล ฝอยชุ มชนแบบครบวงจรและระบบศูน ย์ ร วม 2)
สนับสนุ นและขยายผลให้ประชาชนลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยหลักการ 3Rs
(Reduce Reuse and Recycle) 3) สร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้กบั ประชาชนในการร่วมกันคัดแยก
ขยะมูลฝอยตัง้ แต่บา้ นเรือน 4) ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
5) จัดทาระบบการเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้แล้ว 6) ให้องค์ความรู้และปลูก
จิตสานึ กแก่ผู้ประกอบการที่น าเอาซากผลิตภัณ ฑ์ประเภทต่างๆ มาช าแหละเพื่อขาย 7) จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดาเนินการจัดให้มรี ะบบหรือสถานที่กาจัดขยะ
มูลฝอย และ 8) สร้างความรู้ค วามเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปั ญ หาและความจาเป็ น ในการ
ดาเนินการจัดให้มรี ะบบหรือสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ และของเสียอันตรายชุมชน
(ปิ ยชาติ ศิลปสุวรรณ. 2557)
การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เป็ น การจัดการขยะมูลฝอยที่มุ่ง เน้ น การบริห าร
จัดการตัง้ แต่จุดเริม่ ต้นการเกิดขยะ การคัดแยก การเก็บรวบรวม และการกาจัด รวมไปถึงการน า
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วัสดุหรือขยะมูลฝอยที่มศี กั ยภาพกลับมาใช้หรือแปรรูปใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะให้เหลือน้อยที่สุด
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการ ซึ่งแนวทางนี้จะช่ว ยแก้ไขปั ญหาได้ใน
ระยะยาว (ปิ ยชาติ ศิลปสุวรรณ. 2557)อย่างไรก็ดกี ารใช้รปู แบบศูนย์กาจัดขยะแบบครบวงจรที่ผ่าน
มายังพบข้อจากัดอีกหลายประการในการดาเนินการโดยเฉพาะด้านการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
ก่อสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยและการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์ฯ และสถานที่
ที่มีไม่เพียงพอ ตลอดจนการขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้น ที่ ท าให้การสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยยัง ไม่ครอบคลุมทุ กภาคส่วนทัง้ ประชาชน
ชุมชน และผู้ประกอบการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ แล้วการดาเนิ น การแก้ไ ขปั ญ หาขยะในปั จจุบนั ก็ยงั
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีหน้าทีท่ ้งิ ขยะลงถัง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทาหน้าที่
ขนขยะไปทิ้งหรือกาจัด ยังคงต้องจัดหาถัง พาหนะ คนกวาดเก็บ คนขน ค่าใช้จ่าย และสถานที่
กาจัดให้ได้เพียงพอ ผลก็คอื ชุมชนก็ยงั เต็มไปด้วยถังขยะ มลพิษมากขึน้ ค่าใช้จ่ายมากขึน้ และ
ปัญหาก็ไม่ได้รบั การแก้ไขครบวงจร เนื่องจากการขาดปั จจัยสาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสาเร็จ (ไพบูลย์ โพธิ ์สุวรรณ. 2552)
จากการทบทวนงานวิจ ัย ที่เกี่ยวข้อ งที่ผ่ านมาที่มีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การจัด การขยะ
สามารถแบ่ ง เป็ น ประเด็น ต่า งๆได้ 3 ประเด็น หลัก ดัง นี้ 1) ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ การศึก ษา
สถานการณ์ปัญหา เป็ นงานวิจยั ทีเ่ น้นการศึกษาสถานการณ์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหา
ขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยทัง้ ในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยผลส่วนใหญ่
พบว่าปั ญหาขยะเป็ นปัญหาทีส่ าคัญที่นบั วันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทาง
กาย และจิตใจของบุคคลรวมทัง้ ต่อภาพลักษณ์ของพื้นที่และหน่ วยงานด้วย และที่สาคัญ คือยังไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาให้หมดไปได้ สาหรับสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ การขาดระบบ
การจัดการทีด่ ี และ การทีบ่ ุคคลในพืน้ ทีน่ นั ้ ขาดจิตสานึกและพฤติกรรมในการจัดการขยะทีเ่ หมาะสม
(อวยพร มีช ัย . 2553, ธงชัย ทองทวี. 2553, นพวรรณ ธีร ะพัน ธ์ เจริญ และคนอื่น ๆ. 2550)
2) ประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยเชิงสาเหตุท่สี ่งผลพฤติกรรมการจัดการขยะโดยมุ่งเน้น ศึกษาทัง้
ปัจจัยทางจิตของบุคคลและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมทีม่ ผี ลต่อการมีพฤติกรรมการจัดการ
ขยะ อาทิ ปั จ จัยทางชีวสัง คม เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ ปั จจัยทางจิต เช่ น
จิตสานึก การรับรู้ ทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจ เป็ นต้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่นการ
รับรูข้ ่าวสาร จานวนถังและทีต่ งั ้ ของถังขยะ การได้รบั การอบรมเป็ นต้น (สมสมาน อาษารัฐ. 2548,
อัญ ชนา อินอ๊อด. 2548, ศุภกร ทิม จรัส . 2548, วริษ า ด่านพงศกร. 2549, พัฒนศักดิ ์ จัน ทร์ส มุด.
2550) 3) ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักคือ กลุ่มที ่ 1
ศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจยั เชิงสารวจทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นการค้นหาแนว
ทางการแก้ไขปั ญหาและเสนอแนะแนวทางในลักษณะของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจัดการแก้ไขปัญหา
จากมุมมองของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่ระดับปฏิบตั จิ นถึงระดับนโยบาย (ชัยยันต์ ชุมชนะ.
2548, เกรียงศักดิ ์ แก่นลออ. 2547, เจษฎานันท์ เวียงนนท์. 2549) กลุ่มที ่ 2 ศึกษาโดยใช้รูปแบบ
การสร้างโปรแกรมหรือชุดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่เกีย่ วข้องกับการ
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จัดการแก้ไขปั ญ หาซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการวิจยั เชิงทดลองและดาเนินการกับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษาเป็ น หลัก เน้ นการพัฒนาและน าเครื่องมือหลากหลายรูปแบบมาใช้ในการ
ทดลอง ทัง้ ในรูป แบบโปรแกรมการศึก ษา ชุ ด กิจ กรรม คู่ มือ การอบรมเชิง ปฏิบ ัติก าร และ
แบบจ าลองการจัด การขยะ ทัง้ นี้ ข้นึ อยู่ก ับ กลุ่ ม ทดลองที่ใ ช้ศึก ษา กล่า วคือ ส าหรับ โปรแกรม
การศึกษา ชุ ด กิจ กรรมและคู่ม ือส่ วนใหญ่ จะน าไปใช้กบั นักเรียนหรือสถาบัน การศึกษา โดยมี
เป้ าหมายหลักคือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ (ระเบียบ ภูผา. 2547,ดวงตา บุตรแสงดี. 2548, กัญ ญ
กมล ดวงจิต. 2548) กลุ่มที ่ 3 ศึกษาโดยใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและเชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมที่มุ่งเน้ นในประเด็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลผ่านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ สังเกต และ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยส่วนใหญ่มกี ารดาเนินการในชุมชนโดยเน้นไปทีภ่ าคประชาชนและมีการ
เชื่อมโยงกับพื้น ที่ในโรงเรียนร่ วมด้วยแต่น้ าหนักส่วนใหญ่ อยู่ท่ตี วั ชุ มชนเป็ นหลัก นอกจากนี้ ยงั
พบว่ามีการดาเนินการในหน่วยงานและสถานประกอบการอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ตลาดสด เป็ นต้น
ซึง่ งานวิจยั ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เมื่อดาเนินการตามวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแล้วจะเกิดกิจกรรม
การจัดการขยะขึ้น ตามบริบ ทของปั ญ หาและศักยภาพของแต่ละพื้น ที่ท่ีท าวิจยั โดยมีข้อสัง เกต
ประการหนึ่งคือส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการเพียงหนึ่งวงรอบการวิจยั แล้วนาเสนอผลการวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์เท่านัน้ (กัลยารัตน์ ดารา และนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ. 2550, นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
และคนอื่นๆ. 2550, ยงยุธ เถื่อนกลาง. 2550, ประสิทธิ ์ บ่อสารคาม. 2554, สุรศักดิ ์ หันชัยศรี. 2554)
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยนัน้ มีหลากหลายประเด็นหากแต่ใน
ประเด็นหนึ่งทีน่ ่าสนใจและเป็ นประโยชน์อย่างมากคือการศึกษาในประเด็นของการแก้ไขปัญหาทีไ่ ด้
ดาเนินการโดยพยายามให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการ
ขยะที่ส อดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเมื่อผู้ท่อี ยู่ในพื้น ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความความสาคัญของการจัดการขยะ ซึง่ มีทงั ้ ในลักษณะของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
และการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ดี ถึงแม้ท่ผี ่านมาจะมีการศึกษาแนวทางการ
จัดการขยะโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึน้ อันเป็ นวิธกี ารปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชน แต่ก็ย งั พบได้น้ อย ส่ วนใหญ่ จะเป็ น การวิจ ัยเชิง ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ ว มโดยผู้มีส่ว น
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการคิด การลงมือปฏิบตั ิ การประเมิน ผล และการปรับปรุ ง
วิธกี ารดาเนินการ ซึ่งยังไม่มรี ปู แบบการดาเนินการทีช่ ดั เจน นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังไม่พบว่า ทีผ่ ่านมามี
การน ารูปแบบของการวิจ ยั ปฏิบตั ิการเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็ น แนวทางในการสร้าง
รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
ทัง้ นี้ ง านวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ ท่ีผ่ านมาให้ ค วามส าคัญ กับ ความรู้ท่ี ป รากฏชัด แจ้ง (Explicit
Knowledge) ซึง่ เป็ นความรูท้ เ่ี ห็นได้ชดั เจนเป็ นรูปธรรม เป็ นความรู้ท่มี อี ยู่ในตาราเอกสาร ที่ปรากฏ
เด่นชัดว่าได้ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือกระบวนการพิสูจน์ กระบวนการวิจยั จนปรากฏเป็ น
ตาราเอกสารทางวิชาการ เช่น แนวปฏิบตั ทิ ่ไี ด้จากกรมควบคุมมลพิษ ในการจาแนกประเภทขยะ
และวิธกี ารคัดแยกขยะในชุมชน ซึง่ งานวิจยั ส่วนใหญ่ทผ่ี า่ นมาจะนาความรูท้ ป่ี รากฏชัดแจ้งเหล่านี้มา
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สู่การปฏิบตั กิ ารวิจยั ของกลุ่มผู้ร่วมวิจยั แต่ขาดการให้ความสาคัญกับชุดความรู้ทฝ่ี ั งลึกอยูใ่ นตัวคน
(Tacit Knowledge) อันเป็ นสิง่ ที่เห็นไม่ชดั เป็ น ความรู้ท่เี กิดจากการฝึ กฝน การปฏิบตั งิ านจนเกิด
ทักษะและ กลายเป็ น ความช านาญ เชี่ยวชาญ จึงเป็ น ประสบการณ์ ติดตัวของแต่ละบุคคล เป็ น
ความรู้ท่ีเกิด จากวิจ ารณญาณ ปฏิภ าณไหวพริบ เป็ น เทคนิ คเฉพาะตัวบุค คล ที่จ ะน ามาสู่ก าร
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ของผู้ร่วมวิจยั ดังนัน้ งานวิจยั ทีผ่ ่านมาจึงมีลกั ษณะเป็ นการแก้ปัญหาทีไ่ ม่ย ั ่งยืน อาจ
เนื่องมาจากข้อจากัด หรือเงือนไขของพื้ นที่ หรืออาจจะมีเหตุผลที่ซ่ อนอยู่ในโครงสร้างทางสังคม
วัฒ นธรรม หรืออ านาจบางอย่างครอบง าการปฏิบ ัติก ารวิจยั เหล่านัน้ ที่ผ่ านมา ดัง นัน้ เพื่อเป็ น
การศึกษาและแก้ปัญหาอย่างยั ่งยืนของพื้นที่ท่ที าวิจยั ผู้วจิ ยั จึงเลือกใช้รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็ นแนวทาง โดยลักษณะเด่นของงานวิจยั ลักษณะนี้ผวู้ จิ ยั และผูร้ ่วม
วิจยั จะเริม่ ต้นด้วยการวิพากษ์ถึงข้อจากัด เพื่อเผยให้เห็นถึงเงื่อนไขที่ทาให้การแก้ปัญหานัน้ ยังคง
อยู่ เป็ น การร่ วมคิด ร่วมวิพากษ์เพื่อ ค้น หาสิง่ ที่เป็ น ความวิตกกัง วลร่วมกัน ที่เป็ นสิ่ง ที่ผู้ร่ วมวิจยั
ต้องการหลีกเลี่ยง หรือป้ องกันไม่ให้เกิดขึน้ หรือต้องการทาสิง่ นัน้ ให้ดขี น้ึ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ ผ่านการทา
ความเข้าใจในโครงสร้างทีเ่ ป็ นทีม่ าของภาษา การกระทา และความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างกระจ่าง
แจ้ง อันจะนาไปสู่การได้รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนต่อไป โดยพืน้ ทีท่ ผ่ี วู้ จิ ยั เลือกใช้ศกึ ษาคือ โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี ซึง่ เปิ ด
สอนตัง้ แต่ร ะดับอนุ บาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และชุมชนบ้านเกาะหวาย ต.เกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึง่ นอกจากเป็ นพืน้ ทีท่ ่มี ปี ัญหาและความต้องการในการแก้ไขแล้ว
ยังเป็ นพืน้ ทีใ่ นเขตรับผิดชอบในการให้บริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอีกด้วย
จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูจานวน 7 ท่าน ของโรงเรียนอนุ บาล
อาเภอปากพลี พบว่า โรงเรียนประสบปั ญหาเรื่องขยะเนื่องจากการทิ้งที่ไม่ถูกสุขลักษณะและไม่มี
การคัดแยกขยะของทัง้ นักเรียนและผู้ปกครองทีเ่ ข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน รวมทัง้ นักเรียนยังไม่
เห็นคุณค่าของขยะ ครูในโรงเรียนยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการธนาคารขยะไม่ตรงกัน
บุคลากรมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะ และโรงเรียนยังขาด
งบประมาณในการดาเนินการ อีกทัง้ โรงเรียนไม่มหี น่ วยงานองค์กรท้องถิ่นที่ดูแลอย่างแท้จริง แต่
อย่า งไรก็ต าม จุ ด แข็ง ของโรงเรีย นคือ นัก เรีย นมีว ินัย และมีค วามรับ ผิด ชอบตามหน้ าที่ท่ีค รู
มอบหมาย โรงเรียนมีสถานทีใ่ นการจัดตัง้ โดยมีหอ้ งสาหรับเก็บขยะรีไซเคิลเรียบร้อยแล้ว และได้รบั
การสนับสนุ นจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือและสนับสนุ น ตลอดจนอยู่
ใกล้แหล่งท่องเที่ยวซึง่ สามา รถประดิษฐ์สงิ่ ของที่ระลึกและนาไปขายสร้างเป็ นรายได้ และนัก เรียนมี
ความรู้ในการประดิษ ฐ์ส ิ่ง ของจากขยะเหลือใช้ ซึ่ง คาดว่าจะสามารถน ามาใช้เป็ น พื้น ฐานในการ
ดาเนินกิจกรรมการวิจยั ได้ ในส่วนของชุมชนผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน พบว่ามี
ความเห็นสอดคล้องตรงกันว่าปัญหาการจัดการขยะตัง้ แต่แหล่งกาเนิดของชุมชนยังไม่มกี ารจัดการที่
เป็ นรูปธรรม ชาวบ้านต่างพากันทิ้งขยะเพียงเพื่อให้พ้นจากบ้านของตนเท่านัน้ ไม่ได้มกี ารคัดแยก
ขยะก่อนทิง้ (โครงการเสริมสร้างความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมด้วยหลัก 3R :
จากโรงเรียนสู่ชุมชน. 2558)

6
ดังนัน้ จากสถานการณ์บริบทของพืน้ ทีโ่ รงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี และพืน้ ทีข่ องชุมชน
ตาบลเกาะหวาย ประกอบกับช่องว่างของการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ผ่านมาที่ยงั ขาดการ
ดาเนินการในพื้นที่ทป่ี ระสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนและมุ่งเน้นผลที่เกิดขึน้ ทัง้ ใน
ระดับบุคคลและและดับกลุ่ม จึงทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจที่จะนาองค์ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อลงสู่การสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการ
มีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุ มชน อัน จะช่วยให้การจัดการขยะของโรงเรียนเป็ น ไปอย่างต่อเนื่อง
ยั ่งยืน และขยายออกผลออกไปสู่ชุมชนโดยผ่านความร่วมมือและการขับเคลื่อนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) เทศบาลตาบลเกาะหวาย เป็ นต้น โดยใช้การ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารวิพากษ์มาประยุกต์ใช้สาหรับการวิจยั ครัง้ นี้ ซึ่งผู้วจิ ยั และผู้เกี่ยวข้องในพื้นทีว่ จิ ยั
ไม่แยกออกจากกัน มีความเกี่ยวข้องและกาหนดทิศทางการสร้างรูปแบบและกลไกร่วมกัน ตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนและชุมชนทีส่ ะท้อนความรู้ในการปฏิบตั ขิ องกลุ่มเอง ร่วมกันวิพากษ์แนว
ปฏิบตั ิ จนกระทั ่งได้แนวทางในการแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการรวบรวมวิธปี ฏิบตั ิ
คือ “แนวทางการปฏิบตั ริ ่วมกัน” ที่ประกอบด้วยความหมาย กิจกรรม และเครือข่ายในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร และท้ายที่สุดแล้วมีการสังเคราะห์รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบ
วงจรที่สะท้อนแนวทางการปฏิบตั ิร่วมกัน ของผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทัง้ ในระดับบุคคล ระดับโรงเรียน
ระดับ ชุ ม ชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของชุ ม ชนต าบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายกอันจะเป็ นประโยชน์ในการสร้างแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ใี นการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่
ยั ่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม
มีวตั ถุประสงค์ของวิจยั ดังต่อไปนี้
1. เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดย
1.1 เพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ ปัญ หาขยะในโรงเรียนและชุ มชนรวมทัง้ ค้น หา
ความต้องการในการจัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชนตาบลเกาะหวาย
1.2 เพื่อพัฒนาการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชนอย่างยั ่งยืนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผน ลงมือปฏิบตั แิ ละสังเกต รวมทัง้ สะท้อนผล
1.3 ทาความเข้าใจผลของการสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนซึ่งครอบคลุมผลทัง้ ระดับบุคคล โรงเรียน ชุมชน
และเทศบาล
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2. เพื่อสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชน
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ขอบเขตกำรวิ จยั
ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง วิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุ มชน มีขอบเขตด้านเนื้อหาที่
มุ่งเน้นการสร้างทฤษฎีบทและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในประเด็น ความหมาย (Language) กิจกรรม
(Activities) และเครือข่าย (Network) ในการจัดการขยะอย่างครบวงจรในชุ มชนตาบลเกาะหวาย
โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อการสร้างรูปแบบและ
กลไกในการจัดการขยะแบบครบวงจรเพื่อให้ผมู้ สี ่วนร่วมในการวิจยั เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับ
บุคคลและระดับชุมชน โดยในระดับบุคคลเน้นการเปลีย่ นแปลงทีค่ วามรู้ ความตระหนัก เจตคติทจ่ี ะ
ส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการจัดการขยะ ส่วนในระดับกลุ่มเน้นการเกิดความเข้าใจใจบทบาทหน้าที่
ของแต่ละบุคคล การร่วมมือกัน การเสริมพลังอานาจภายในกลุ่มและชุมชนบนฐานของการมีส่วน
ร่วมทัง้ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับชุมชนให้มกี ารดาเนินการในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ทีเ่ ป็ นรูปธรรมและสามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตของผู้ร่วมวิ จยั การวิจยั ครัง้ นี้ มุ่ งเพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั คือผูท้ ่สี มัครใจเพื่อสร้าง
และพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร และสามารถร่วมวิจยั ได้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนกระทั ่ง
สิน้ สุดกระบวนการวิจยั ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีผรู้ ่วมวิจยั ประกอบด้วย
1. แกนน าครูในโรงเรียนอนุ บ าลอาเภอปากพลี ตาบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
2. แกนนานักเรียนในโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ
3. แกนนาชุมชนบ้านเกาะหวาย ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ทีส่ มัครใจเข้าร่วมโครงการ
5. ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) และตัวแทนจากเทศบาลตาบลเกาะ
หวาย (เข้ามามีส่วนร่วมในช่วงของ วงรอบที่ 2)
ขอบเขตด้ำนวิ ธีวิทยำ การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม
(Critical Participatory Action Research) ซึ่ งเป็ น ก ระบ วน ก ารวิ จ ั ย ที่ เน้ น ก ารร่ ว ม มื อ กั น
(Collaborative) ในการวิพากษ์ (Critical) และค้น หาการวิพากษ์ ด้วยตนเอง โดยแบ่ ง การศึกษา
ออกเป็ น 3 ระยะ คือ
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กำรศึกษำระยะที่ 1 เป็ นระยะก่อนดำเนิ นกำรวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์ แบบมี
ส่ว นร่ วม ซึ่ง ผู้วจิ ยั ได้ดาเนิน การ ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การจัด
อบรมทีมผูร้ ่วมวิจยั ในฐานะนักวิจยั ท้องถิน่
กำรศึกษำระยะที่ 2 เป็ นระยะกำรวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์แบบมีส่วนร่วม แบ่ง
ออกเป็ น 2 ช่วงคือ 1) ช่วงลาดตระเวน โดยการมีส่วนร่วมของนักวิจยั ครู นักเรียน และตัวแทนจาก
ชุมชน เพื่อสร้างทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ด้วยการเปิ ดเวทีให้ครู นักเรียน และตัวแทนจากชุมชน ได้
แสดงความคิดเห็น ร่วมกันวิพากษ์แนวทางการจัดการขยะ รวมทัง้ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการขยะอย่างครบวงจร และรวบรวมแนวทางปฏิบตั ทิ ่ดี เี กีย่ วกับการจัดการขยะ โดยผู้วจิ ยั ได้ให้
ความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการขยะไปพร้อมกันในช่วงนี้ดว้ ย เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้เกิดแนวคิดทีจ่ ะนาไปสู่
การได้ความหมายของการจัดการขยะ การลงมือปฏิบตั ิ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่ อไป
และ 2) ช่วงวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เมื่อผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นช่วงที่ 1 แล้วจะนามาสู่การวิจยั
ช่วงที่ 2 ซึ่งจะเป็ นการวางแผนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของทัง้ ครู นักเรียน และชุมชน เพื่อ
น าไปสู่การลงมือปฏิบตั ิอนั จะก่อให้เกิดรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่ง ใน
กระบวนการวิจ ยั เชิงปฏิบตั ิการนัน้ ทัง้ นักวิจยั ครู นักเรียน และชุ มชนซึ่ง ในที่น้ี รวมถึง องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทีจ่ ะเข้ามาร่วมกันปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
ทีด่ ี ร่วมกันสังเกต สะท้อนผล และปรับปรุงแผนเพื่อนาแผนทีป่ รับปรุงไปปฏิบตั ิ จนกระทั ่งได้รปู แบบ
และกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรต่อไป โดยในระยะที่ 2 นี้ มีการดาเนิ น การอย่างน้ อย 2
วงรอบการวิจยั
กำรศึกษำระยะที่ 3 เป็ นระยะหลังสิ้ นสุดกำรวิ จยั หลังจากผู้วจิ ยั ดาเนินการวิจยั
ครบทัง้ 2 ระยะแล้วในช่วงที่ผวู้ จิ ยั ถอนตัวออกจากพืน้ ที่จะเป็ นระยะทีท่ างผู้ร่วมวิจยั ซึ่งเป็ นตัวแทน
ของชุ มชนจะได้ดาเนิน การต่อตามวงรอบของการดาเนินการวิจยั ที่เกิดจากเรียนรูร้ ่วมกันในช่วงที่
ผูว้ จิ ยั ได้ร่วมปฏิบตั ใิ นพื้นที่ โดยผู้วจิ ยั จะผันตัวเองไปเป็ นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาใน
เรื่องทีท่ างชุมชนต้องการตามโอกาสอันควรเท่านัน้ จากนัน้ ชุมชนจะต้องสามารถดาเนินกิจกรรมด้วย
ตนเองโดยมีเทศบาลตาบลเกาะหวายและเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เป็ นกลไกสาคัญ
ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลทีเ่ ป็ นรูปธรรมต่อไป

ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รบั
1. เมื่อสิ้นสุดการวิจยั แล้วคาดว่าจะได้รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบน
ฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ทีเ่ หมาะสมกับสภาพบริบทของพืน้ ทีแ่ ละปัญหาทีเ่ กิดขึน้
และสามารถจัดการปัญหาขยะของโรงเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ร่วมวิจยั ในพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในระดับบุคคล ได้แก่ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางด้านความเข้าใจ ความรูส้ กึ และพฤติกรรม ตลอดทัง้ เกิดความยั ่งยืนในระดับชุมชน
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3. หลังจากการสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรแล้วคาดว่าจะได้
แนวทางสาหรับการพัฒนาคู่มอื การจัดการขยะที่สามารถใช้เป็ น แนวปฏิบตั ิท่ดี ใี นการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร สาหรับโรงเรียน และสาหรับชุมชน รวมทัง้ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางให้กบั พืน้ ที่
อื่นๆ ทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกับพืน้ ทีท่ ศ่ี กึ ษาต่อไปได้

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
รูปแบบและกลไก หมายถึง โครงสร้างทีแ่ สดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ
ทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกัน ซึง่ มีการแสดงลาดับขัน้ ตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบโดยอาศัย
บุค คล ทรัพ ยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบ ัติ และปั จจัยต่ างๆ เป็ น ตัว ขับ เคลื่อนให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
รูปแบบและกลไกในกำรจัด กำรขยะอย่ ำงครบวงจร หมายถึง โครงสร้างที่แสดง
ความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกัน ซึง่ มีการแสดงขันตอนในระบบและ
้
กลไกโดยอาศัยบุคคล และกิจกรรมต่างๆ เป็ นตัวขับเคลื่อนให้การดาเนินการจัดการขยะแบบครบ
วงจรในโรงเรียนและชุมชนบรรลุเป้ าหมาย
กำรวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์ แบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการวิจยั ที่ใช้ในการ
สร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ลาดตระเวน (Reconnaissance) ประกอบด้วย 1) การทบทวน
ประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ (Historian) 2) การน้อมนาการคิดเชิงวิพากษ์มาใช้พจิ ารณาว่าเกิด
ผลลัพ ธ์อะไรขึ้น จากการปฏิบตั ิเหล่านัน้ (Adopt a Critical stance towards what happens) และ
3) การปฏิบตั กิ ารสื่อสาร (Communicative Action) ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ฉพาะเจาะจงมากยิง่ ขึน้
(Conversation becomes more practical and focused) จากนั ้น เข้า สู่ ช่ ว งที่ 2 คือ การวิจ ัย เชิง
ปฏิบตั กิ าร โดยเริม่ จากดาเนินการวางแผน (Plan) ลงมือปฏิบตั ติ ามแผนและสังเกตผล (Action and
Observe) แล้วสะท้อนผลจากการสังเกต (Reflect) ซึ่งจะถือว่าจบในวงรอบที่ 1 เพื่อนาไปสู่วงรอบ
ถัดไป
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บทที่ 2
แนวคิ ดทฤษฎี และเอกสารงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ น การพัฒ นารูป แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
โดยผูว้ จิ ยั ทาการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในความหมายกว้างเพื่อเป็ น
เครื่องมือนาทางสาหรับการวิจยั โดยไม่นากรอบแนวคิด และทฤษฎีมาเป็ นเครื่องชี้นาในการศึกษา
ปรากฏการณ์ จนละเลยข้อเท็จ จริง และข้อค้น พบจากบริบทที่ศึกษา ซึ่ง ผู้วจิ ยั แบ่ง ประเด็น การ
ทบทวนและนาเสนอ ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพพื้น ที่โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี และชุ มชนตาบลเกาะหวาย อาเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก
1.1 ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1.2 ข้อมูลชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ส่วนที่ 2 แนวคิดเกีย่ วกับขยะและการจัดการขยะแบบครบวงจร
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับขยะ (ความหมายของขยะ ประเภทของขยะ)
2.2 แนวคิดการจัดการขยะแบบครบวงจร
2.3 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
2.4 การใช้โรงเรียนเป็ นฐานในการจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อม
2.5 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1 แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.1.1 ทฤษฎีเจตคติ (Attitude)
3.1.2 แนวคิดความตระหนัก (Awareness)
3.1.3 ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment)
3.2 แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาทีเ่ กีย่ วข้อง
3.2.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-functional theory)
3.2.2 ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interaction theory)
3.2.3 ทฤษฎีการกระทาทางสังคม (Social action theory)
3.2.4 ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning Theory)
ส่วนที่ 4 แนวคิดเกีย่ วกับการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์
ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ส่วนที่ 1 สภาพพื้นที่ โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี และชุมชนตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1.1 ข้อมูลโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1.1.1 ข้อมูลทั ่วไป
จากการสืบค้นฐานข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พบว่า
โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี เดิมคือโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะหวาย ตัง้ อยูห่ มู่ท่ี 4 บ้านเกาะหวาย
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ก่อตัง้ เมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2492
ปั จ จุบ ัน เปิ ด สอนตัง้ แต่ ร ะดับ อนุ บ าล – ระดับ มัธยมศึก ษาตอนต้น โดยในปี ก ารศึกษา 2558 มี
นักเรียนทัง้ สิ้น 68 คน แบ่งเป็ นชาย 36 คน และหญิง 32 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
จานวนนักเรียนแต่ละระดับชัน้ มีดงั นี้
ชัน้ อนุบาล
จานวน 9 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 4 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 9 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 9 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 9 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 8 คน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 13 คน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
จานวน 3 คน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
จานวน 0 คน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
จานวน 4 คน
นักเรียนทีเ่ ข้าเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็ นนักเรียนในพืน้ ทีช่ ุมชนบ้านเกาะหวาย และ
ชุมชนใกล้เคียง และนักเรียนส่วนใหญ่มเี ชื้อสายไทยพวน ดังนัน้ จึงมีวฒั นธรรมไทยพวนปรากฏให้
เห็นในโรงเรียนทัง้ การแต่งกาย ภาษา และการแสดง นอกจากนี้ยงั มีชมรมไทยพวนและพิพธิ ภัณฑ์
ไทยพวนในโรงเรียนอีกด้วย มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็ น ผู้น าท้องถิ่น และผู้ปกครองของ
นักเรียนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาร่วมกับผูบ้ ริหารและคณะครูในโรงเรียน
สาหรับครูในโรงเรียน มีจานวน 18 คน แบ่งเป็ น ชาย 6 คน และหญิง 12 คน (ข้อมูล
ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557) และมีห้องเรียนจานวน 9 ห้อง จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
โดยใช้ห ลักสูต รของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่ มี
การบูร ณาการวัฒ นธรรมท้อ งถิ่น ที่มีค วามโดดเด่ น เข้า ไปกับ การจัด การเรีย นการสอน นัน่ คือ
วัฒนธรรมไทยพวน
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1.1.2 บริบทพืน้ ทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับขยะมูลฝอย
จากการลงพื้น ที่เพื่อ ท าความเข้าใจบริบทและปั ญ หาเกี่ย วกับ ขยะมูล ฝอย รวมถึง
แนวทางการจัดการขยะของโรงเรียนในเบือ้ งต้น โดยการสนทนากลุ่มกับผู้บริหารและครูในโรงเรียน
ทาให้เห็นถึงบริบทของโรงเรียนที่ตงั ้ อยู่ในพื้นที่ของชุมชน ที่มชี ุมชนล้อมรอบ การดาเนินงานหรือ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมโยงกับบริบทของชุมชนทัง้ สิ้น เช่ น การจัด
กิจกรรมประเพณีสาคัญต่างๆ ก็จะดาเนินการร่วมกับวัด ชุมชนและโรงเรียน ดังนัน้ ความสัมพันธ์
ของโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็ นไปอย่างใกล้ชดิ และมีความแน่นแฟ้ น ต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ผู้ปกครองให้ความเคารพนับถือและไว้วางใจโรงเรียนในการดูแลบุตรหลาน ดังนัน้
เมื่อมีกจิ กรรมที่โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองจึงมักได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี รวมทัง้
ครูในโรงเรียนหลายคนยังเป็ นคนในพืน้ ทีค่ อื อยูใ่ นชุมชนบริเวณใกล้ทต่ี งั ้ ของโรงเรียน ทาให้สามารถ
ดูแลนักเรียนได้อย่างไม่จากัดเวลา และเปรียบเสมือนบุตรหลานของตนเอง
ในส่วนของการดาเนิ นการเกี่ยวกับขยะในโรงเรียนนัน้ ข้อที่เป็ น จุดแข็งของโรงเรียน
(Strength) คือ นักเรียนมีวนิ ยั และมีความรับผิดชอบตามหน้าทีท่ ค่ี รูมอบหมาย โรงเรียนมีสถานทีใ่ น
การจัดตัง้ โดยมีหอ้ งสาหรับเก็บขยะรีไซเคิลเรียบร้อยแล้วแล้ว และได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหาร
โรงเรียน แต่ทงั ้ นี้กย็ งั มีขอ้ ด้อย (Weakness) คือ นักเรียนยังไม่เห็นคุณค่าของขยะ ครูในโรงเรียนยัง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนไม่ตรงกัน บุคลากรมีจานวนน้ อยไม่
เพียงพอต่อการดาเนินการ และโรงเรียนยังไม่มงี บประมาณในการดาเนินโครงการ
แต่อย่างไรก็ดี โรงเรียนก็ยงั มีโอกาส (Opportunity) คือ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุ น อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวจึงสามารถประดิษฐ์สงิ่ ของที่ระลึกและนาไปขายสร้าง
เป็ น รายได้ และนักเรียนมีความรู้ในการประดิษ ฐ์สงิ่ ของจากขยะเหลือใช้ ส่วนอุปสรรค (Threat)
เกี่ย วกับ การจัด การขยะในโรงเรีย น คือ ยัง ไม่ มีห น่ ว ยงานองค์ก รท้อ งถิ่น ที่ดูแ ลอย่างแท้จ ริง
นอกจากนี้ คณะครูยงั ได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสาคัญทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่ ให้นกั เรียนเข้า
มาช่ วยและร่ วมเป็ น คณะกรรมการธนาคารขยะในโรงเรียน การเชิญ วิท ยากร ค้น คว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากอิน เทอร์เน็ ต และไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้น แบบที่ประสบความส าเร็จ เป็ น ต้น
รวมทัง้ โรงเรียนมีความประสงค์ท่จี ะดาเนินโครงการที่เป็ นการจัดการขยะอย่างยั ่งยืน รวมทัง้ การ
สร้างความร่วมมือในการจัดการขยะ ทัง้ จากผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน และผูป้ กครอง
1.2 ข้อมูลชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1.2.1 ข้อมูลทั ่วไป
จากฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (เทศบาล/อบต.) ตาบลเกาะหวายเป็ น
ศูนย์กลางของตาบลทัง้ 7 แห่ง ของอาเภอปากพลี เดิมนัน้ ตาบลเกาะหวายรวมอยูใ่ นตาบลปากพลี
ในสมัยที่อาเภอยังมีช่อื เดิมว่าอาเภอเขาใหญ่ บริเวณนี้เดิมเป็ นป่ าดงดิบ มีสงิ สาราสัตว์ดุร้ายนานา
ชนิด โดยเฉพาะเสือและโขลงช้าง และมีตน้ หวายขึน้ เป็ นเครือหวายอยูเ่ ต็ม ซึง่ ต่อมากาหนดให้เขตนี้
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เป็ นเขตท้องทีอ่ าเภอปากพลี โดยยุบชื่ออาเภอเขาใหญ่และชื่อตาบลก็ช่อื ว่าตาบลปากพลีเรื่อยมา แต่
เนื่องจากตาบลปากพลีทอ้ งทีก่ ว้างขวางยากแก่การปกครองทั ่วถึง ทางการจึงได้แยกตาบลปากพลี
ออกเป็ น อีกตาบลหนึ่ง คือ ตาบลเกาะหวาย เมื่อ พ.ศ.2498 แต่ท่ที าการอาเภอยังอยู่ในเขตตาบล
เกาะหวายตลอดมา ประชากรตาบลเกาะหวายเป็ น คนไทยพวนเกือบ 100 เปอร์เซ็น ต์ โดยจาก
รายงานสถิตจิ านวนประชากรและบ้านของกรมการปกครอง ชุ มชนตาบลเกาะหวายแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็ น 2 เขตคือ เขตเทศบาลตาบล และเขตองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ดังนี้
1) เขตเทศบาลต าบลเกาะหวาย มีจ านวนประชากรทัง้ สิ้ น 1,929 คน แยกเป็ น
ชาย 899 คน หญิง 1,030 คน จานวนบ้าน 720 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
2) เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย มีจานวนประชากรทัง้ สิ้น 2,096 คน แยก
เป็ นชาย 1,015 คน หญิง 1,081 คน จานวนบ้าน 771 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2557)
จากรายงานการส ารวจส ามะโนที่ดิน ของกรมพัฒ นาที่ ดิน ในปี พ.ศ.2556 ต าบล
เกาะหวายมีเนื้อที่ 9,406 ไร่ (พื้นที่ชลประทาน 4,198 ไร่) มีทศิ เหนือติดกับตาบลหนองแสง อาเภอ
ปากพลี ทิศใต้ตดิ กับตาบลปากพลี อาเภอปากพลี ทิศตะวันออกติดกับตาบลปากพลี และตาบลโคก
กรวด อาเภอปากพลี และทิศตะวันตกติดกับตาบลเกาะโพธิ ์ อาเภอปากพลี โดยแบ่งการปกครอง
ภายในตาบลเป็ น 6 หมู่บา้ น ซึง่ แบ่งพื้นทีบ่ างส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตาบล 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ท่ี 1
บ้านเกาะหวาย หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่ และหมู่ท่ี 3 บ้านชุมชนบ้านท่าแดง และในส่วนพื้นที่เขตตาบล
เกาะหวาย 3 หมู่บ้ า น ได้ แ ก่ หมู่ ท่ี 2 บ้ า นคลองตะเคีย น หมู่ ท่ี 5 บ้า นดงแขวน และหมู่ ท่ี 6
บ้านยอยไฮ (ดังแสดงในภาพที่ 1)
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ ของตาบลจะเป็ นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าไหลผ่านซึ่งรองรับน้าจากเขื่อน
ขุน ด่านและน้ าตกวังม่วง จึงเหมาะกับการเพาะปลูกและการทาเกษตรกรรม เช่น การทานา ทาไร่
และไร่นาสวนผสม อีกทัง้ ภูมอิ ากาศเป็ นเขตร้อนชื้น สามารถรองรับน้าได้ดี และมีลกั ษณะลาดเอียง
จากทิศเหนือลงสู่ทศิ ใต้ โดยมีคลองธรรมชาติ คลองขุด และคลองชลประทาน มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 33 หรือ ถนนสุ วรรณศรตัดผ่ านบริเวณตอนกลางของตาบล โดยห่ างจากตัวจัง หวัด
นครนายกประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 105 กิโลเมตร
ตาบลเกาะหวายถือได้วา่ เป็ นตาบลทีม่ วี ดั อยูใ่ นพื้นทีเ่ กือบครบทุกหมู่บา้ น โดยมีวดั จานวน
6 วัด ได้แก่ วัดฝั ง่ คลอง วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) วัดท่าแดง วัดเกาะหวาย วัดคลองตะเคียน
และวัดดงแขวน มีโรงเรียนในพื้นที่จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลเกาะหวาย และโรงเรียน
บ้านดงแขวน รวมทัง้ การศึกษานอกโรงเรียนของอาเภอปากพลีซ่งึ เปิ ดการเรียนการสอนให้กบั
ประชาชนทั ่วไป
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ภาพที่ 1 แผนทีช่ มุ ชนตาบลเกาะหวายแยกตามเขตการปกครอง
ทีม่ า : กรมพัฒนาทีด่ นิ . 2556
1.2.2 ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม
จากการศึกษาประวัตขิ องชุมชนตาบลเกาะหวาย พบว่า ชุมชนตาบลเกาะหวายเป็ น
ชุมชนชาวไทยพวนเชือ้ สายลาว ซึ่งเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกตนเดินทางอพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก
แขวงเมืองเชียงขวาง เมืองพวน และเขตเมืองโดยถูกกวาดต้อนมาในฐานะเชลยสงครามในสมัย
ธนบุร ี ราวปี พ.ศ.2322 เมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรโี ปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยามหากษัตริยศ์ กึ (ต่อมาคือ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช) ยกทัพไปตีล้านช้าง ได้มกี ารกวาดต้อนลาวเวียง
และลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออกมาไว้ทน่ี ครนายก รวมทัง้ สระบุร ี ลพบุร ี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี และ
จันทบุร ี และเชื่อว่า หมู่บ้านหนองหัวลิง ตาบลหนองแสง น่าจะเป็ นหมู่บา้ นแรกๆ ทีช่ าวลาวพวนเข้า
มาตัง้ ถิน่ ฐานก่อนกระจายไปยังหมู่บา้ นอื่นใกล้เคียงในตาบลเกาะหวาย แต่บางหลักฐานก็เชื่อว่าชาว
ไทยพวนกลุ่มแรกของจังหวัดนครนายกนี้ เดินทางมาพร้อมกับพระภิกษุรปู หนึ่ง มีนามว่า หลวงพ่อ
ภาระ และนายทหารกล้าที่ช่อื พ่อสุนัน ทา โดยเมื่อขบวนของท่านทัง้ สองเดินทางมาถึงบริเวณอัน
เป็ นท่ าน้ าใสและมีดนิ เหนียวสีแดงจึงตัดสินใจตัง้ รกรากอยู่ท่ี น่ี ต่อมาจึงเรียกว่า บ้านท่ าแดง และ
ติดตามมาด้วยบ้านเกาะหวาย บ้านฝั ง่ คลอง และบ้านใหม่ในที่สุด โดยปั จจุบนั ยังพบหลักฐานเป็ น
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เจดีย์เก็บอัฐ ิของหลวงพ่ อภาระที่ประดิษ ฐานอยู่ ณ ด้านหลังอุโบสถ วัดท่ าแดง และศาลเจ้าพ่ อ
สุนนั ทา บริเวณหลังทีว่ า่ การอาเภอปากพลี (ศรศักร ชูสวัสดิ ์. 2543; บุษยมาส แดงขา. 2556)
ประชากรในตาบลเกาะหวายส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมดนับถือศาสนาพุทธมีศาสนสถาน
เป็ นที่ยดึ เหนี่ ยวจิตใจ มีแหล่งเรียนรู้วฒ
ั นธรรมเก่าแก่ของชาวไทยพวน เช่น พิพธิ ภัณ ฑ์ชาวไทย
พวนที่วดั ฝั ง่ คลอง มีความเชื่อเกี่ยวกับผี หรือดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เชื่อว่าคอยคุ้มครองปก
ปั กรักษาคนในชุ ม ชนสะท้อนผ่านพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีช ีวติ รวมถึงศิลปะและวัฒ นธรรมที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องชุ ม ชน เช่ น การร าพวน การแต่ ง กาย โดยชายจะนุ่ ง กางเกงหรือ โจงกระเบน
ผ้าขาวม้าพาดบ่าหรือคาดเอว ส่วนหญิงนุ่ งผ้าซิน่ มีผ้าขาวม้ารัดหน้าอก มีภาษาพูดที่ใช้ภาษาพวน
เป็ นหลัก ตลอดจนมีประเพณีสาคัญต่างๆ เช่น ประเพณีฮตี สิบสองคองสิบสี่ ประเพณีสารทพวน การ
ท าบุญ ข้าวจี่ การท าบุญ ข้าวหลาม พิธีกาฟ้ า พิธีเลี้ยงตาปู่ เป็ น ต้น ซึ่ง ถือได้ว่าเป็ น ตาบลแหล่ง
วัฒนธรรมที่ส ืบทอดมายังคนรุ่น ใหม่ โดยเห็น ได้จากการร่ วมมือในการจัดกิจกรรมประเพณี ด้าน
วัฒนธรรม จะมีชาวบ้านภายในหมู่บา้ นและภายนอกหมู่บ้านเข้ามาร่วมสืบสานประเพณีทด่ี งี ามเพื่อ
เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนให้มคี วามรักและความสามัคคีเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เกื้อหนุ นซึ่งกัน
และกัน นอกจากนี้ชุมชนยังมีโครงสร้างทางสังคมเป็ นแบบระบบเครือญาติ คือเป็ นลักษณะครอบครัว
ขยาย และมีความสัมพันธ์ของระบบเครือญาติอย่างเหนียวแน่ น เนื่องจากส่วนมากเมื่อลูกออกเรือน
โดยเฉพาะบ้านไหนทีม่ ลี กู สาว เมื่อแต่งงานก็จะให้ปลูกบ้านอยูใ่ นบริเวณเดียวกับพ่อแม่ หรืออยูใ่ กล้
กัน ชาวไทยพวนไม่นิยมให้ลกู สาวออกไปอยูบ่ า้ นฝ่ ายชาย เมื่อออกเรือนแล้วฝ่ ายชายจะเป็ นผูเ้ ข้ามา
อยูบ่ า้ นฝ่ ายหญิง (ปัทมา ช่างต่อ. 2553; นาชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล และคณะ. 2557)
1.2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อาชีพส่วนใหญ่ ของประชาชนในชุมชนตาบลเกาะหวายคืออาชีพเกษตรกรรม เช่ น ท า
นา ทาไร่ รองลงมาคือ ค้าขาย รับจ้าง ทั ่วไป และอุตสาหกรรมในครัวเรือนเช่น ผ้าทอมือ ผลผลิต
การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ซึ่งในหลายๆ ครัวเรือนจะพบเห็นเครื่องสีขา้ วด้วยมือ เป็ นการท า
อาชีพเกษตรกรรมโดยไม่พง่ึ พาเทคโนโลยี ส่วนใหญ่มบี า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง มีบริเวณบ้านที่
สามารถปลูกพืชผักสวนครัว เลีย้ งปลาไว้บริโภคในครัวเรือน และสามารถนาผลผลิตภายในครัวเรือน
นาออกไปขายในตลาดพื้น ที่ใกล้เคียง มีตลาดมาตรฐานของชุมชนคือ ตลาดเทศบาลท่ าแดง ซึ่ง
ประชาชนสามารถนาสินค้าภายในพื้นที่มาวางจาหน่ ายได้ รายได้โดยเฉลีย่ ของประชากร/คน/ปี ไม่
ต่ากว่า 20,000 บาท/คน/ปี
นอกจากนี้ ประชาชนในตาบลเกาะหวาย มีการรวมกลุ่ม ท าผลิต ภัณ ฑ์โ ดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์และได้รบั มาตรฐานสินค้าคัดสรร
เป็ นผลิตภัณ ฑ์หนึ่ งตาบล หนึ่งผลิตภัณ ฑ์ (OTOP) เพื่อเป็ นการสร้างาน สร้างรายได้ให้กบั คนใน
ชุมชน โดยการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่ และสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งทุน รวมถึงการจัดตัง้ กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลุ่มอาชีพของตาบลเกาะหวาย
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(ปัทมา ช่างต่อ. 2553) มีดงั นี้
1) ชุมชนบ้านเกาะหวาย ได้แก่ สมุนไพรสไบนาง กลุ่มผลิตภัณฑ์นาฬิกาหลอดภาพ
2) ชุมชนบ้านคลองตะเคียน ได้แก่ กลุ่มปลาร้าปลาดูสมุนไพร
3) ชุมชนบ้านท่าแดง ได้แก่ กลุ่มยาสมุนไพร
4) ชุมชนบ้านใหม่ ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอไทยพวน กลุ่มอนุรกั ษ์ขนมไทยโบราณ
5) ชุมชนบ้านดงแขวน ได้แก่ กลุ่มสตรีดงแขวนพัฒนา
6) ชุมชนบ้านยอยไฮ ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นคลองตะเคียนเทียนหอม
1.2.4 ข้อมูลด้านขยะมูลฝอย
ปั ญ หาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่ส าคัญ ประการหนึ่งของชุมชน
ตาบลเกาะหวายในช่ วง 5 ปี ท่ผี ่านมาคือ ในชุ มชนมีขยะมูลฝอยมาก โดยจากรายงานการตรวจ
ราชการระดับจังหวัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่า ปริมาณขยะ
ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบลเกาะหวาย มีจานวน 2.4 ตัน/วัน ขณะทีป่ ริมาณขยะในพื้นที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลเกาะหวาย มีจานวน 3 ตันต่อวัน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) ดังนัน้
ปริมาณขยะโดยรวมของตาบลเกาะหวาย มีจานวนทัง้ สิ้น 5.4 ตันต่อวัน ในการกาจัดขยะของเขต
เทศบาลต าบล พบว่า มีร ถยนต์ ท่ีใ ช้ จ ัด เก็บ ขยะจ านวนทัง้ สิ้น 3 คัน ซึ่ง มี ข นาดความจุ ข ยะ
15 ลูกบาศก์เมตร เก็บขยะจานวน 1 เที่ยวต่อวัน มีพนักงานเก็บขยะ จานวน 7 คนต่อวัน โดยมี
ค่าจ้างพนักงานเก็บขนขยะทุกคน จานวน 46,060 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมหรือรายรับจากการ
เก็บขยะ 28,000 บาทต่อเดือน และค่าซ่ อมรถเก็บขยะทุ กคัน 200,000 บาทต่อปี โดยสถานที่ใ ช้
กาจัดขยะมูลฝอยมี 4 พืน้ ทีใ่ นจังหวัดนครนายก ได้แก่
1) ตาบลเขาพระ อาเภอเมือง จานวนพืน้ ที่ 29 ไร่ 1 งาน ใช้ระบบฝั งกลบ
2) ตาบลทรายมูล อาเภอองครักษ์ จานวนพืน้ ที่ 80 ไร่ ใช้ระบบเทกอง
3) ตาบลพรหมณี อาเภอเมือง จานวนพืน้ ที่ 8 ไร่ ใช้ระบบเทกอง
4) ตาบลเขาเพิม่ อาเภอบ้านนา จานวนพืน้ ที่ 15 ไร่ ใช้ระบบเทกอง
จะเห็นได้ว่า การกาจัดขยะในชุมชนยังเป็ นระบบที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกสุขลักษณะซึ่ง
อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ ยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยงั พบว่าทีผ่ ่านมาประชาชนขาด
ความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดและทิง้ สิง่ ของไม่ถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ คนนอกชุมชนที่นา
ขยะมาทิง้ (ปัทมา ช่างต่อ. 2553)

ส่วนที่ 2 แนวคิ ดเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะแบบครบวงจร
2.1 แนวคิ ดเกี่ยวกับขยะ
2.1.1 ความหมายของขยะ
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า มีผู้ให้นิยามของ “ขยะ” หรือ “มูลฝอย”
(Solid waste) ไว้ห ลากหลาย ส าหรับ หน่ ว ยงานภาครัฐ ต่ างๆ โดยเฉพาะหน่ วยงานที่มีห น้ า ที่
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รับผิดชอบโดยตรงคือ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ให้คา
นิยามเช่นเดียวกับทีป่ รากฏในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มาตรา 3 (หน้ า 1) ไว้ว่า ขยะหรือมูลฝอยหมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซาก
สัตว์ หรือสิง่ อื่นใดทีเ่ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ หรือทีอ่ ่นื ๆ และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชือ้ มูลฝอยทีเ่ ป็ นพิษหรืออันตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ส่วนหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เช่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย (2550) ก็ได้ให้ความหมายของขยะหรือมูลฝอยไว้
ว่า เป็ นสิง่ เหลือใช้และสิง่ ปฏิกลู ทีอ่ ยูใ่ นรูปของแข็งซึง่ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ทงั ้ จากการ
บริโภค การผลิต การขับถ่าย การดารงชีวติ และอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กล่าวถึง "ของเสีย" (Waste) ว่าหมายถึง ขยะมูล
ฝอย สิง่ ปฏิกูล น้ าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือวัตถุ อนั ตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีท่มี าจาก
แหล่ ง กาเนิ ด มลพิษ รวมทัง้ กากตะกอนหรือ สิ่ง ตกค้างจากสิ่ง เหล่ านัน้ ที่อยู่ใ นสภาพ ของแข็ง
ของเหลว หรือก๊าซ
ในขณะที่นกั วิชาการท่านอื่นก็ได้ให้ความหมายไว้ใกล้เคียงกัน เช่น วินยั วีระวัฒนา
นนท์ และอุทุ ม พร ไพลิน (2545 อ้างถึง ใน บานเย็น รีช น. 2556) ได้ใ ห้ นิ ย ามว่า ขยะมูล ฝอย
หมายถึง เศษของเหลือใช้จากกิจกรรมต่างๆ จากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และ
อื่นๆ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก กระป๋ อง มูลสัตว์ และซากสัตว์ ขยะ
มูลฝอยเหล่านี้บางชนิดสามารถย่อยสลายได้เองแต่บางชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ และนิยามของ
สวัสดิ ์ โนนสูง (2543 อ้างถึงใน ฐปนัท จุลวงษ์ . 2553) ที่กล่าวว่า ขยะมูลฝอย เป็ นสิง่ ของเหลือทิ้ง
จากกระบวนการผลิตและอุปโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้หรือไม่ตอ้ งการใช้แล้ว บางชนิดเป็ น
ของแข็งหรือกากของเสีย มีผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจเนื่ องจากความสกปรก เป็ นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค ทาให้เกิดมลพิษทางตา เศษของเหลือใช้หรือสิง่ ของเหลือทิ้งดังที่กล่าวข้างต้นในที่น้ีก็
คือ วัส ดุเหลือใช้ (Waste residues) ซึ่งหมายถึง สิง่ ของ เครื่องใช้หรือสิน ค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว
หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว หรือที่เหลือจากความต้องการและไม่เป็ นทีต่ ้องการจะใช้อกี ต่อไป โดย
แบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) วัส ดุเหลือใช้ท ั ่วไป คือ สิ่ง ของหรือสิน ค้าที่ไ ม่ใ ช้แล้วแต่ไ ม่เป็ น
อันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดล้อม เช่น ยางรถยนต์ เศษผ้า เศษไม้ 2) วัสดุเหลือใช้ทเ่ี ป็ น
อันตราย คือ สิง่ ของหรือสินค้าที่ไม่ใช้แล้วปนเปื้ อนหรือสัมผัสหรือมีส่วนประกอบของวัตถุอนั ตราย
ตามพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย น้ามันเครื่องใช้แล้ว ตัวทา
ละลาย (กรมควบคุมมลพิษ . 2551) อย่างไรก็ดี ในความเข้าใจของชาวบ้านหรือคนทั ่วไป ขยะก็คอื
สิง่ ของหรือวัส ดุท่ไี ม่ใช้แล้วและต้องการทิ้ง ดังนัน้ จึงเป็ น หน้าที่ของท้องถิ่น ที่ต้องให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงเกณฑ์ในการทิ้ง การจัดเก็บและกาจัดขยะแต่ละประเภท การกาหนดความหมายจึงไม่ใช่
การถกเถียงตีความทางวิชาการ แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในกระบวนการจัดการขยะของ
ท้องถิน่ (พิรยี ตุ ม์ วรรณพฤกษ์. 2553)

18
2.1.2 ประเภทของขยะ
ในการจัด แบ่ ง ประเภทของขยะโดยทัว่ ไปสามารถจ าแนกได้ 3 ลัก ษณะคือ
1) จาแนกตามลักษณะกิจกรรมของแหล่งกาเนิด ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากชุมชน ที่พกั อาศัย ธุรกิจ
สถานที่ ร าชการ สถานที่ส าธารณะ ระบบสาธารณู ปโภค เป็ นต้ น รวมถึ ง ขยะมู ล ฝอยจาก
อุตสาหกรรม และมูลฝอยจากการเกษตรกรรม 2) จาแนกตามลักษณะความเป็ น อันตรายต่อชีวติ
และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ มูลฝอยทั ่วไปและของเสียอันตราย และ3) จาแนกตามลักษณะสมบัตขิ องขยะ
มูลฝอย ได้แก่ ขยะมูลฝอยแห้ง (เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว ผ้า โลหะ) ขยะมูลฝอยเปี ยก (เช่ น
เศษผักผลไม้ เศษอาหาร) ขยะมูลฝอยทีเ่ ผาไหม้ได้ ขยะมูลฝอยทีเ่ ผาไหม้ไม่ได้ และของเสียอันตราย
(อดิศกั ดิ ์ ทองไข่มุกต์ และคนอื่นๆ. 2545 อ้างถึงใน อารมณ์ บุญเชิดฉาย. 2549) ทัง้ นี้จากการศึกษา
งานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่าส่วนมากจาแนกขยะมูลฝอยออกเป็ น 4 ประเภท (กรมควบคุมมลพิษ. 2551;
อาณัติ ต๊ะปิ นตา. 2553; มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดล้อมไทย. 2556) ได้แก่
1. ขยะย่อยสลาย หรือมูลฝอยย่อยสลาย หรือขยะอิน ทรีย์ (Organic waste) คือ
ขยะที่เน่ าเสียและย่อยสลายได้เร็วด้วยขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลนิ ทรียท์ าหน้ าที่ย่อยสลาย
สามารถนามาหมักทาปุ๋ ย หรือนามาใช้เป็ นแหล่งพลังงานความร้อนซึ่งถือเป็ นพลังงานทดแทนได้
เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ เป็ นต้น แต่ไม่
รวมถึงซากเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ทเ่ี กิดจากการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
2. ขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ไ ด้ หรือขยะรีไซเคิล (Recycle waste)
เป็ นของเสียบรรจุภณ
ั ฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึง่ สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ หรือเป็ นขยะที่มี
ศักยภาพในการนามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อกี เช่น แก้ว เศษกระดาษ กระป๋ องเครื่องดื่ม เศษ
พลาสติก เศษโลหะ อลูมเิ นียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT แผ่นซีดี หนังและยาง เป็ นต้น
ขยะประเภทนี้เมื่อนามาทาการคัดแยกและผ่านขบวนการแปรรูปแล้วสามารถนามาใช้เป็ นวัตถุดบิ
เพื่อ ใช้ ใ นการผลิต สิน ค้ า หรือ อาจน าไปเป็ นส่ ว นผสมกับ วัต ถุ ดิบ ใหม่ เพื่อ ลดปริม าณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติลงได้
3. ขยะอัน ตราย หรือ มู ล ฝอยอัน ตราย (Hazardous waste) หรือ ขยะติด เชื้อ
(Infectious waste) คือ มูลฝอยที่ปนเปื้ อนหรือมีองค์ประกอบของสารอันตราย เช่น วัตถุระเบิ ดได้
วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ วัตถุมพี ษิ วัตถุตดิ เชื้อหรือวัตถุทท่ี าให้เกิดโรค วัตถุ
กัมมัน ตรัง สี วัตถุท่กี ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพัน ธุกรรม วัตถุ กดั กร่ อน วัตถุ ท่กี ่อให้เกิดการ
ระคายเคือง หรือวัตถุอย่างอื่นทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหรืออาจทาให้เกิดอันตรายแก่
บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์สนิ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือ ขวด
น้ายาล้างห้องน้า ภาชนะทีบ่ รรจุสารกาจัดแมลง วัชพืช กระป๋ องสเปรย์บรรจุสหี รือสารเคมี เป็ นต้น
4. ขยะทั ่วไป หรือมูลฝอยทั ่วไป หรือขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ไ ม่ได้ (Nonrecycle waste) คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ซึ่ง
มีลกั ษณะทีย่ ่อยสลายยาก และไม่คมุ้ ค่าสาหรับการนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่
ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมีก่ ่ึงสาเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้ อนเศษ
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อาหาร โฟมเปื้ อนอาหาร ฟอยล์เปื้ อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสาหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธี
รีดความร้อน เศษผ้า เศษอิฐและเศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่างๆ จากการรื้อถอนอาคาร เถ้า
จากการเผาไหม้เชื้อ เพลิง ตลอดจนเศษชิ้น ส่ ว นของผลิต ภัณ ฑ์ เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ าและอุ ป กรณ์
อิเลคทรอนิกส์บางชนิ ด เป็ นต้น ขยะเหล่านี้ไม่มีศกั ยภาพในการนากลับมาใช้ได้อกี จึงต้องนาไป
กาจัดทาลายยังสถานทีฝ่ ั งกลบเท่านัน้
สอดคล้องกับแนวคิดของ สมไทย วงษ์เจริญ (2551) ผูก้ ่อตัง้ บริษทั วงษ์พานิชย์ท่ี
ดาเนินกิจการค้าขายขยะทีใ่ หญ่ท่สี ุดในประเทศไทย ทัง้ ยังเป็ นเจ้าของโรงงานรีไซเคิลขยะครบวงจร
ทีท่ นั สมัยทีส่ ุดในภูมภิ าคเอเชีย ได้แบ่งประเภทของขยะ ออกเป็ น 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. ประเภทขยะขายได้ หรือขยะรีไซเคิล คือ ขยะประเภทขายได้ นากลับมาใช้
ไม่ได้ รีไซเคิลได้ และแบ่งเป็ นประเภทหลักๆ ได้อกี 7 ประเภท ได้แก่ ประเภทเส้นเล็ก ประเภทเศษ
กระดาษ ประเภทขวดแก้ว ประเภทอลูมิเนียม และโลหะมีค่าสูง ประเภทพลาสติก ขยะประเภท
เครื่องใช้สานักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้ า และประเภทอื่นๆ
2. ขยะแห้งสาหรับเป็ นเชือ้ เพลงทดแทน คือ ขยะแห้งสาหรับเป็ นเชือ้ เพลิงทดแทน
ได้แก่ เศษไม้ลงั กิง่ ใบไม้แห้ง ถุงหูหว้ิ ถุงร้อน ถุงขนมขบเคีย้ ว กล่องข้าว โฟมสะอาด พลาสติก ร้อง
เท้าหนัง รองเท้าฟองน้า กระเป๋ า ถุงมือ เสื้อผ้า เศษเชือก กากและขยะแห้งอื่นๆ ต้องเป็ นขยะแห้ง
สะอาดเท่านัน้
3. ขยะเปี ยก ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ เป็ นต้น
4. ขยะอันตราย มี 2 ประเภทย่อย คือ 1) ประเภทขยะอันตรายรีไซเคิลได้ ได้แก่
กระป๋ องสเปรย์ยากันยุง กระป๋ องสีสเปรย์ กระป๋ องสี ถังสี จอคอมพิวเตอร์ กระป๋ องยาฆ่าแมลง เข็ม
ฉีด ยา วัตถุ ร ะเบิด ขวดยาฆ่ าแมลง ถัง แก๊ส แบตเตอรี่ไฟฉุ กเฉิน แบตเตอรี่ร ถยนต์ แบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น 2) ประเภทขยะอันตราย รีไซเคิลไม่ได้ ซึง่ ในอนาคตสามารถรีไซเคิลได้ แต่
ขณะนี้ยงั ไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล เช่น หลอดไฟ เข็มฉีดยา แบตเตอรี่โทรศัพท์มอื ถือ ถ่านไฟฉาย
ถ่านนาฬิกา ผ้าปนเปื้ อนน้ามัน ยาหมดอายุ เป็ นต้น
เพื่อให้จาแนกประเภทขยะละเอียดยิง่ ขึน้ สยุมพร พรหมจารีต (2542 อ้างถึงใน
ฐปนัท จุลวงษ์. 2553) ได้แบ่งมูลฝอยออกเป็ น 6 ประเภทดังนี้
1. ขยะเปี ยก (Garbage) หมายถึง ขยะที่มคี วามชื้นสูง ส่วนใหญ่เป็ นสารอินทรีย์
ย่อยสลายด้วยวิธที างชีวภาพได้ เช่น มูลสัตว์ เศษพืชผัก เศษอาหาร เป็ นต้น
2. ขยะแห้ง (Rubbish) หมายถึง ขยะที่มคี วามชืน้ ต่า ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นขยะติด
ไฟได้ เช่น กระดาษ ใบไม้ ฯลฯ และขยะทีต่ ดิ ไฟไม่ได้ เช่น เศษแก้ว เศษกระป๋ องโลหะ ฯลฯ
3. ขีเ้ ถ้า (Ashes) หมายถึง ขยะที่ได้จากการเผาไหม้ เช่ น จากการเผาไหม้ของ
ถ่านหิน ถ่านไม้ และวัตถุอ่นื ๆ ทีเ่ ผาไหม้ได้
4. ขยะจากการกวาดถนน (Street refuse) หมายถึง ขยะทีเ่ กิดจากการกวาดถนน
หรือสถานทีส่ าธารณะต่างๆ

20
5. ขยะขนาดใหญ่ (Bulky waste) หมายถึง ขยะที่มขี นาดใหญ่ หรือมีช้นิ โต ส่วน
ใหญ่ จะเป็ น อุป กรณ์ เครื่อ งใช้ต่ างๆ ที่เสีย หรือเสื่อ มสภาพใช้ก ารไม่ ไ ด้แล้ว เช่ น พัด ลม ตู้เย็น
โทรทัศน์ เป็ นต้น
6. เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) หมายถึง ขยะอื่น ๆ ที่ไม่อาจรวมอยู่ใ นจาพวกที่
กล่าวมาข้างต้น เช่น เศษสิง่ ของทีร่ อ้ื จากบ้านเรือน ซากสัตว์ มูลสัตว์ สารกัมมันตรังสี ฟิ ลม์ เอ็กซเรย์
น้ามันเครื่อง เป็ นต้น
ในการสารวจองค์ประกอบของขยะทั ่วประเทศระหว่ างปี พ.ศ. 2546 - 2549 โดย
กรมควบคุมมลพิษ พบว่ารูปแบบการบริโภคของสังคมไทยในแต่ละท้องถิน่ ไม่แตกต่างกันมากนัก
ทาให้องค์ประกอบของขยะมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ขยะส่วนใหญ่จะเป็ นอินทรียท์ เ่ี หลือจาก
การบริโภค นอกนัน้ จะเป็ น ขยะจาพวกบรรจุภณ
ั ฑ์ อย่างไรก็ดี จากการให้ ความหมายและแบ่ ง
ประเภทของขยะ ในแต่ละท้องถิ่นควรทาความเข้าใจภาพรวมของการจัดการขยะตามความหมาย
และประเภทของขยะในท้องถิ่นของตนโดยไม่จาเป็ นคัดลอกมาจากท้องถิ่นอื่น จากนัน้ จึงทาความ
เข้าใจกับชาวบ้านทัง้ วิธกี ารทิง้ และวิธกี ารจัดเก็บขยะแต่ละประเภท (พิรยี ตุ ม์ วรรณพฤกษ์ . 2553)
2.2 แนวคิ ดการจัดการขยะแบบครบวงจร
การจัด การขยะมูล ฝอยของประเทศไทยที่ผ่ านมาโดยทั ่วไปมักจะมุ่ ง เน้ น การหา
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการกาจัดขยะมูลฝอย ซึ่งปั จจุบนั มีอยู่ 3 วิธคี อื การทาปุ๋ ยหมัก การฝั ง
กลบ และการเผา ซึ่งวิธกี ารดังกล่าวไม่สามารถจัดการขยะมู ลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
มักจะมีปัญหาหรือผลกระทบตามมา เช่น ปั ญ หาของกลิน่ รบกวน แหล่งน้ าผิวดินมีคุณ ภาพเสื่อม
โทรม การต่อต้านไม่ให้มกี ารสร้างสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยจากประชาชน เป็ นต้น (ญาณัญฎา ศิร
ภัทร์ธาดา. 2553) นอกจากนี้ การจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบนั เป็ นไปในลักษณะรูปแบบต่างกันและ
ต่างคนต่างทา ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ท้องถิน่ ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียม และ
ขาดผู้ควบคุมดูแลระบบทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญเฉพาะด้าน ดังนัน้ การเพิม่ ประสิทธิภาพและให้เกิด
การบูรณาการของการจัดการขยะมูลฝอย จะมุ่งเน้นให้มกี ารนาขยะมูลฝอยทีม่ ศี กั ยภาพนากลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด และลดปริมาณขยะมูลฝอยทีต่ อ้ งนาไปบาบัดและกาจัดน้อยทีส่ ุด พร้อมทัง้
ให้มศี ูนย์จดั การขยะมูลฝอย รวมถึงของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ โดยมุ่งเน้นการ
รวมกลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการเลือกใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมหรือเทคโนโลยีท่เี ป็ น
ทางเลือกมาตรฐานในการสร้างระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่เน้นการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็ นพลังงาน
โดยคานึงถึงปริมาณขยะมูลฝอยและขนาดของกลุ่มพื้นที่ ส่งเสริมธุรกิจรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้
ใหม่ และการสร้างจิตสานึกการคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนัน้ การเน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คอื การจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งสามารถลดปริมาณขยะ
มูลฝอยทีจ่ ะต้องส่งเข้าไปทาลายด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยทีส่ ุด สามารถนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
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ทัง้ ในส่วนของการใช้ซ้าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกาจัดที่ได้ผลพลอยได้
เช่น ปุ๋ ยหมัก หรือพลังงาน กล่าวโดยสรุปคือมีแนวทางดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ . 2547, 2552)
1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการ
ผลิตมูลฝอย ได้แก่ ลดการทิ้งบรรจุภณ
ั ฑ์โดยการใช้สนิ ค้าเติมใหม่ เลือกใช้สนิ ค้าที่มคี ุณ ภาพมีห่อ
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ อย อายุการใช้งานยาวนาน และตัวสินค้าไม่เป็ นปั ญหา และลดการใช้วสั ดุกาจัดยาก
เช่น โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก
2. จัดระบบการรีไซเคิล โดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ จัดระบบทีเ่ อือ้ ต่อการทาขยะรีไซเคิล เช่น จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยทีช่ ดั เจน
จัดระบบบริการเก็บ เป็ น ต้น จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมให้นักเรียนมีกิจกรรมน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ และจัดตัง้ ศูนย์รไี ซเคิล
3. การขนส่ง หากระยะทางไม่ไกลให้รถขนส่งขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กาจัดโดยตรง
หากระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากต้องสร้างสถานีขนถ่ายเพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่
4. ระบบก าจัด โดยจัด ระบบคัด แยกขยะมู ล ฝอยและควรเลือ กระบบก าจัด แบบ
ผสมผสานหลายๆ ระบบในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ได้แก่ หมักทาปุ๋ ย ฝั งกลบ และวิธอี ่นื ๆ เป็ นต้น
สาหรับขันตอนการจั
้
ดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรสามารถเริม่ ตัง้ แต่การจัดการขยะ
ที่เกิดขึน้ ณ แหล่งกาเนิด (Source) ไปจนถึงการนาขยะที่เก็บรวบรวมได้ไปกาจัด หรือทาลายยัง
สถานที่ฝังกลบ (Landfill) ซึ่งขบวนการดังกล่าวนี้ จะประกอบไปด้วยหลายขัน้ ตอน ได้แก่ การลด
ปริมาณการเกิดขยะและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งกาเนิด การเก็บรวบรวม การเก็บกัก การขนส่ง
การแปรสภาพ และการกาจัดท าลาย ตามลาดับ ซึ่ง โดยหลักการแล้ว ขัน้ ตอนในการดาเนิ น งาน
ทัง้ หมดจะต้องใช้ระยะเวลาให้น้อยทีส่ ุด เพื่อป้ องกันมิให้ขยะทีถ่ ูกทิง้ ไว้โดยเฉพาะขยะทีย่ อ่ ยสลายได้
เกิดการเน่าเหม็นและส่งกลิน่ รบกวน ซึง่ กรมควบคุมมลพิษได้กาหนดขันตอนการจั
้
ดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรไว้ 7 ขันตอนด้
้
วยกัน ดังนี้คอื (กรมควบคุมมลพิษ, 2550)
1. การลดขยะ ณ แหล่ง กาเนิด (Source reduction) เป็ น วิธีท่ดี ที ่สี ุดของการจัดการ
ปัญ หาขยะทัง้ นี้เพราะเมื่อมีขยะน้อยลงก็จะช่วยให้ภาระในการเก็บรวบรวม การขนส่ง รวมทัง้ การ
นาไปกาจัดทาลายลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแต่ละขัน้ ตอนก็จะลดลง
ด้วยเช่นกัน การลดปริมานขยะสามารถกระทาได้หลายแนวทาง โดยอาจเริม่ ตัง้ แต่การปรับเปลี่ยน
ทัศ นคติและพฤติกรรมการบริโ ภคให้ถู กต้อง ได้แ ก่ การเลือกซื้ อสิน ค้าเฉพาะที่จาเป็ น ต่ อการ
ดารงชีวติ ไม่เลือกซือ้ สินค้าทีฟ่ ่ ุมเฟื อยและมีปริมาณมากเกินความจาเป็ น เป็ นต้น
2. การคัดแยกขยะ (Waste separation) เป็ นขัน้ ตอนการดาเนินงานหลังจากที่มขี ยะ
เกิดขึน้ แล้ว ซึ่งถือว่าเป็ นกิจกรรมเริม่ ต้นที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์
เนื่ องจากช่ วยท าให้ขยะที่ม ีศกั ยภาพในการน ามาใช้ใหม่ไ ม่ถูกปนเปื้ อนด้วยขยะอื่น ๆ ที่มีความ
สกปรก หรือขยะเปี ยกต่างๆ จนทาให้คุณภาพของขยะที่จะนากลับมาใช้ประโยชน์ด้อยลงไป หรือ
อาจทาให้เสียค่าใช้จ่ายในการล้างทาความสะอาดหรือต้องขัดแยกเพิม่ เติมก่อนทีจ่ ะส่งสู่โรงงานแปรรูป
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การคัดแยกขยะสามารถกระทาได้ตามแหล่งต่างๆ เช่น ขยะจาพวกเศษอาหาร เศษหญ้า เศษใบไม้
แก้ ว โลห ะ กระดาษ และพ ลาสติ ก ฯลฯ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายใน บ้ า น เรือ น อาคารส านั ก งาน
สถาบันการศึกษา ฯลฯ จะถูกขัดแยกเก็บรวบรวมไว้เพื่อนาไปจาหน่ายให้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่า หรือ
รอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทาการเก็บขนและนาไปกาจัดต่อไป
3. การเก็บรวบรวม (Collection) เป็ นการเก็บขนขยะที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ซึง่ วางไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อนามารวบรวมไว้ยงั จุดพักขยะก่อน แล้วจึงทาการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ
เพื่อขนส่งต่อไปยังสถานทีฝ่ ั งกลบสาหรับขยะซึ่งไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อกี แต่ในส่วน
ของขยะรีไซเคิลที่ได้มกี ารคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะจะถูกรวบรวมเพื่อจาหน่ ายให้รา้ นรับซื้อ
ของเก่า และส่งไปแปรรูปเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป
4. การเก็บกัก (Storage) ขยะที่ถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับตามจุดต่างๆ จะถูก
ขนย้ายโดยรถเก็บขยะ เพื่อนาไปกาจัดทาลายยังสถานทีฝ่ ั งกลบให้เร็วทีส่ ุด ทัง้ นี้เพื่อป้ องกันการเน่ า
เหม็นของขยะ รวมทัง้ เพื่อให้มกี ารตกค้างอยูต่ ามสถานที่ต่างๆ ให้น้อยทีส่ ุดด้วย ดังนัน้ ขยะเหล่านี้
จึงไม่จาเป็ นต้องมีการเก็บกัก ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อ นนาไปกาจัดหรือทาลาย ยกเว้น ในส่วนของขยะ
อันตรายเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องทาการเก็บกักให้มจี านวนมากพอก่อนขนส่งไปกาจัดอย่างถูกวิธี
5. การขนส่ง (Transportation) เป็ นการนาขยะที่เก็บรวบรวมจากแหล่งกาเนิดต่างๆ
ภายในชุมชนขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบ ซึง่ ตัง้ ห่างไกลไปจากชุมชน หรืออาจเป็ นการขนถ่ายขยะ
ไปสู่ขบวนการแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อกี
6. การแปรสภาพ (Processing) เป็ นวิธกี ารทีจ่ ะทาให้ขยะที่เก็บรวบรวมจากชุมชนอยู่
ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไปกาจัดท าลายหรือนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการดังนี้คอื
6.1 เพื่อเพิ่มประสิท ธิภาพของระบบการจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็ น ฟ่ อน
หรือเป็ นก้อนๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่ในการเก็บขนขยะ และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่ฝัง
กลบให้น้อยลง
6.2 เพื่อนาวัสดุทใ่ี ช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อกี กล่าวคือ ในกระบวนการแปร
สภาพจะมีการแยกส่ วนประกอบหรือคัด แยกขยะออกเป็ น ประเภทต่ างๆ ได้แก่ แก้ว กระดาษ
พลาสติก โลหะ เหล็ก ฯลฯ ซึ่ง ขยะเหล่านี้ สามารถน าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อใช้เป็ น วัตถุ ดิบ
สาหรับผลิตสินค้าใหม่ได้
6.3 เพื่อนาผลผลิตที่เกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ
เช่ น เมื่อท าการแปรสภาพขยะอิน ทรียด์ ้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้วก็จะได้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ย
อินทรียม์ าใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก หรือทาการย่อยสลายขยะทางชีวภาพเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมา
ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในด้านต่างๆ เช่น การหุงต้ม การปัน่ กระแสไฟฟ้ า เป็ นต้น
7. การกาจัดหรือทาลาย (Disposal) ถือเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ายของการจัดการขยะ ซึง่ เมื่อ
มีการดาเนิ น งานในขัน้ ตอนต่างๆ ตามที่ไ ด้กล่าวมาเป็ น ลาดับแล้ว ในที่สุดขยะที่ไม่ส ามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้อกี ก็จะถูกขนส่งไปยังสถานทีฝ่ ั งกลบเพื่อกาจัดต่อไป ซึง่ วิธกี ารฝั งกลบขยะที่
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มีแหล่ ง ก าเนิ ด จากชุ ม ชนที่ถู ก ต้อ งจะประกอบด้ว ย การฝั ง กลบอย่า งถู ก สุ ข าภิบ าล ( Sanitary
Landfill) และการเผาในเตาเผา (Incineration) ส่วนขยะอัน ตรายจะต้องถูกแยกไปท าการฝั งกลบ
ต่างหากจากขยะทั ่วไป ซึง่ สามารถดาเนินการโดยการฝั งกลบด้วยวิธพี เิ ศษ (Secure Landfill)
2.3 แนวคิ ดเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน
ขยะมูลฝอยชุมชนเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ซึง่ พวกเราล้วนมีส่วนก่อให้เกิดขึน้
ทุกวัน หากเราคัดแยกขยะมูลฝอยเหล่านัน้ จะสามารถนาบางส่วนกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะ
ขยะอินทรียแ์ ละขยะรีไซเคิล ส่วนขยะมูลฝอยทีน่ ามาใช้ประโยชน์ไม่ได้จะต้องกาจัดด้วยวิธที ถ่ี ูกต้อง
เช่ น ขยะอันตรายต้องกาจัดด้วยวิธเี ฉพาะ ขยะมูลฝอยทั ่วไปบางส่วนก็สามารถรวบรวมนาไปท า
เชื้อเพลิงให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนที่ใช้ไม่ได้แล้วก็น าไปฝั งกลบ (มูลนิ ธสิ ถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย. 2556) ดังที่ บีด และบลูม (Beede and Bloom. 1995 อ้างถึงใน พิรยี ุตม์ วรรณพ
ฤกษ์ . 2555) ได้อ ธิบ ายว่า เมื่อขยะมูลฝอยเกิด ขึ้น แล้ว การจัด การสามารถแบ่ ง ออกได้เป็ น 3
ขัน้ ตอนหลักคือ การเก็บรวบรวมและขนส่ง กระบวนการใช้ประโยชน์ ด้วยวิธตี ่างๆ และการกาจัด
กล่าวคือ การเก็บรวบรวมและขนส่ง มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะนาเอาขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกาเนิด เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม กระบวนการใช้ประโยชน์มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ในรูปแบบการนากลับมาใช้ใหม่ การทาปุ๋ ย หรือการนามาผลิตพลังงาน
หรือกระแสไฟฟ้ า และสุดท้ายคือการกาจัดส่วนทีเ่ หลือจากการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดี องค์ประกอบ
ส าคัญ ในการจัด การขยะมูล ฝอยและสิ่ง แวดล้อ มในชุ ม ชน มี 3 ประการ ดัง นี้ (มูล นิ ธิส ถาบัน
สิง่ แวดล้อมไทย. 2556)
1. กลไกชุมชน ซึง่ อาจเป็ นผูน้ า คณะหรือกลุ่มกิจกรรม คณะกรรมการ หรือนิตบิ ุคคล
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง วิธดี าเนินการคือ เริม่ จากการสารวจกลไกชุมชน โดยสอบถามและสารวจ
ว่ามีใครทาอะไรเกีย่ วกับการจัดการขยะมูลฝอย ทาตัง้ แต่เมื่อไร และผลเป็ นอย่างไร จากนัน้ ศึกษา
สถานการณ์ โ ดยผู้ ท่ีไ ด้ ร บั มอบหมายร่ ว มกับ สมาชิก ชุ ม ชน ศึก ษารวบรวมข้อ มู ล ชุ ม ชนและ
สถานการณ์ ขยะมูลฝอยในชุม ชน หากพบว่ ายังไม่มกี ลไกชุมชนควรริเริม่ ขึน้ ใหม่ แต่หากมีกลไก
ชุมชนอยู่แล้วควรวิเคราะห์กลไกเดิม กาหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับแต่ละ
ชุมชน
2. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ แวดล้อมของชุมชน ในการกาหนดกิจกรรม
ควรดูความเร่งด่วน ความเหมาะสมกับสภาพชุมชน รวมถึงความสนใจและศักยภาพของกลไกชุมชน
หรือผู้รบั ผิดชอบดาเนินการ โดยเริม่ จากลดการเกิดขยะมูลฝอย คัดแยกขยะมูลฝอย ใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอย และรวบรวมขยะมูลฝอย เพื่ออานวยความสะดวกในการเก็บขน รวมทัง้ กิจกรรมการ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมอันเกีย่ วเนื่องหรือมีผลจากขยะมูลฝอย
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3. ความร่วมมือทัง้ ภายในและภายนอกชุ มชน เช่น สมาชิกในชุมชน สานักงานเขต
ผู้ประกอบการ สถาบัน การศึกษา ซึ่ง เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุ น การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพและต่อเนื่อง
สาหรับแนวทางการป้ องกันและควบคุมการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณขยะทีส่ าคัญต้องอาศัย
ขบวนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในชีวติ ประจาวัน โดยทั ่วไปแล้วในระดับชุมชนสามารถลดปริมาณ
ขยะทีจ่ ะเกิดขึน้ ได้โดยใช้หลักการดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2551)
1. จัดทาโครงการหรือประสานให้มกี ารดาเนินโครงการที่เน้นการลดและใช้ประโยชน์
ขยะชุม ณ แหล่งกาเนิด ซึง่ จะลดภาระการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยโครงการ
ดัง กล่าว ได้แก่ การจัดตัง้ ธนาคารขยะหรือวัสดุเหลือใช้ การหมักท าปุ๋ ย การหมักปุ๋ ยน้ าชีวภาพ
ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผ้าป่ ารีไซเคิล สหกรณ์สนิ ค้ารีไซเคิล การบริจาคสิง่ ของทีไ่ ม่ใช้แล้ว
เป็ น ต้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมที่เยาวชนในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถทาได้มดี งั นี้ (ระเบียบ ภูผ า,
2547)
1.1) ธนาคารขยะรีไ ซเคิล เป็ น รูป แบบการดาเนิ น งานโดยนัก เรีย นสมัค รเป็ น
สมาชิกของธนาคาร และนาวัสดุรไี ซเคิลมาคิดชั ่งน้ าหนักและคานวณเป็ นจานวนเงินและบันทึกลง
สมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซือ้ ของเก่าเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคา
รายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่างของราคาทีค่ ณะทางานของโรงเรียนกาหนดกับราคาทีส่ ามารถขาย
ให้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่ารับซือ้
1.2) ขยะแลกไข่ไก่ ใช้หลักการเปรียบเทียบมูลค่าของวัสดุรไี ซเคิลกับราคาของไข่
ทีใ่ ช้ในกิจกรรม ซึ่งราคานี้ จะขึน้ ลงตามราคาตลาด ในการดาเนินงานต้องมีการประชาสัมพันธ์และ
การชีแ้ จงราคาของวัสดุและละประเภทอย่างชัดเจน รายได้ทเ่ี กิดจากกิจกรรมมาจากเงินทีไ่ ด้จากการ
ขายวัสดุรไี ซเคิลให้กบั ร้านรับซือ้ ของเก่า หักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ คือค่าไข่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ซึง่ โรงเรียนสามารถใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป หรือตัง้ เป็ นกองทุนเพื่อใช้
ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้
1.3) ผ้าป่ ารีไซเคิล เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นความร่วมมือระหว่างชุมชน ข้าราชการ และ
สถาบันทางศาสนาในชุมชน ซึ่งจะเป็ นการชักชวนให้ชุมชนคัดแยกและรวบรวมวัสดุรไี ซเคิลนามา
เป็ นปัจจัยในการทอดผ้าป่ า แทนการใช้เงินหรือสิง่ ของเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวัน และประสานให้รา้ น
รับซือ้ ของเก่ามารับซือ้ คิดเป็ นจานวนเงินเพื่อถวายให้วดั
1.4) การทาปุ๋ ยหมัก เป็ นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะทีจ่ ะนาไปกาจัดโดย
ใช้ประโยชน์จากขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ใบไม้ กิง่ ไม้ เศษทีเ่ หลือจากการเกษตรกรรม ซึ่ง
วิธกี ารง่ายๆ คือการนาเศษพืช เศษหญ้า เปลือกผลไม้ และเศษผักมาใส่ในถังหมักและละลายหัว
เชื้อจุลนิ ทรียใ์ ส่ในกองปุ๋ ยหมัก ซึ่งเชื้อจุลนิ ทรียจ์ ะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุเหล่านี้ให้เป็ นปุ๋ ยหมักเร็ว
ขึน้
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2. ให้รางวัลตอบแทน ใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย แก่รา้ นค้า หรือ
ผูป้ ระกอบการที่สามารถลดบรรจุภณ
ั ฑ์ฟ่ ุมเฟื อย เช่น ร้านค้าที่มกี ารกักเก็บหรือจาหน่ ายสินค้าที่มี
บรรจุภณ
ั ฑ์ห่อหุม้ น้อย หรือมีการรวบรวมบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้วเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่
3. ส่งเสริมให้ผจู้ ดั จาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าปลีก ส่ง อานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคในการคัดแยกและส่งคืนบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัด
ให้มภี าชนะรองรับทีเ่ หมาะสม ณ จุดขายและเปิ ดโอกาสให้ผู้บริโภคแยกบรรจุภณ
ั ฑ์ออกจากสินค้า
ณ จุดขาย หรือใกล้จุดขายโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2.4 การใช้โรงเรียนเป็ นฐานในการจัดการปัญหาสิ่ งแวดล้อม
ในการจัดการขยะในสถาบันการศึกษาซึง่ ได้รบั อิทธิพลจากอัตราการบริโภคทีส่ งู ขึน้ ใน
ปั จจุบนั จนท าให้มขี ยะเกิดขึน้ มากกว่าการกาจัดขยะที่สามารถจัดการได้ ทางเลือกที่ดีกว่าในการ
จัดการขยะในสถาบันการศึกษา โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจึงต้องทาเป็ นลาดับขันโดยเน้
้
นที่ การลด
(reducing) การใช้ซ้า (reusing) การใช้หมุนเวียน (recycling) แนวคิด Green concept (โรงเรียนสี
เขียว) จึง เป็ น แนวคิดที่น่ าสนใจในการจัดการขยะภายในโรงเรียนเพราะแนวคิดนี้ สามารถสร้าง
โอกาสที่จะส่ง ผลต่อความส าเร็จในการจัดการขยะอย่างมีประสิท ธิภาพน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ในทางทีด่ ตี ่อการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน (Moezzi, E. et al, 2014)
การใช้โรงเรียนเป็ นฐานในการจัดการขยะมูลฝอย เกิดจากแนวคิดการใช้ชุมชนเป็ น
ฐานในการจัดการขยะมูลฝอย (Community based solid waste management : CBM) ซึ่งหลักการ
ดาเนิ น งานของ CBM เป็ น หลักการในการแก้ปัญ หาขยะอย่างยั ่งยืน มีการดาเนิ น การอย่างเป็ น
ขันตอน
้
โดยเริม่ จากการสร้างความเข้าใจ สร้างความร่วมมือจากประชาชนจากส่วนน้อยแล้วค่อยๆ
ขยายออกไป มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน มีการดาเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างต่อเนื่อง สร้างความคุน้ เคยในการแยกวัสดุเหลือใช้ให้กบั สมาชิกในชุมชนจนกลายเป็ น
ความเคยชิน พร้อมกับการปรับปรุงรูปแบบการดาเนินกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพชุมชน
และความต้องการของแต่ละชุมชน การใช้ชุมชนเป็ นฐานในการจัดการขยะมูลฝอยหรือการจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชนนี้มขี นตอนส
ั้
าคัญของการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็ น 2 ส่วน
5 ขันตอน
้
ประกอบด้วย (ภคพล ประดิษฐบาทุกา. 2555)
ส่วนที่ 1 เป็ นการคัดแยกมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะของ
ชุมชน ประกอบด้วย 2 ขันตอน
้
ดังนี้
1) คัดแยกวัสดุรไี ซเคิลโดยคัดแยกวัสดุรไี ซเคิลทัง้ แก้วกระดาษ โลหะ พลาสติก
และอื่น ๆ ใส่กล่องกระดาษหรือถุ งไว้ขาย โดยนัดร้านเข้ามารับซื้อในพื้นที่เป็ น รูปแบบตลาดนัดรี
ไซเคิล หรือประชาชนจะรวมกลุ่มกันลงหุ้นเป็ นธนาคารรีไซเคิลและรับซือ้ วัสดุรไี ซเคิลจากประชาชน
ในชุมชนธนาคารจะมีส่วนต่างใช้เป็ นสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน
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2) คัดแยกขยะอินทรียท์ าปุ๋ ยหมัก ทาอาหารสัตว์แนะนาการนาขยะอินทรียก์ ลับมา
ใช้ประโยชน์โดยนาไปหมักทาปุ๋ ยน้าชีวภาพ การหมักปุ๋ ยใบไม้แห้งกับเศษอาหารการหมักปุ๋ ยทาคาคู
ระและการนาเศษอาหารไปทาอาหารสัตว์ เช่น ปลา สุกร โค เป็ ด ไก่ เป็ นต้น
ส่วนที่ 2 การจัดการถังขยะเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด ปลอดถัง
ขยะ ลดปัญหาการรือ้ ค้นขยะมูลฝอยลดปัญ หาน้าชะขยะส่งกลิน่ รบกวน และลดแหล่งอาหารของเชื้อ
โรคและพาหะน าโรค ท าให้ถ นนปลอดถัง ขยะ และสามารถลดความถี่ในการจัดเก็บ มูลฝอยได้
ประกอบด้วย
3) การจัดการถังขยะในบ้านตนเอง โดยแนะนาให้ประชาชนแยกถังรองรับมูลฝอย
ในบ้านเป็ น 2 ถัง ประกอบด้วย 1) ถังรองรับขยะเศษอาหาร นาไปหมักปุ๋ ย หรืออาหารสัตว์ 2) ถัง
ขยะทั ่วไป ประกอบด้วยถุงเปื้ อนแกง ซองขนม กระดาษทิชชูหนังและยาง หินและเซรามิค ส่งให้เขต
นาไปกาจัด ส่วนรีไซเคิลใส่กล่องหรือถุงนาไปขายให้รา้ นรับซือ้ วัสดุรไี ซเคิลและขยะอันตรายแยกไว้
อีกถุงหนึ่ง ส่งให้เขตกรุงเทพมหานครนาไปกาจัด
4) ถนนปลอดถัง ขยะ ชาวบ้ านส่ ว นใหญ่ ม ีถ ัง ขยะในบ้า นแล้ว จึง ขอมติจ าก
ประชาชนให้เก็บ ถัง ริม ถนนออกแล้วส่ง เสริมให้ปรับ ปรุ ง ภูมิท ัศน์ ด้วยต้น ไม้ด อกไม้ประดับ พืช
สมุนไพรและใช้ปุ๋ยทีไ่ ด้จากการหมักเศษอาหารเป็ นปุ๋ ยบารุงดิน ไม่ต้องซื้อปุ๋ ยวิทยาศาสตร์หมักสาร
สะเดาไล่ แมลงโดยส านัก งานเขตจัด รถเข้าเก็บตามเวลานัดหมายเก็บ ขยะแต่ล ะประเภทอย่าง
เคร่งครัด เพราะประชาชนจะนาถังขยะมาตัง้ รอไว้ท่หี น้าบ้านในวัน เวลาทีน่ ดั หมายและเก็บเข้าบ้าน
เมื่อสานักงานเขตเก็บขยะไปแล้ว
5) การลดความถี่ในการเข้าจัดเก็บมูลฝอย ภายใต้ความเห็นชอบจากประชาชน
ทัง้ นี้ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ต้องมีการคัดแยกขยะไปขายและหมักทาปุ๋ ย เพราะเมื่อแยกขยะ
เศษอาหารออกจากถังขยะทั ่วไปที่จะทิ้งให้กรุงเทพมหานคร เก็บขนมูลฝอยแล้ว จะไม่มกี ลิน่ เหม็น
รบกวนและเต็มถังช้าจึงสามารถลดความถี่ในการเข้าจัดเก็บมูลฝอยได้
2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะที่ผ่านมา สามารถแบ่ง เป็ น
ประเด็นต่างๆ ได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานการณ์ปัญหา เป็ นงานวิจยั ที่เน้นการศึกษา
สถานการณ์ปัญหา สาเหตุและผลกระทบของปัญหาขยะมูลฝอยในแต่ละพืน้ ที่ของประเทศไทยทัง้ ใน
เขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท โดยผลส่วนใหญ่พบว่าปั ญหาขยะเป็ นปัญ หาทีส่ าคัญทีน่ บั วันจะทวี
ความรุน แรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกาย และจิตใจของบุคคลรวมทัง้ ต่อภาพลักษณ์
ของพืน้ ทีแ่ ละหน่ วยงานด้วย และที่สาคัญคือยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้ สาหรับสาเหตุ
ส่วนใหญ่ มาจาก 2 สาเหตุห ลัก คือ การขาดระบบการจัดการที่ดี และการที่บุ คคลในพื้นที่นนั ้ ขาด
จิตสานึกและพฤติกรรมในการจัดการขยะที่เหมาะสม เช่น ผลการศึกษาของ กัลยารัตน์ ดารา โดย
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ศึกษากับกลุ่มผูน้ าชุมชน 30 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้อง พบว่า พื้นที่ศกึ ษามีปัญหา
เรื่องปริม าณของขยะมูลฝอยเนื่ องจากไม่มกี ารคัดแยก ประชาชนขาดความรู้ ขาดจิตสานึ กด้าน
สิง่ แวดล้อม ขาดความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และผลการศึกษาของ ธงชัย ทองทวี
(2553) โดยศึกษาจากคณะ ผู้บริห ารและสมาชิกองค์การบริห ารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
องค์การบริห ารส่วนตาบล หนองขาม ผู้นาหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
และประชาชนทั ่วไป ซึง่ พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยทีไ่ ม่เหมาะสม ปัญหา
ทีพ่ บคือ ปั ญหากลิน่ เหม็นของกองขยะ ปั ญหาแมลงวันและสัตว์น้า โรคชนิดต่างๆ ปัญหาควันจาก
การเผาขยะมูลฝอย และในปัจจุบนั องค์การบริหารส่วนตาบลหนองขามยังไม่มแี ผนแม่บทและยังไม่
มีการบริหารจัดการเกีย่ วกับขยะมูลฝอย เป็ นต้น
2) ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยเชิงสาเหตุทส่ี ่งผลพฤติกรรมการจัดการขยะโดยมุ่งเน้น
ศึกษาทัง้ ปั จจัยทางจิตของบุคคลและปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มผี ลต่อการมีพฤติกรรม
การจัดการขยะ อาทิ ปัจจัยทางชีวสังคม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ปัจจัยทางจิต
เช่น จิตสานึก การรับรู้ ทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจ เป็ นต้น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น
การรับรู้ข่าวสาร จานวนถังและที่ตงั ้ ของถังขยะ การได้รบั การอบรม เป็ นต้น ดังเช่นการศึกษาของ
สมสมาน อาษารัฐ (2548) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นหัวหน้าครอบครัวทีต่ งั ้ บ้านเรือนอยู่
ในเขตตาบลธาตุทอง จานวน 345 คน และพัฒนศักดิ ์ จันทร์สมุด (2550) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนิสติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจานวน 394 คน พบว่า การรับรูข้ า่ วสารส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการจัด การขยะอย่างมีนัย ส าคัญ และงานวิจ ัย ของ อัญ ชนา อิน อ๊ อด (2548) ท าการศึก ษา
พฤติกรรมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะมูลฝอยในครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มี
อายุ 20 ปี ขน้ึ ไปและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จานวน 418 คน นอกจากนี้ วริษ า
ด่านพงศกร (2549) ศึกษาทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยของนักท่องเทีย่ วในอุทยานแห่งชาติภู
กระดึงจาก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักท่องเทีย่ วจานวน 344 คนพบว่า ทัง้ ความรู้เรื่องการจัดการขยะและ
การได้รบั ข้อมูลข่าวสารมีความสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการจัดการขยะอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปั จจัย
อื่นๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะ พบว่า มีความแตกต่างกันไปตามบริบททีศ่ กึ ษา เช่น จานวนถังและ
ที่ตงั ้ ของถังขยะ และวิธกี ารกาจัดขยะมูลฝอย มีอทิ ธิพลต่อการเลือกทางเลือกของนักท่องเที่ยวใน
การจัดการขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง
3) ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการแก้ไขปัญหาขยะ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลักคือ
กลุ่มที่ 1 ศึกษาโดยใช้รปู แบบการวิจยั เชิงสารวจทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางในลักษณะของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี น
การจัดการแก้ไขปั ญ หาจากมุ มมองของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตัง้ แต่ระดับปฏิบตั จิ นถึงระดับ
นโยบาย กลุ่มทีท่ าการศึกษามีทงั ้ กลุ่มเด็กและเยาวชน และคนในชุมชน รวมทัง้ หน่วยงานท้องถิน่ ที่
เกี่ยวข้อง เช่ น เทศบาล องค์การบริห ารส่วนตาบล เป็ น ต้น ส าหรับ งานวิจยั เชิงคุณ ภาพที่ศึกษา
เกีย่ วกับขยะมูลฝอยโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาจากกรณีตวั อย่างเพื่อหาแนวทางการจัดการขยะ
มูลฝอยที่มปี ระสิทธิภาพทัง้ ในเชิงกว้างและเชิงลึก ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ จะเป็ นการศึกษา

28
ระดับปฏิบตั ิ เช่น การศึกษาของ ชัยยัน ต์ ชุ มชนะ (2548) ทาการศึกษาเชิงปริมาณเพื่อส ารวจหา
วิธกี ารกาจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณขยะของอาเภอเมืองจังหวัดตรัง จาก
ระบบการกาจัดขยะมูลฝอย 3 รูปแบบคือ การฝั งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การเผาในเตาเผา และ
การหมักทาปุ๋ ย โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของชนิดขยะ ความสามารถในการลดปริมาณขยะ
ความยืดหยุ่นของวิธกี ารกาจัดขยะ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการบารุงรักษา พบว่า การฝั งกลบ
เป็ นวิธกี ารที่เหมาะสมที่สุด เป็ น ต้น ขณะที่การศึกษาของ เกรียงศักดิ ์ แก่น ละออ (2547) ท าการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการจัดการขยะในชุมชนจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากร
เทศบาล 26 คน และชาวบ้านในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน 364 คน ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็ นนโยบาย 5
ด้านคือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์ก ร ด้านการจัด บุ คลากร ด้านงบประมาณ และด้า น
เทคโนโลยี เช่นเดียวกับการศึกษาของ เจษฎานันท์ เวียงนนท์ (2549) ซึง่ ทาการศึกษาแนวทางการ
จัดการขยะในคูคลองและจัดทาเป็ นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอย่างที่เป็ น
ประชาชนที่อาศัยอยู่รมิ คลองห้วยหมากแข้ง เทศบาลนครอุดรธานี จ านวน 185 คน จากผลการ
สารวจได้เสนอให้มกี ารส่งเสริมการรักษาความสะอาดคลอง การกาหนดพื้นที่รมิ คลองให้เป็ นพื้นที่
ปลอดขยะ และส่งเสริม ให้ผู้อาศัยริมคลองจัดบริเวณริมคลองให้น่ าอยู่และช่วยกันพัฒนาริมคลอง
เป็ นต้น
กลุ่ม ที่ 2 ศึกษาโดยใช้รูป แบบการสร้างโปรแกรมหรือชุ ดฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นา
คุณลักษณะทางจิตและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแก้ไขปั ญหาซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้รปู แบบ
การวิจยั เชิงทดลองและดาเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเป็ นหลัก เน้นการพัฒนา
และน าเครื่องมือหลากหลายรูป แบบมาใช้ในการทดลอง ทัง้ ในรูปแบบโปรแกรมการศึกษา ชุ ด
กิจกรรม คู่มอื การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และแบบจาลองการจัดการขยะ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กลุ่มทดลองที่
ใช้ศกึ ษา กล่าวคือ สาหรับโปรแกรมการศึกษา ชุดกิจกรรมและคู่มอื ส่วนใหญ่จะนาไปใช้กบั นักเรียน
หรือสถาบันการศึกษา โดยมีเป้ าหมายหลักคือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้ เช่น งานวิจยั ของ ระเบียบ
ภูผา (2547) ได้สร้างคู่มอื เรื่องการมีส่วนร่วมจัดการขยะชุมชนสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยมีการทดลองใช้ โดยทดลองใช้ค่มู อื กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 50 คน ของ
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม และวัดทัง้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ความตระหนัก และพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมจัดการขยะชุมชน ซึ่งพบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
เช่นเดียวกับการศึกษาของ ดวงตา บุตรแสงดี (2548) ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 4
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุร ี จานวน 40 คน และกัญ ญกมล ดวงจิต (2548) ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น นักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จานวน 40 คน ซึ่งได้น าโปรแกรม
สิง่ แวดล้อมศึกษามาใช้กบั นักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 และ 4 ตามลาดับ พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้
เรื่องการจัดการขยะก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
กลุ่มที่ 3 ศึกษาโดยใช้ทงั ้ รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็ นลักษณะของการใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพมาช่วยในการ
เก็บข้อมูลโครงการหรือกิจ กรรมต่ างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุ มชน โดยจากการทบทวน
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจยั ส่วนใหญ่มขี นั ้ ตอนการดาเนินการตัง้ แต่การศึกษาสภาพปั ญหา
ของชุ มชนหรือข้อมูลเบื้องต้น ของปั ญ หาที่ส นใจ การพัฒ นาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วางแผนจัดทาโครงการ ดาเนินโครงการ และประเมินผลโครงการ โดยมีการเน้นเนื้อหาในสองส่วน
ส่วนแรกคือการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยเฉพาะในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วมที่มุ่งเน้นในประเด็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ เจตคติและพฤติกรรมของบุคคลผ่านการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในการร่ วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบตั ิ สังเกต และ
สะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดยส่วนใหญ่มกี ารดาเนินการในชุมชนโดยเน้นไปทีภ่ าคประชาชนและมีการ
เชื่อมโยงกับพื้น ที่ในโรงเรียนร่ วมด้วยแต่น้ าหนักส่วนใหญ่ อยู่ท่ตี วั ชุ มชนเป็ นหลัก นอกจากนี้ ยงั
พบว่ามีการดาเนินการในหน่วยงานและสถานประกอบการอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล ตลาดสด เป็ นต้น
ซึง่ งานวิจยั ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เมื่อดาเนินการตามวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแล้วจะเกิดรูปแบบ
ของการจัดการขยะขึน้ ตามบริบทของปั ญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ทท่ี าวิจยั เช่น การศึกษา
ของ กัลยารัตน์ ดารา และนพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ(2550) ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
ในการบริห ารจัด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลต าบลมหาราช อ าเภอมห าราช จัง ห วัด
พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มผู้ร่วมวิจยั เป็ นผู้นาชุมชนและเจ้าหน้าที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 30
คน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการศึกษาทาให้กลุ่มเป้ า หมายมีความรู้ ทัศนคติเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ เกิด
กิจกรรมต่อเนื่ องคือผู้นาชุม ชนได้จดั ท าปุ๋ ยหมักจากเปลือกผลไม้และการคัดแยกขยะ การจัดตัง้
ธนาคารขยะในโรงเรียน ส่วนเทศบาลมหาราชได้น าข้อเสนอไปบรรจุในแผนงานด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยจานวน 4 แผนงาน ในปี พ.ศ. 2551 และสนับสนุ นงบประมาณในการดาเนินการ
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และคนอื่นๆ (2550) ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีส่ วนร่วมของเยาวชนในการบริห ารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
กลุ่มเป้ าหมายเลือกแบบเจาะจงเป็ น เยาวชนในโรงเรียนเทศบาลชุ มชน ป้ อมเพชร ผลการศึกษา
พบว่า ผูเ้ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้ าหมายเกิดความรู้ ความตระหนักร่วมกันและ ผลของการ
ระดมสมองเพื่อหาปั ญ หา สาเหตุของปั ญ หา หาแนวทางแก้ไขปั ญ หาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุม ชนโดยผ่านกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วม การใช้ เทคนิคการ
ระดมสมอง การใช้เทคนิ คแผนที่ความคิด จนกระทั ่งได้ขอ้ สรุปของประเด็น ปั ญหา แนวทางแก้ไข
จนกระทั ่งโรงเรียนเทศบาลชุม ชนป้ อมเพชรได้ใช้ศกั ยภาพของตนร่วมกับชุมชนป้ อมเพชรจัดตัง้
ธนาคารขยะของชุ มชนอย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยจัดตัง้
กรรมการดาเนินงาน กรรมการทีป่ รึกษา มีการกาหนดเวลา สถานทีใ่ นการดาเนินการ และได้รบั การ
แนะนาสนับสนุนจากเยาวชนในโรงเรียนนี้ และงานวิจยั ของ ประสิทธิ ์ บ่อสารคาม (2554) ได้ศกึ ษา
เรื่องการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมในด้านต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลขามสะแกแสง 76 คน และผู้รบั บริการ
35 คน ผลการวิจยั พบว่า หลังสิ้น สุดการวิจยั กลุ่มตัวอย่างมี คะแนนที่สูงขึ้น ทัง้ ด้านความรู้ ความ
ตระหนัก การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่
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นอกจากนี้ งานวิจยั ของ สุรศักดิ ์ หัน ชัยศรี (2554) ศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลฆ้องชัย พัฒ นา อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทีอ่ ยู่ในเขตเทศบาลตาบลฆ้องชัยพัฒนา อาเภอฆ้องชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 92 คน โดยศึกษากระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมตามขันตอนการวิ
้
จยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิด
การจัด การขยะมู ล ฝอยตามหลัก 5Rs และใช้ รูป แบบการวิจ ัย เชิง ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การรับรู้ขนั ้ การคิดวิเคราะห์ ขัน้ การจัดทาแผน ขัน้ การปฏิบตั ติ าม
แผน และขัน้ การติดตามประเมิน ผลในการจัดการขยะมูลฝอยของชุ มชน สามารถพัฒนาความรู้
เจตคติ การปฏิบตั ิ และการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพบริบทชุมชน และงานวิจยั ของ ไกร บุญ มาเรือง (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่จริม จังหวัดเชียงใหม่
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างจานวน 50 คน ประกอบด้วย ตัวแทนชุ มชนบ้านน้ า ต้น
ผู้บริห าร อบต.เหมืองแก้ว ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการขยะในชุ ม ชนเพื่อให้เกิดการ
จัดการทีย่ ั ่งยืน เริม่ จากชุมชนมีเป้ าหมายร่วมกันว่าต้องการลดปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ผลของ
กิจกรรมทีร่ ่วมกันลงมือปฏิบตั แิ ละพัฒนา ทาให้ชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการขยะ มี
ความสนใจทีจ่ ะศึกษาและนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเอง ทาให้ปริมาณขยะมีจานวน
ลดลง ทาให้จานวนขยะที่รถเก็บขยะของ อบต. เก็บได้ในรอบ 1 เดือน มีปริมาณลดลงและมีการคัด
แยกขยะมากขึน้ และตัวแทนชุมชนยังมีรายได้จากการนาขยะไปขาย ทาให้ชาวบ้านสามารถผลิตปุ๋ ย
น้าชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือนได้เอง และทาให้ชาวบ้านมีทกั ษะฝีมอื ในการประดิษฐ์และมีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์เพิม่ มากขึน้ ผลลัพธ์ของกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ พบว่ากลุ่มเป้ าหมายในชุมชนมีความภาคภูมใิ จ
ทีไ่ ด้เป็ นแรงขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน เป็ นต้น
จะเห็นได้วา่ การศึกษาด้วยการใช้วจิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ทาให้ชุมชนหรือพืน้ ที่
ในการวิจยั ได้เห็นสภาพของปั ญหาที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ จนกระทั ่งเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหานัน้ ด้วยความสมัครใจ ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ นวทาง วิธกี ารต่างๆ ในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหาทีส่ อดคล้องกับสภาพการณ์จริงในพืน้ ที่ แต่ในกระบวนการทีท่ าให้ได้มาซึง่ แนวทางใน
การพัฒนาหรือแก้ปัญหาการจัดการขยะนัน้ เป็ นแนวทางทีอ่ าจจะยังไม่ได้มาจากองค์ความรู้หรือภูมิ
ปัญ ญาที่ฝังอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทาให้แนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้นนั ้ อาจสามารถแก้ปัญ หา
ขยะมูลฝอยได้เพียงบางส่วน แต่ยงั ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบครบวงจร อีกทัง้ การแก้ปัญหาที่ ผ่านมา
จะเสร็จสิน้ ทีก่ ารจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา มีการประเมินผลกิจกรรมทีด่ าเนินการ
แต่ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการศึกษายังไม่พบการศึกษาถึงรูปแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรที่เกิดจาก
การร่วมมือกัน ระหว่างโรงเรียน ชุม ชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงน าแนว
ทางการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม ทีม่ กี ารสร้างทฤษฎีบทให้ได้มาซึง่ แนวทางในการ
จัดการขยะที่มาจากองค์ความรู้ของพื้นที่ผนวกกับความรู้จากแนวคิดทฤษฎีท่มี อี ยู่ ซึ่งจะทาให้แนว
ทางการจัด การขยะที่จ ะได้นัน้ มีค วามเหมาะสม สอดคล้อ งกับ บริบ ทของชุ มชน และสามารถ
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แก้ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังจะได้รูปแบบการจัดการขยะแบบ
ครบวงจรทีส่ ามารถนาไปใช้เป็ นต้นแบบการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกัน
นี้ได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ จ ากการทบทวนงานวิจ ัย ที่ เกี่ย วข้อ งซึ่ง มีล ัก ษณะเป็ นโครงการวิจ ัย ที่
นอกเหนือจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ทีใ่ ช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมโดย
เพิม่ เติมในส่วนของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับ
กลุ่ม ซึง่ เมื่อพิจารณาแล้วสามารถสรุปได้ดงั ตารางที่ 1

ที่

งานวิ จยั

1 รูปแบบการจัดการขยะโดย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในเขตบริการ
โรงเรียนบ้านนาหนุน1 อาเภอ
ท่าวังผา จังหวัดน่ าน
2 การจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนบ้านเมืองบัวอย่างมีสว่ น
ร่วมของชุมชน ตาบลเมืองบัว
อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัด
ร้อยเอ็ด
3 การมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ขยะอย่างยังยื
่ นของผูม้ สี ว่ น
เกี่ยวข้องในพืน้ ที่ตาบลหนอง
แสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม
4 แนวทางการจัดการปั ญหาขยะ
อย่างสร้างสรรค์โดยเยาวชน
กลุ่มต้นกล้านาใหญ่ จ.สุราษฎร์
ธานี

A1

A2

A3

A4

A5

รร

/

/

/

/

/

/

/

ผลที่เกิ ด
ระดับบุคล

กิ จกรรม
A6

A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13 P1

P2

P3

P4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

P5

P6

P7

P8

/

/

ระดับกลุ่ม

P9 P10 P11 P12 P13 G1

G2 G3

/

/

/

/

/

/

G4

ชช

รร

/

/

/

/

/

/

ชช
นง
รร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ชช
นง
รร

/

/

/

/

นง

ชช

/

/

/

/
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5 กลยุทธ์การจัดการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมในเทศบาลเมืองเขา

หน่ วยงาน

ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงานวิจยั PAR ทีเ่ ป็ นโครงการวิจยั ทีน่ อกเหนือจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

รูปช้าง

หน่ วยงาน

งานวิ จยั

ที่

ผลที่เกิ ด
ระดับบุคล

กิ จกรรม
A1

A2

A3

/

/

/

/

A4

A5

A6

A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13 P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

ระดับกลุ่ม

P9 P10 P11 P12 P13 G1

G2 G3

G4

นง

6 การวิเคราะห์ศกั ยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสารเคมีและของเสีย
อันตรายในพื้นที่ กรณีศกึ ษา
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ชช

7 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขยะชุมชนแบบมีสว่ น
ร่วม อาเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ชช

8 กระบวนการสร้างชุมชน
ต้นแบบในการบริหารจัดการ
ขยะแบบมีสว่ นร่วมบ้านเวียง
หนองล่อง ตาบลวังผาง อาเภอ
เวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน

ชช

9 การพัฒนาแนวทางการจัดการ
ขยะอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชน
บ้านไร่น้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่ า
ซาง จ.ลาพูน

ชช

10 การศึกษาการพัฒนารูปแบบใน
การกาจัดขยะ โดยการมีสว่ น
ร่วมของประชาชน ตาบลยาง
คาและตาบลจระเข้

ชช

/

/

/

นง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นง
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

นง
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งานวิ จยั

11 การสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้
องค์กรชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการค้นหารูปแบบการ
จัดการขยะในพื้นทีต่ าบลบ้าน
กงและตาบลบ้านผือ อาเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

หน่ วยงาน

ที่

A1

A2

A3

A4

A5

ชช

/

/

/

/

/

ผลที่เกิ ด
ระดับบุคล

กิ จกรรม
A6

A7

A8

/

/

A9 A10 A11 A12 A13 P1
/

P2

P3

P4

P5

/

/

/

P6

P7

P8

ระดับกลุ่ม

P9 P10 P11 P12 P13 G1

G2 G3

G4

/

นง
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หมายเหตุ :
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

โครงการประกวดหมูบ่ า้ นสะอาด
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
จัดเวทีประชาคม/ประชุม
โครงการเรียนรูป้ ยอิ
ุ๋ นทรีย์
โครงการธนาคารขยะ
โครงการผ้าป่ าขยะ
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการจัดอบรมให้ความรู้
บูรณาการเข้ากับแผนการสอน
โครงการกลุ่มยุวเกษตรกร
โครงการประดิษฐ์สงิ่ ของจากขยะ
โครงการสร้างนวัตกรรมสือ่ สิง่ พิมพ์และโปรสเตอร์
กิจกรรมขยายผลสูช่ มุ ชนอื่น

รร
ชช
นง

โรงเรียน
ชุมชน
หน่วยงานอื่น เช่น เทศบาล อบต. สธ. สถานีอนามัย เป็ นต้น

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13

ความตระหนัก
ทัศนคติต่อการจัดการขยะ
ความรู้
ลดการเกิดขยะ
คัดแยกขยะ
การนาขยะมาใช้ประโยชน์ซ้า
เห็นคุณค่าขยะ
พฤติกรรมรักษาสิง่ แวดล้อม
เคารพในคุณค่าธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ความตระหนักถึงปั ญหาขยะ
จิตสาธารณะ
ภาวะผูน้ าของแกนนากลุ่มต่างๆ
เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ องตน

G1
G2
G3
G4

ความสามัคคี
เครือข่ายความร่วมมือ
การทางานเป็ นทีม
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
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จากตารางสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลที่เกิดขึน้ จากการดาเนินการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมทัง้ ระดับบุคคลและระดับกลุ่มในงานวิจยั ดังกล่าวนัน้ สามารถพิจารณาได้
เป็ น 3 ประเด็น คือ ประเด็น แรก พื้น ที่และผู้มีส่วนร่ วมในการวิจยั จากงานวิ จยั พบว่า สามารถ
แบ่งกลุ่ม ผู้ร่วมวิจ ยั ออกเป็ น 3 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ โรงเรียน ชุ มชน และหน่ วยงานอื่น เช่ น เทศบาล
ตาบล/อบต. ผู้ประกอบการ เป็ นต้น ซึ่งพบว่า นอกจากงานวิจยั ส่วนใหญ่ ท่เี น้น ศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ชุมชนเป็ น หลักดังที่กล่าวข้างต้น แล้ว รองลงมาคือ การท าวิจยั ร่ วมกัน ในสองกลุ่มคือ ชุ มชนกับ
หน่ วยงาน โรงเรียนกับชุมชน หรือโรงเรียนกับหน่วยงาน เช่น งานวิจยั ของ สุรยิ ะ ศรีคลังไพร และ
คณะ (2551) และอภิชาติ ศิรสิ ุนทร และคณะ (2551) ซึ่งผูว้ จิ ยั มีบทบาทเป็ นทัง้ นักวิจยั และตัวแทน
กลุ่มหน่วยงาน อบต. ทีท่ าการวิจยั ร่วมกับชุมชนในพืน้ ที่ และงานวิจยั ของ วชิราภรณ์ ขุนจันทร์ และ
คณะ (2557) ซึ่งทาการศึกษาร่วมกับกับชุมชนคือ ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน กับหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนคือ อบต. และผู้ประกอบการในพื้นที่ เป็ นต้น ส่วนงานวิจยั ที่เหลือซึ่งมีส่วนน้อยคือ การ
ทาวิจยั ร่วมกันทัง้ 3 กลุ่มคือ โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เช่น งานวิจยั ของ ไพจิตร วสันต
เสนานนท์ และคณะ (2548) ซึ่งผู้วจิ ยั มีบทบาทเป็ นทัง้ นักวิจยั และตัวแทนกลุ่มโรงเรียนในการท า
วิจยั ร่ วมกับชุ ม ชนและหน่ วยงาน อบต. และงานวิจยั ของ วิธวัฒ น์ สวาศรี และคณะ (2548) ซึ่ง
ท าการศึก ษาร่วมกัน ทัง้ หน่ วยงานเทศบาลตาบล อบต. โรงเรียนและชุ มชนทัง้ ในและนอกเขต
เทศบาล ประเด็นที่ 2 โครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึน้ ในการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ เป็ น กิจ กรรมที่เกิดจากการวางแผนร่ วมกัน ระหว่างผู้วจิ ยั และผู้มีส่วนร่ วมในพื้น ที่โดย
โครงการมีความหลากหลายขึน้ อยู่กบั สภาพปั ญ หา บริบท ปั จจัยเงื่อนไขที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
เป็ นต้น เช่น โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีประชาคม และโครงการศึกษาดูงาน และยัง
พบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่ จะมีกิจกรรมอย่างน้ อยสองรูปแบบอยู่ในกระบวนการ เช่ น งานวิจยั ของ
ชาตรี อุ่น ใจ และคณะ (2549) ได้ท าการศึกษารูป แบบการจัดการขยะโดยความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน โดยการจัดเวทีประชุม/เสวนาถือเป็ นกิจกรรมหลักทีใ่ ช้ขบั เคลื่อนกระบวนการวิจยั
และได้มกี ารจัดศึกษาดูงานโรงเรียนและชุมชนหลังจากทดลองใช้รูปแบบที่ร่วมกันพัฒนาขึน้ และ
งานวิจยั ของ เกศสุดา กาแพงทิพย์ และคณะ (2552) ซึ่งทาการพัฒนาแนวทางการจัดการขยะจาก
ความร่วมมือของชุมชนและเทศบาลตาบลโดยเน้นกิจกรรมด้านการรณรงค์ต่างๆ เช่น กิจกรรมขยะ
สอยดาว รณรงค์การคัด แยกขยะ เป็ น ต้น และได้มีก ารจัดกิจกรรมขยายผลสู่ชุ มชนอื่น ซึ่ง เป็ น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดจากทบทวนงานวิจยั ที่ผ่านมาดังกล่า ว โดยมีการขยายผลโครงการคัด
แยกขยะสู่ชุมชนอื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของโครงการที่ร่วมกันจัดขึน้ และประเด็นที่ 3
ผลที่เกิดขึน้ จากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วมทัง้ ในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม พบว่า ใน
ระดับบุคคลนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ุดคือ ความตระหนัก เจตคติ และรองลงมาคือ ความรู้ ในขณะที่
ผลที่เกิดขึน้ น้ อยที่สุดไล่เลี่ยกันคือ การคัดแยกขยะ การน าขยะมาใช้ประโยชน์ ซ้า การเคารพใน
คุณ ค่าธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และจิตสาธารณะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ในทางปฏิบตั ทิ ่สี ่งผงต่อ
การจัดการขยะอย่างเป็ น รูปธรรมยังเกิดขึ้น ได้น้ อยถึงแม้ว่าผู้มีส่วนร่วมจะมีความเข้าใจและเห็น
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ความสาคัญแล้วก็ตาม ส่วนในระดับกลุ่มนัน้ พบว่า ผลทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่ คือเกิด ความความสามัคคี
เกิดเครือข่ายความร่วมมือ และเกิดความเข้มแข็งของชุมชน
กล่าวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ทัง้ ในกลุ่มทีศ่ กึ ษาเชิง
คุณภาพ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงการวิจยั ในเชิงปริมาณ
ทีพ่ บทัง้ ในกลุ่มของงานวิจยั เชิงสารวจ งานวิจยั ทีเ่ ป็ นการศึกษาเชิงสาเหตุ และในกลุ่มงานวิจยั เชิง
ทดลอง จะเห็น ได้ ว่า การศึก ษาส่ ว นใหญ่ จะเริ่ม ที่ การค้ น หาปั ญหาเกี่ย วกับ ขยะในพื้ น ที่ ท่ี
ทาการศึกษา ตลอดจนหาแนวทางการแก้ปัญหาทัง้ ที่เป็ นแนวทางที่ร่วมกันคิดของคนในพื้นที่ และ
กิจกรรมหรือรูปแบบการแก้ปัญหาทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นผูก้ าหนดและนาไปแก้ปัญหาในชุมชน จนกระทั ่งได้มา
ซึ่ง โครงการ หรือ กิจ กรรมการแก้ ปั ญ หาเกี่ย วกับ การจั ด การขยะในชุ ม ชน แต่ ใ นขณะผู้ว ิจ ัย
ทาการศึกษา ยังไม่พบรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร รวมทัง้ การแก้ปัญหาหรือ
การค้นหาแนวทางการจัดการขยะที่มาจากความรูใ้ นการปฏิบตั ใิ นพื้นที่มากาหนดเป็ นแนวทางใน
การจัดการขยะ ซึง่ อาจจะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีช่ ่วยให้ได้มาซึง่ รูปแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร
ทีม่ าจากการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนอย่างแท้จริง ผู้วจิ ยั จึงใช้แนวทางการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
เชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะแบบครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ศึกษาผลการสร้างและพัฒ นารูปแบบการจัดการขยะ
แบบครบวงจร และสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะแบบครบวงจรของโรงเรียนและชุมชน
ตาบลปากพลี อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ส่วนที่ 3 แนวคิ ดทฤษฎีทางจิ ตวิ ทยาและสังคมวิ ทยาที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิ ดทฤษฎีทางจิตวิ ทยาที่เกี่ยวข้อง
3.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับเจตคติ (Attitude)
ความหมายของเจตคติ
เจตคติ เป็ นเรื่องทีน่ กั จิตวิทยาสังคมให้ความสนใจศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึง้ ใน
แง่มุมต่างๆ ฉะนัน้ จึงพบความแตกต่างในแนวคิดทฤษฎีทใ่ี ช้เกีย่ วกับเรื่องนี้อย่างมาก นักวิชาการ
ด้านนี้ได้พยายามหาคาจากัดความทีเ่ หมาะสม ถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ุด แต่
สิ่ง หนึ่ ง ที่นั ก วิช าการเห็น พ้ อ งต้อ งกัน คือ เจตคติเป็ นสภาวะความพร้ อ มที่จ ะตอบสนองต่ อ
สถานการณ์ ห นึ่ ง ๆ หากได้รบั สิ่ง เร้าที่เหมาะสม ความพร้อมนี้ เกิดจากการประเมิน สิ่งที่ ร บั รู้ม า
เกี่ยวกับสถานการณ์ นัน้ ๆ มีอารมณ์ ค วามรู้ส ึกแฝงอยู่ด้วย ซึ่ง คาจากัดความของออลพอร์ท (จิ
ราวัฒ น์ วงศ์ส วัส ดิวฒ
ั น์ . 2538 : 1 ; อ้างอิง จาก Allport. 1935) ค่ อ นข้างจะเป็ น ที่เชื่อ ถือ ของ
นักวิชาการ ซึง่ สรุปได้วา่ เจตคติเป็ นสภาวะความพร้อมทางจิตซึ่งเกิดขึน้ จากประสบการณ์ สภาวะ
ความพร้อมนี้ เป็ นตัวกาหนดทิศทางหรือเป็ นตัวกระตุน้ กริยาตอบสนองของบุคคลต่อสิง่ ต่างๆ หรือ
สถานการณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
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องค์ประกอบของเจตคติ
องค์ประกอบของเจตคติ การอธิบายความหมายและองค์ประกอบของเจตคตินนั ้
ได้มผี ู้แสดงไว้มากมาย ซึ่ง ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ (2527 : 4 – 7) ได้จาแนก
เป็ นกลุ่มแนวความคิดได้ 3 แนวทาง คือ
1. เจตคติแบบองค์ประกอบเดียว (Unidimensional) กลุ่มแนวคิดนี้เป็ นแนวคิด
ดัง้ เดิมที่เชื่อว่าเจตคติมอี งค์ประกอบเดียว การวัดเจตคติตามแนวความคิดนี้จงึ เป็ นผลจากการที่
บุค คลประเมิน ค่ าของสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ในทิศ ทางบวกหรือลบโดยตรง เช่ น แนวคิด ของเธอร์ส โตน
(Thurstone.1946: 39) ให้ความหมายว่า เจตคติเป็ นระดับความมากน้อยของความรูส้ กึ ในด้านบวก
และลบที่ม ีต่อสิ่ง ใดสิ่ง หนึ่ ง ซึ่งอาจจะเป็ น อะไรได้ห ลายอย่าง เช่ น สิ่งของ บุคคล บทความ
องค์การ หรือความคิด เป็ นต้น โดยที่บุคคลสามารถบอกความรู้สกึ ที่แตกต่างกันได้ว่าเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วย
2. เจตคติแบบหลายมิตหิ รือหลายองค์ประกอบ (Multi – dimensional)
2.1 เจตคติประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ แนวคิดนี้เชื่อว่า เจตคติประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ ความรูห้ รือความเชื่อ (Cognitive) และความรูส้ กึ (Affective) เช่น แนวคิดของ
คาทส์และโรคีช เป็ นต้น โดยคาทส์ (Katz. 1960 : 454) อธิบายว่า เจตคติ หมายถึง ส่วนประกอบ
สองส่วนประกอบ คือ ความรูห้ รือความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธ์ ของสิง่
หนึ่ งที่มีค่าต่อสิง่ อื่นๆ และความรู้สกึ ในการที่ช อบหรือไม่ช อบสิ่งนัน้ ส่วนโรคีช (Rokeac. 1970 :
112) อธิบายว่า เจตคติ เป็ นการผสมผสานหรือการจัดระเบียบของความเชื่อทีม่ ตี ่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งหรือ
สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง โดยทีผ่ ลรวมของความเชื่อนี้จะเป็ นตัวกาหนดแนวโน้มของบุคคล
ในการทีจ่ ะปฏิบตั ติ อบสนองในลักษณะทีช่ อบหรือไม่ชอบ
2.2 เจตคติประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ แนวคิดนี้เชื่อว่า เจตคติประกอบด้วย
ความรู้ ความเชื่อ (Cognitive) ความรู้สกึ (Affective) และพฤติกรรม (Behavior) เช่น แนวคิดของ
เฟอร์กูสนั (Ferguson. 1952; 1962: 91 อ้างถึงใน อ้อมเดือน สดมณี และคณะ. 2544) ที่อธิบายว่า
เจตคติเป็ นการแสดงออกของความเชื่อว่าอะไรถูก อะไรผิด ชอบหรือไม่ชอบ ยอมรับหรือปฏิเสธ
การแสดงออกดังกล่าวเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ
1) องค์ประกอบด้านความคิดความเข้าใจ (The cognitive component)
เจตคติจะแสดงออกมาในลักษณะของความเชื่อว่าอะไรถูก อะไรผิด
2) องค์ประกอบด้านความรู้ส ึก (The affective component) เจตคติจ ะ
แสดงออกในลักษณะของความชอบหรือไม่ชอบ
3) องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (The behavioral component) เป็ น
ผลเนื่องมาจากสององค์ประกอบข้างต้น เมื่อเกิดการรับรู้และมีอารมณ์ บุคคลก็จะเกิดความพร้อมที่
จะกระทาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
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จากทีก่ ล่าวมาพบว่า เจตคติมรี ปู แบบต่าง ๆ ตามความคิดความเชื่อของแต่ละกลุ่มซึ่ง
นักจิตวิทยาสังคมส่วนมากเห็นว่าเจตคติมอี งค์ประกอบ 3 ประการ (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
คณะ. 2531: 125 – 127: อ้างอิง จาก Mcguire. 1969 : 155 – 156) คือ 1) ความรู้เชิง ประเมิน ค่ า
หมายถึง การทีบ่ ุคคลมีความรูเ้ กี่ยวกับสิง่ หนึ่งว่า ดี มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด บุคคลส่วนมากมัก
มีความรูเ้ ชิงประเมินค่าของสิง่ ต่างๆ เพียงเล็กน้อย ทาให้เกิดอคติหรือความลาเอียงได้มาก เนื่องจาก
องค์ประกอบความรู้เชิงประเมินค่าสิง่ หนึ่งเป็ นต้นกาเนิดของเจตคติของบุคคลต่อสิง่ นัน้ ฉะนัน้ การ
เปลีย่ นเจตคติท่สี าคัญคือ การปรับองค์ประกอบความรูเ้ ชิงประเมินค่าในเรื่องนัน้ ให้ตรงกับความเป็ น
จริง โดยการให้ความรูเ้ กี่ยวกับคุณหรือโทษต่อสิง่ นัน้ เพิม่ เติมแก่บุคคล 2) ความรู้สกึ พอใจ หมายถึง
ความรู้ส ึกชอบไม่ ช อบ พอใจหรือไม่พ อใจต่อสิ่ง นัน้ ซึ่งส่วนใหญ่ ความรู้ส ึกพอใจของบุคคลจะ
เกิดขึน้ เองและสอดคล้องกับความรู้เชิงประเมินค่าเกี่ยวกับสิง่ นัน้ 3) ความพร้อมกระทา หมายถึง
การทีบ่ ุคคลพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในสิง่ ที่เขาชอบและพร้อมทีจ่ ะทาลายหรือเพิกเฉยต่อสิง่ ที่
เขาไม่พอใจ เป็ นองค์ประกอบที่เกิดขึน้ ภายหลังเมื่อบุคคลมีความรูเ้ ชิงประเมินค่า และมีความรูส้ กึ
ชอบหรือไม่ชอบสิง่ นัน้ แล้ว สิง่ ซึง่ สอดคล้องกันและติดตามมา คือ ความพร้อมทีจ่ ะกระทาการให้
สอดคล้องกับความรูส้ กึ ของตนต่อสิง่ นัน้ ด้วย
แนวคิ ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนเจตคติ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ พบว่า มีการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎี
เกีย่ วกับการเปลีย่ นเจตคติหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีความสอดคล้อง (Consistency theory) ทฤษฎี
ความขัดแย้ง (Dissonance theory) ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning theory) ทฤษฎีการกระทาด้วย
เหตุ ผ ล (Reasoned action theory) ซึ่ ง ในแต่ ล ะทฤษฎี มี ค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์
พฤติกรรม และกลุ่ม ตัวอย่างแตกต่างกันไป สาหรับการศึกษาในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้แนวคิดของแมค
ไกวร์เป็ นหลักในการเปลีย่ นแปลงเจตคติ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเปลี่ยนเจตคติ ตามแนวของแมคไกวร์
แมคไกวร์ (McGuire. 1969 : 155 – 156) ได้อธิบายองค์ประกอบของเจตคติว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1) ด้านความรู้เชิง ประเมิน ค่า (Cognitive component)
2) ด้ า นความรู้ ส ึก (Affective component) และ 3) ด้ า นความพร้ อ มที่ จ ะกระท า (Behavioral
intention component) ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น ซึง่ การวิเคราะห์องค์ประกอบของเจตคติดงั กล่าวทา
ให้ทราบแนวทางในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติของบุคคล ซึ่งกระทาได้โดย 1) การพัฒนา
ความรูเ้ ชิงประเมินค่า 2) การพัฒนาอารมณ์ 3) การให้กระทาพฤติกรรมทีส่ นับสนุนเจตคติทต่ี อ้ งการ
จะพัฒนา (ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ. 2531: 132 – 147) นอกจากการพัฒนาหรือเปลีย่ นเจต
คติของบุคคลแล้ว แมคไกวร์ (ดวงเดือน พัน ธุมนาวิน และคณะ. 2531: 155 – 158 ; อ้างอิงจาก
McGuire. 1969) ได้เสนอให้ใช้วธิ กี ารด้านการเปลี่ยนเจตคติเพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ เจตคติทเ่ี หมาะสม
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อยูแ่ ล้วหรือได้เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมแล้วของบุคคลให้คงอยู่ทนทาน โดยใช้การฝึ กสนับสนุนและ
การสร้างภูมคิ มุ้ กัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาความรู้เชิงประเมินค่า เป็ นการให้ขอ้ ความชักจูงทางด้านคุณหรือ
โทษของสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนเจตคติห รือทัง้ สองด้าน จะท าให้เกิดการเปลี่ยนความรู้ส ึกพอใจ
หรือไม่พอใจต่อสิง่ นัน้ และเปลี่ยนความพร้อมที่จะกระทาต่อสิง่ นัน้ ได้โดยทางอ้อมด้วย วิธี น้ีมสี งิ่
สาคัญที่จะต้องพิจารณา 4 ประการ คือ 1) ผูช้ กั จูง ควรเป็ นผูท้ ่มี คี วามน่าเชื่อถือสูง มีความรูค้ วาม
ชานาญในเรื่องที่ชกั จูง มีความน่ าไว้วางใจ มีช่อื เสียงและน่ าดึงดูดใจ 2) เนื้อหาของสารชักจูง เป็ น
ข้อความทีก่ ล่าวถึงประโยชน์ทจ่ี ะเกิดจากการยอมรับการชักจูงหรือโทษของการทีบ่ ุคคลจะไม่ปฏิบตั ิ
ตามการชักจูง 3) การชีป้ ระโยชน์ทต่ี รงกับความต้องการของผูร้ บั และ 4) กระบวนการเปลีย่ นเจตคติ
ในจิตใจของผูร้ บั
2) การพัฒนาอารมณ์เพื่อเปลีย่ นเจตคติ เป็ นการเปลีย่ นเจตคติทอ่ี งค์ประกอบด้าน
ความรูส้ กึ โดยตรงอาจจะกระทาได้หลายวิธแี ละมักจะเกิดขึน้ เองตามธรรมชาติอยู่เสมออย่างไม่เป็ น
ระบบระเบีย บ ท าได้โดยการเสริม อารมณ์ ท างบวกเข้าไปแทนอารมณ์ ท างลบในขณะที่กระท า
พฤติกรรม การเชื่อมโยงสิง่ เร้าจะท าให้บุคคลมีอารมณ์ ดี มีความสุข ความพอใจ ในขณะที่บุคคล
กระทาพฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลงความรู้สกึ ที่มีต่อสิ่งหนึ่ ง อาจจะใช้ไ ด้ทงั ้ ในกรณีท่ตี ้องการจะ
เปลี่ยนเจตคติของผู้รบั ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเจตคติเดิม และในกรณีท่ตี อ้ งการเพิม่ ปริมาณ
ความพอใจต่อสิ่งนัน้ ซึ่งมีอยู่ในปริมาณน้ อยมาแต่เดิมให้มากยิง่ ขึน้ วิธกี ารพัฒนาอารมณ์ เพื่อ
เปลีย่ นเจตคติอาจใช้ประกอบกับวิธกี ารพัฒนาความรูเ้ ชิงประเมินค่าได้เป็ นอย่างดี
3. การให้ ก ระท าพฤติ ก รรมที่ ส นั บ สนุ นเจตคติ ท่ี ต้ อ งการจะพัฒ นาบุ ค คล
จะกระทาพฤติกรรมต่างๆ โดยความสมัครใจของตนเอง โดยการอาสาสมัครหรือยินยอมอย่างจริงใจ
มีการขวนขวายศึกษาหาข้อดีขอ้ เสียเกีย่ วกับสิง่ ใดสิง่ หนึ่งด้วยตนเอง ทาความเข้าใจกับรายละเอียด
ในเรื่องหนึ่งให้มากกว่าที่ตนได้เคยปฏิบตั มิ าและเกิดความกระจ่างในข้อถกเถียงต่างๆ ในเรื่องนัน้
ด้วยกิจกรรมทีผ่ รู้ บั การชักจูงจะเกีย่ วข้องอย่างเต็มทีน่ ้ี จะทาให้เกิดผลในการทีผ่ รู้ บั การชักจูงจะชักจูง
ตนเองให้เปลีย่ นเจตคติและในบางกิจกรรมจะเป็ นการอภิปรายหรือแสดงบทบาทร่วมกับผูอ้ ่นื ในกรณี
เช่ น นี้ กลุ่ม จะมีอทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนเจตคติของบุคคลอีกทางหนึ่ ง พฤติกรรมที่ผู้รบั การชักจูง
กระท ามีทงั ้ พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเจตคติเดิมเป็ น การเพิ่มความเข้มข้นของเจตคติเดิมให้มาก
ยิง่ ขึ้น และการแสดงบทบาทที่ขดั กับเจตคติเดิมโดยมีจุดประสงค์ท่จี ะเปลี่ยนเจตคติของผู้แสดง
บทบาทให้ไ ปอยู่ในทิศทางตรงกับ เจตคติเดิม การเปิ ด โอกาสให้บุ ค คลได้กระท าพฤติก รรมที่
สนับสนุ นเจตคติทต่ี ้องการสนับสนุ นนัน้ อาจจัดให้ผู้รบั การชักจูงเขียนบทความพูดชักจูงเพื่อน พูด
ต่อหน้ากลุ่ม ช่วยปิ ดโฆษณา พูดโต้วาที เป็ นต้น
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กระบวนการเปลี่ยนเจตคติ
กระบวนการเปลีย่ นเจตคติ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในสังคมมีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เจตคติแม้วา่ จะเป็ นสภาวะทางจิตทีม่ คี วามมั ่นคงพอสมควรก็อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ ใน
บางกรณีกอ็ าจเปลีย่ นแปลงได้น้อยหรือเปลีย่ นแปลงได้ แมคไกวร์ (McGuire. 1969: 101) ได้อธิบาย
ขันตอนของกระบวนการเปลี
้
ย่ นเจตคติ ซึง่ ประกอบด้วยขันตอนต่
้
างๆ 5 ขัน้ ตามลาดับ ดังนี้
1) การเอาใจใส่ (Attention) การที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของ
บุคคลนัน้ ในขันต้
้ นบุคคลจะต้องยอมให้ความสนใจและเอาใจใส่รบั รูข้ อ้ ความในการชักจูง ถ้าผูร้ บั การ
ชักจูงขาดการเอาใจใส่สงิ่ ทีช่ กั จูงจะถูกชะงักงันเสียแต่เริม่ ต้น ฉะนัน้ การมีสมาธิไม่มสี งิ่ รบกวนจิตใจ
ความยินยอมทีจ่ ะรับฟั งจึงเป็ นปัจจัยสาคัญของการให้ความเอาใจใส่ในสารทีใ่ ช้ชกั จูง
2) ความเข้าใจ (Comprehension) ความเข้าใจจะเกิดขึน้ ได้ เมื่อบุคคลเอาใจ
ใส่ รับฟั งสารสื่อ นอกจากนัน้ มีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เข้ามามีผลต่อความเข้าใจสารสื่อชักจูงที่สาคัญ
เช่น องค์ประกอบเกีย่ วกับการสื่อสาร สารสื่อควรใช้ขอ้ ความชักจูงทีท่ าให้ผรู้ บั เกิดความเข้าใจได้ง่าย
มีความน่ าเชื่อถือ มีวธิ กี ารชักจูงที่สอดคล้องกับลักษณะของผู้รบั ไม่เร้าให้ผู้รบั ใช้กลวิธานในการ
ป้ องกันตนเอง นอกจากนัน้ ยังขึน้ อยูก่ บั ลักษณะและสภาพทางจิตใจของผูร้ บั สารด้วย
3) การยอมรับ (Yielding) การยอมรับมี 3 แบบด้วยกัน คือ แบบแรกคือ การ
ยอมตาม (Compliance) บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะหวังว่าจะได้ร บั การยอมรับหรือได้ความดี
ความชอบจากผูม้ อี ทิ ธิพลหรือกลุ่ม ยอมรับการชักจูงเพื่อหวังรางวัลและหลีกเลีย่ งการลงโทษ แบบ
ทีส่ องคือ การเลียนแบบเทียบเคียง (Identification) บุคคลยอมรับการชักจูงเพราะหวังทีจ่ ะทาตนให้
คล้ายคลึงกับผูช้ กั จูงซึง่ เป็ นสิง่ ทีต่ นพอใจและอยากเลียนแบบ และแบบที่สาม คือ การยอมรับเข้าไว้
ภายในตน (Internalization) บุคคลยอมรับการชักจูงนัน้ ชีใ้ ห้เขาเห็นผลประโยชน์ท่จี ะได้รบั และทา
ให้เขาเข้าใจโลกดีขน้ึ
4) ความจา (Retention) เมื่อเกิดการยอมรับแล้ว การเปลี่ยนเจตคติจะคงอยู่
ทนนานสักเท่าไร ขึน้ อยูก่ บั ความจาในเรื่องราวเกีย่ วกับเจตคตินนั ้ ๆ ถ้าเป็ นเรื่องราวที่มคี วามสาคัญ
ต่อตัวบุคคล บุคคลจะจาได้นาน วิธกี ารสื่อสารทีด่ งึ ดูดความสนใจแก่ผรู้ บั และการเสนอสารนัน้ บ่อยๆ
จะช่วยทาให้ความจาในเนื้อหานัน้ ๆ ติดทนทาน
5) การกระทา (Action) เป็ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของการเปลีย่ นเจตคติ คือ
การแสดงพฤติกรรมเพื่อแสดงถึงการมีเจตคตินนั ้ ๆ
การเปลี่ยนเจตคติจ ากขัน้ ความสนใจ ความเข้าใจ ถึง ขัน้ การเห็น ด้วยเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติในระดับจิตใจของผูร้ บั ส่วนความจาและการกระทาเป็ นการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูร้ บั
จากการประมวลเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ สรุ ปได้ว่า เจตคติ
หมายถึงความรู้ส ึกเชิงประเมิน ค่าเกี่ยวกับสิ่ง หนึ่ งสิ่ง ใด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
องค์ป ระกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) 2) องค์ป ระกอบทางความรู้ส ึก (Affective
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Component) 3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระทา (Action Tendency Component) และแบ่งออก
ได้ใน 2 ลักษณะ คือ มีทศิ ทาง และมีปริมาณ ซึ่งการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อ สร้างและ
พัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน จึงอาจ
ต้องพัฒนาให้ผู้วจิ ยั ร่วม และผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสียมีเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะทัง้ ในโรงเรียนและ
ชุมชน อาจต้องมีการถ่ายทอดความรู้จากสมาชิกในชุมชนหรือโรงเรียนและชุมชนต้นแบบไปสู่ครู
นักเรียน และผู้ปกครอง ด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒ นาความรู้เชิง ประเมิน ค่ า
ความรู้สกึ และความพร้อมที่จะกระทา ซึง่ อาจใช้วธิ กี ารพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงบทบาท
สมมติ การยกตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับขยะที่เกิดขึน้ จริงในชุมชน การเรียนรู้นอกสถานที่ เป็ น
ต้น เพื่อพัฒนาให้ครู นักเรียน และผูป้ กครองเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และนาไปสู่การสร้าง
และพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
3.1.2 แนวความคิดเกีย่ วกับความตระหนัก (Awareness)
ปั ญ หาขยะเป็ น ปั ญ หาที่สาคัญ เนื่ องจากผลกระทบที่เกิดขึน้ จากปั ญ หาดังกล่าว
ล้วนส่ ง ผลต่อ สภาพการด ารงคงอยู่ข องสิ่ง มีช ีว ิตทัง้ ทางตรงและทางอ้อ มอย่างหลีกเลี่ย งไม่ ไ ด้
มาตรการต่างๆที่น ามาใช้แก้ปัญ หานัน้ จาเป็ น อย่างยิง่ ที่ จะต้องสร้างให้เกิด ขึ้น พร้อมไปกับ การ
ปรับเปลี่ย นลักษณะนิ ส ยั ต่างๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน ควบคู่กนั ไปด้วย จึง จะเกิดการพัฒ นาใน
ลักษณะการพัฒ นาที่ย ั ่งยืน ขึ้น ในสัง คม กลไกในการสร้างลักษณะนิ ส ยั อัน ที่เป็ น ที่ยอมรับ ว่าจะ
สามารถคงทนและอยู่ได้น านในจิตของมนุ ษ ย์เรียกว่าการสร้ างให้เกิดความตระหนัก ในจิตใจของ
มนุษย์ ซึง่ เป็ นการปูพน้ื ฐานทางด้านจิตใจให้เกิดขึน้ ก่อนแล้วค่อยบูรณาการนาศาสตร์ต่างๆ มาใช้ให้
เกิด ผลที่เป็ น รูป ธรรม ซึ่ง ความตระหนั ก เป็ นแนวคิด เชิง จิต วิท ยา (Psychological Approach)
ผสมผสานกับแนวคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavior Science) โดยมีผู้ให้ความหมายของความ
ตระหนักไว้หลายท่านด้วยกัน เช่น ไอแซคและอาร์โนลด์ (Eysenck and Arnold 1972: 110 อ้างถึง
ใน อนุ สรณ์ กาลดิษฐ์, 2548: 51) ได้อธิบายในแง่ของ จิตวิทยาว่าความตระหนักเป็ นความสัมพันธ์
ของความสานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitude) ความตระหนักเป็ นภาวะของจิตใจซึ่งไม่
อาจแยกเป็ น ความรู้ส ึกหรือความคิดเพียงอย่างเดียวได้โดยเด็ดขาด สอดคล้องกับบลูม ( Bloom
1971: 271 อ้างถึงใน ศรายุทธ ธรรมโชติ, 2546: 22) ได้ให้ความหมายความตระหนักว่า เป็ นขัน้ สุด
ของภาคอารมณ์ และความรู้ส ึก (Affective Domain) ความตระหนักเกือบคล้ายกับความรู้ ตรงที่
ความรู้และความตระหนักไม่ เน้ น ที่ลกั ษณะสิ่ง เร้า แต่ ความตระหนัก ต่างกั บความรู้ตรงที่ค วาม
ตระหนักไม่จาเป็ นต้องเน้นปรากฏการณ์หรือสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ความตระหนักจะเกิดขึน้ เมื่อมีสงิ่ เร้ามาเร้า
ให้เกิดความตระหนัก นอกจากนี้ กุลวดี ราชภักดี (2545:38) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึง
ภาวการณ์ทบ่ี ุคคลเกิดความรูส้ กึ นึกคิด ความคิดเห็นหรือประสบการณ์จากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึ่ง เป็ นภาวะที่บุคคลเข้าใจและ ประเมินสถานการณ์ทเ่ี กีย่ วกับตนเองได้ โดยเกิดจากสภาวะจิตที่
ยอมรับถึงภาวการณ์หรือความโน้ม เอียงที่จะเลือกพฤติกรรม และปฏิบตั ติ นเพื่อแสดงต่อปัญหาหรือ
เหตุการณ์หนึ่งที่ได้ประสบ และ อนุ สรณ์ กาลดิษฐ์ (2548: 51) กล่าวถึงความตระหนักว่า หมายถึง
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ความส านึ กซึ่งบุคคลเคยมีการ รับรู้ หรือเคยมีความรู้มาก่อน เมื่อมีส ิ่งเร้ามากระตุ้น จึงเกิดความ
สานึกหรือความตระหนักขึน้ ความ ตระหนักมีความหมายเหมือนกับความสานึ ก เป็ น สภาวะทาง
จิตใจที่เกี่ยวข้องกับความรู้สกึ ความคิด ความปรารถนาต่าง ๆ อันเกิดจากความรู้และความสานึ ก
ต่าง ๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่าและ ตระหนักถึงความสาคัญของตนทีม่ ตี ่อสิง่ นัน้
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้ว่า ความตระหนักเป็ นภาวะที่บุคคลเข้าใจ หรือสานึ กถึง
บางอย่างของเหตุ ประสบการณ์ หรือวัตถุสงิ่ ของได เมื่อมีสงิ่ เร้ามา กระตุน้ จึงเกิดความสานึกขึน้ หรือ
เกิดความตระหนักขึน้ ความตระหนักมีความหมายเหมือนกับ ความสานึก ซึง่ เป็ นสภาวะทางจิตในที่
เกี่ยวข้องกับความรูส้ กึ ความคิด และความปรารถนาต่างๆ อันเกิดจากการรับรู้และความสานึกซึ่ง
เป็ นภาวะที่บุคคลได้รบั รู้ หรือได้รบั ประสบการณ์ต่างๆ มาแล้ว โดยมีการประเมินค่า และตระหนัก
ถึง ความสาคัญ ของตนเองที่ม ีต่อสิ่งนัน้ ๆ ความตระหนัก เกิดจากทัศนคติต่อสิ่งเร้าได้แก่ บุคคล
สถานการณ์ กลุ่มสังคมและสิง่ ต่างๆที่โน้มเอียงพร้อมที่ จะตอบสนองในทางบวกหรือทางลบ ดังนัน้
ความ ตระหนัก จึง เป็ น เรื่อ งของการตื่น ตัวทางจิต ใจต่ อเหตุ ก ารณ์ หรือ สถานการณ์ นั ้น ๆ ซึ่ง
หมายความว่า ระยะเวลาหรือประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมหรือสิง่ เร้าภายนอกเป็ นปัจจัยทีท่ าให้
บุคคลเกิดความตระหนักขึน้
สาหรับขัน้ ตอนและกระบวนการเกิดความตระหนักนัน้ กู๊ด (Good. 1973: 54 )
กล่าวว่าการเกิดความตระหนัก ว่าเป็ น ผลมาจากกระบวนการทางปั ญ ญา (Cognitive Process )
กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้รบั การกระตุ้น จากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสสิ่งเร้าแล้วจะเกิด ความรู้เมื่อรับรู้ขนั ้
ต่อไปก็จะเข้าใจสิ่งนั น้ คือเกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ คือมีความรู้ ในสิง่ นัน้ และ
นาไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด ซึ่งความรู้และความตระหนักก็จะนาไปสู่การกระทา หรือการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อสิง่ เร้านัน้ ตามภาพประกอบ

ภาพที่ 2 ขันตอนและกระบวนการเกิ
้
ดความตระหนัก
ทีม่ า: Cater V.Good. 1973:54
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ในส่วนของปัจจัยที่มผี ลต่อความตระหนัก เบรกเคอร์ (Brackher. 1986: อ้างถึงใน
วีระชน ขาวผ่อง. 2551: 44) กล่าวว่า ความตระหนักเกิด จากทัศนคติ ทีม่ ตี ่อสิง่ เร้าอันได้แก่ บุคคล
สถานการณ์ กลุ่มสังคม และสิง่ ต่างๆ ที่โน้มเอียงหรือพร้อมที่จะ สนองตอบในทางบวก หรือทางลบ
เป็ น สิ่ง ที่เกิดจากการเรีย นรู้ป ระสบการณ์ องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ ก่ อให้เกิดความตระหนัก มี 3
ประการ คือ 1) พุทธิปัญญาหรือความรูค้ วามเข้าใจ (Cognitive or belief component) ความรู้ หรือ
ความเข้าใจจะเริม่ ต้นจากระดับงานและมีการพัฒนาขึน้ ตามลาดับ 2) อารมณ์ความรู้สกึ (Affective
component) เป็ นความรู้สกึ ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็ น
องค์ประกอบในการประเมินสิง่ เร้าต่างๆ 3) พฤติกรรม (Behavioral component) เป็ นการแสดงออก
ทัง้ วาจา กริยา ท่าทาง ที่ มีต่อสิง่ เร้าหรือแนวโน้มทีบ่ ุคคลจะกระทา ดังนัน้ บุคคล สถานการณ์ กลุ่ม
สังคม การเรียนรู้ และ ประสบการณ์ จึงเป็ นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความตระหนัก โดยมีความรูค้ วามเข้าใจ
ความรู้ส ึก และพฤติกรรม เป็ น องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก บุคคล สถานการณ์ กลุ่ม
สัง คม การเรียนรู้ และ ประสบการณ์ เป็ น ปั จจัยที่มีผ ลต่อความตระหนัก โดยความรู้ความเข้าใจ
ความรูส้ กึ และพฤติกรรมเป็ น องค์ประกอบทีก่ ่อให้เกิดความตระหนัก การจะให้บุคคลมีพฤติกรรม
ในทิศทางทีพ่ งึ ปรารถนานัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึง่ บุคคล
จะเกิดความตระหนักได้กต็ ้องมีการ รับรูส้ งิ่ นัน้ นอกจากนี้ ทนงศักดิ ์ ประสบกิตติคุณ (2534: 22 –
23 ) ได้ส รุ ป เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ส่ ง ผลต่ อความตระหนั ก ไว้ว่าปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ ความตระหนัก คือ
ประสบการณ์ ท่มี ีต่อการรับรู้ ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมจะมีผ ลท าให้บุคคลตระหนักหรือไม่
ตระหนักต่อสิง่ ที่เกิดขึ้น การเอาใจใส่และการให้คุณ ค่า ถ้ามนุ ษ ย์ใส่ใจในเรื่องใดมากก็จะมีความ
ตระหนักในเรื่องนัน้ มากขึน้ และลักษณะและรูปแบบของสิง่ เร้า ถ้าสิง่ เร้านัน้ สามารถทาให้ผู้พบเห็น
เกิดความสนใจย่อมทาให้ผพู้ บเห็นเกิดการรับรูแ้ ละการตระหนักมากขึน้
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วจิ ยั จะน าแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักมาใช้ในการท า
ความเข้าใจปรากฏการการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุ มชนรวมทัง้ ในการเกิด
พฤติกรรมการจัดการขยะนัน้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่บุคคลมีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวก่อน
พัฒนาไปสู่การมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างยั ่งยืน ตลอดทัง้ แนวคิดเกี่ยวกับขันตอนและปั
้
จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการเกิดความตระหนักนี้ยงั สามารถน ามาใช้เป็ น แนวทางในการเสริมสร้างให้บุคคลเกิดความ
ตระหนักในเรื่องของปัญหาขยะจนนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่อไปได้
3.1.3 การเสริมพลังอานาจ (Empowerment)
แนวคิด หลัก ของการสร้างเสริม พลัง อานาจได้มาจากงานของ อาร์ลิน สกี
(Arlinsky. 1971) แฟรรี่ (Freire. 1970,1973) และ รอทท์แมน (Rothman. 1971) นักคิดทัง้ สามคน
ได้รอ้ ยเรียงประเด็นสาคัญที่กลายมาเป็ นทฤษฎีของการสร้างเสริมพลังอานาจ นั ่นคือ กระบวนการ
หลักของการสร้างเสริมพลังอานาจต้องมีการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วม การกระตุน้ ให้
เกิดสานึก และ การทางานด้านการปรับเปลีย่ น หรือเปลีย่ นแปลงสังคม
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ความหมายของการสร้างเสริมพลังอานาจ
ค าว่ า การสร้ า งเสริม พลัง อ านาจ(Empowerment) มาจากภาษาลาติ น ว่ า
“potere”ทีแ่ ปลว่า มีความสามารถ em เป็ นคานาหน้าทีแ่ ปลว่า เป็ นสาเหตุให้ หรือ ทาให้เกิดด้วย ซึง่
ตามความหมายของ em เป็ นการสะท้อ นความหมายของ “กระบวนการ” ค าต่ อ ท้ าย “ment”
หมายถึง “ผลลัพธ์ทช่ี ดั เจนเป็ นรูปธรรม สิง่ ของ หรือ การกระทาทีเ่ กิดขึน้ ”
ดังนัน้ Empowerment หมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็นความสามารถของ
บุคคลในการทีจ่ ะดึงสิง่ ทีม่ อี ยูภ่ ายในตัวเองในการควบคุม จัดการสร้างอิทธิพลกับตนเอง และ สังคม
รอบข้างอันจะส่งผลเป็ นรูปธรรมต่อชีวติ ตนเอง ในสาขาจิตวิทยาสังคม แรพพาพอร์ท (Rappaport.
1985) ได้นิยามการสร้างเสริมพลังอานาจ ไว้วา่ คือการมุ่งที่สร้างเสริมความเป็ นไปได้ของบุคคลใน
การที่จะควบคุ ม ชีวติ ตนเอง อานาจ หมายถึง ความสามารถในการท านาย ควบคุม และมีส่วน
ร่วมกับสังคมแวดล้อมแล้วทาให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมขึน้ ดังนัน้ การสร้างเสริมพลังอานาจ หมายถึง
กระบวนการที่เอื้อให้บุคคล และ ชุมชนมีอานาจที่จะนาเอาอานาจไปดาเนินการต่อเพื่อให้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงชีวติ และสิง่ แวดล้อม
การทางานในเรื่องของอานาจ อาจแบ่งได้หลายแบบ เช่น การมีอานาจเหนือ การ
มีอานาจโดยการมอบหมาย และการมีอานาจโดยการกระทา ดังนัน้ ในการทางานสาธารณสุข เราน่ า
ที่จ ะท างานร่ วมกัน แบบเป็ น หุ้น ส่วน (Partnership) มากกว่า การใช้อานาจเหนื อกว่าหรือแบบ
มอบหมายเพราะทัง้ สองวิธขี าดการส่งเสริมความรูส้ กึ การเป็ นอิสระและการเรียนรูใ้ นศักยภาพตนเอง
ในปี ค.ศ. 1985 แรพพาพอร์ท (Rappaport. 1985) ได้ช้ปี ระเด็น ว่า การนิ ยาม
Empowerment ว่าเป็ นผลลัพธ์หรือเป็ นการทางานที่ส่งผลในทางบวกนัน้ เป็ นไปได้ยาก เพราะ การ
สร้างเสริมพลังอานาจมีความเกีย่ วข้องกับด้านจิตใจและการเมือง ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปแบบ
ไร้รปู แบบ แต่เราสามารถบอกได้วา่ ในบุคคลหรือชุมชนนัน้ ๆมีพลังอานาจหรือไม่ เมื่อเราเห็นหรืออยู่
ในสถานการณ์ ทัง้ นี้เพราะพลังอานาจจะปรากฏให้เห็นได้แตกต่างกัน ขึน้ กับบุ คคลและสถานการณ์
หรือบริบท นอกจากนี้ภาวะทีไ่ ม่มพี ลังอานาจ เช่น การไม่มอี านาจ การท้อแท้สน้ิ หวัง การแปลกแยก
การรู้สกึ สูญเสียอานาจ การกาหนดวิถชี วี ติ ตนเองเป็ นเรื่องทีม่ องเห็นได้ง่ายและชัดเจน Rappaport
ได้เสนอแนวคิดเรื่องพลังอานาจทางจิตวิทยาว่าเป็ นการมองความเชื่อของบุคคลทีม่ ตี ่อความสามารถ
ศักยภาพของตนเอง และ ต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในเชิงการเข้าไปร่วมควบคุม จัดการ
สถานการณ์หรือสิง่ แวดล้อมในชุมชน องค์ประกอบที่ตอ้ งมีในจิตวิทยาของการเสริมพลังอานาจคือ
การมองหรือดารงชีวติ เชิงรุก(Proactive approach to life) ความรู้สกึ เชื่อมั ่นในความสามารถและ
การควบคุมตนเอง การเชื่อในตนเองและการเมือง การรับรูศ้ กั ยภาพตนเอง การเชื่อในศูนย์อานาจ
ความเชื่อ (Locus of control) และการยกย่องตนเอง การมีส่วนร่วมในสังคมและการเมือง
ดังนัน้ แรพพาพอร์ท (Rappaport. 1985) เสนอว่า นิยามของการสร้างเสริมพลัง
อานาจ น่ าจะหมายถึง คนที่ส ามารถมองสัง คมและตนเองอย่างวิเคราะห์ วิจารณ์ และเป็ น คนที่
มองเห็นทางเลือกอื่น และสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้แม้จะเป็ น กิจกรรมที่มีขอ้ ขัดแย้ง
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การเสริมพลังอานาจทางจิตวิทยา อาจมองเห็นได้จาก ความรูส้ กึ ว่ามีอานาจในการควบคุมจัดการ
มุมมองที่เป็ น การวิเคราะห์วจิ ารณ์ และเลือกที่จะเผชิญ ปั ญ หาหรือเลี่ยงปั ญ หาได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การเสริม พลัง อานาจทางจิตวิท ยา ยัง ได้ครอบคลุมประเด็น การสร้างพลังอานาจจาก
ภายในบุคคล ภายในกลุ่ม เราไม่สามารถสร้างจากภายนอกได้ ฉะนัน้ ในความคิดของ แรพพาพอร์ท
การเสริมพลังอานาจมีหน้าที่ 2 อย่าง คือ 1) ช่วยให้คนกาหนดชีวติ ตนเองได้ 2) เป็ นวิธกี ระตุ้นให้
สังคมมีส่วนร่วมแบบในการอยูร่ ่วมกันในชุมชนโดยการจัดสนับสนุนทางโครงสร้างสังคม
ปี ค.ศ.1987 สวิฟ และเลอวิน (Swift and Lewin. 1987) ได้ช้ปี ระเด็นว่าการสร้าง
เสริมพลังอานาจทางจิตวิทยา กับการปรับโครงสร้างในความเป็ นจริงแตกต่างกัน จึงทาให้ แรพพา
พอร์ท ได้พฒ
ั นาแนวคิดการสร้างพลังอานาจในระดับต่างๆที่จะประยุกต์เข้าสู่ชุมชน องค์กรและ
นโยบายสังคม นอกจากนี้ยงั เน้นว่า การตรวจสอบควรทาโดยใช้กระบวนการวิจยั ส่วนการสร้างเสริม
พลังอานาจทางจิตวิทยาเป็ นการทางานระดับบุคคลที่ควรเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับ
ตนเอง ความเชื่อมั ่นในตนเอง ความเข้าใจในระบบของสังคม ความสามารถในการวางแผน การ
รักษาสิท ธิของตนเองและการตัดสิน ใจ ความตัง้ ใจในการดาเนิน การในเรื่องที่เกี่ยวเนื่ องระหว่าง
ตนเองและสังคมหรือชุม ชน แม้ว่าแนวคิดการสร้างเสริมพลังอานาจทางจิตวิทยา เป็ นการท างาน
ระดับบุคคล แต่ไม่ได้เพิกเฉยต่อบริบทของสังคม วัฒนธรรม ยังจาเป็ นต้องมองบุคคลตามทีเ่ กีย่ วพัน
กับสังคมในภาพของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม การเข้าใจวัฒนธรรมชุ มชนและการอยู่ร่วมกับคนอื่น
ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ การสร้างเสริมพลังอานาจทางจิตวิทยาได้ครอบคลุมมุมมองทางนิเวศวิทยา ของ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพไว้ดว้ ย ดังนัน้ การสร้างเสริมพลังอานาจไม่ได้
เป็ นปรากฏการณ์ระดับบุคคลเท่านัน้ แต่ตอ้ งเชื่อมต่อไปยังบริบทของสังคมด้วย จึงควรมีการวัดการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ สองระดับ (Wallerstein,1992)
ในส่วนของการสร้างเสริมพลังอานาจชุ มชน (Israel,1994) ได้ให้นิยามไว้ว่าเป็ น
กระบวนการที่ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระดับต่างๆ ทัง้ ปั จเจกบุคคล องค์กรและชุมชน เป็ น
การดูความสัมพันธ์ของระดับต่างๆกับรูปแบบการเกิดความเครียด เช่ น ความเครียด การเกิดโรค
หรือปั ญหาสุขภาพ ตามแนวคิดของ Israel การสร้างเสริมพลังอานาจทางจิตวิทยา หมายถึง การที่
บุคคลตัดสินใจทีจ่ ะจัดการชีวติ ของตนเอง โดยใช้มุมมองเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ กระแสสังคมการเมือง
และความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับศักยภาพของตนเองและกลุ่มในสังคมของตนในการทีจ่ ะดาเนินการสิง่
ใดสิง่ หนึ่ง โดยคนนัน้ ต้องมี 1) ความคาดหวังในความสามารถและศักยภาพของตนเอง 2) ความรูส้ กึ
ในการควบคุมจัดการเรื่องนัน้ 3) กระบวนการมีส่วนร่วมที่จะตัดสินใจในองค์กรหรือกลุ่มคน ซึ่งพลัง
อานาจระดับบุคคลเชื่อมต่อกับระดับชุมชนทีก่ ารพัฒนาความสามารถที่จะจัดการให้เกิดการกระทา
การสนับสนุนทางสังคม การอยูร่ ่วมกับคนอื่นและทักษะการแสดงออกทางการเมือง ชุมชนที่มพี ลัง
อานาจ คือ ชุม ชนที่ทงั ้ บุคคลและองค์กรได้มีการใช้ท กั ษะและทรัพยากรของตนเองและกลุ่มเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคม มีความสามารถทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและทาให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในระดับกว้าง ทาให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึง ทรัพยากร มีการระบุประเด็น
ปัญหาและหนทางแก้ไขเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน มีความรูส้ กึ ของการเป็ นชุมชน บุคคล
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และการเมืองที่ชดั เจนจนเกิดเป็ นระบบการช่วยเหลือกันอย่างเป็ นธรรมชาติจนมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมต่อเนื่องและยั ่งยืน
กระบวนการเสริมพลังอานาจชุมชน
คีเฟอร์ (Keiffer. 1984) ได้สะท้อนการสร้างกระบวนการเสริมพลังอานาจชุมชน
จากผลการทดลองสร้างพลังอานาจในระดับบุคคลของเขา และสรุปไว้วา่ ต้องทางานเป็ นกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมที่ขบั เคลื่อนให้บุคคลเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ คือ 1) ระยะการเข้าถึงตนเองและ
สังคม (era of entry) คือการรู้จ กั ตนเอง บุคลิกภาพ ความสามารถและรู้จกั สิง่ แวดล้อม สังคม 2)
ระยะความก้าวหน้า (era of advancement) คือเริม่ มีและเห็นความสัมพันธ์ข องตนเองกับสังคมใน
เชิงวิเคราะห์ 3) ระยะการเชื่อมต่อ (era of incorporate) คือ เริม่ มีกลยุท ธ์ กลวิธใี นการอยู่ร่วมกับ
สัง คม 4) ระยะความมุ่ งมั ่น (era of commitment) คือ เริม่ มีการผสมผสานวิถีช ีวติ ตนเองเข้ากับ
สังคมอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยมีสาระสาคัญอยู่ 2 ประการในการเคลื่อนตัวใน 4 ระยะข้างต้น คือ1)
การเกิดการสนทนาที่เป็ นรูปธรรมสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ และ 2) การเกิดความขัดแย้งและ
มองเห็น แนวทางการพัฒ นาให้ก้าวหน้ าได้ โดยจะต้องมี 3 กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้น แบบสัม พัน ธ์
เชื่อมต่อกัน คือ 1) การพัฒนามุมมองที่มตี ่อตนเองในทางบวก 2) การพัฒนามุมมองเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ ต่อสิง่ แวดล้อมรอบตัว 3) การเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของบุคคลและสัง คมเข้า
ด้วยกันในกิจกรรมทางสังคมการเมือง
ซิมเมอร์ม าน และ แรพพาพอร์ท (Zimmermann and Rapparport. 1988) กล่ าวว่ า
Empowerment เป็ นตัวแปรที่ประกอบด้วยคุณ ลักษณะส าคัญ คือ ความเข้มแข็งของปั จเจกบุคคล
ศักยภาพ ระบบช่วยเหลือที่ม ีอยู่ในธรรมชาติ และบุคลิกภาพ แบบรุกหน้า (Proactive) ในส่วนที่
เกี่ยวกับการเมือง นโยบายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็ นกระบวนการที่ท าให้ปัจเจกบุคคล
สามารถเรียนรูท้ จ่ี ะควบคุมสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ และการเข้าไปมีส่วนในชุมชนอย่างจริงจัง โดยมี
1) Psychological empowerment คื อ ก ารแสดงออกระดั บ บุ คค ลโดยมี
องค์ประกอบสาคัญ คือ ความเชื่อในศักยภาพตนเอง การยกย่องตนเอง การรับรูส้ าเหตุและปัจจัยที่
สาคัญเนื่องจากจุดเน้นของ Rapparport เป็ นเรื่องของการสร้างพลังอานาจต้องสร้างด้วยตัวเขาเอง
สอดคล้องกับ กรูเบอร์และทริกเก็ต (Gruber and Trickette. 1987) ที่ได้เน้ นว่าการวัดพลังอานาจ
ควรดูท่ี ความเชื่อในอานาจควบคุม (Locus of Control) โดยไม่คานึงถึงสิง่ แวดล้อมหรือบริบทเลย
ซึง่ น่าจะพิจารณาให้คาถามมีความครอบคลุมหรือถามถึงบริบทในเชิงมุมมองหรือความเชื่อจากตัวเขาด้วย
2) Community empowerment หมายถึง ความเชื่อ ในความสามารถของ
ตนเองและสังคม การรับรูศ้ กั ยภาพและความต้องการที่จะควบคุมของ คนในองค์กรและในสังคม ที่
จะจัดการให้เกิดความเสมอภาค การกระจายทรัพยากรแล้วส่งผลดีต่อสังคม
ดังนัน้ เครื่องมือในการวัดการสร้างเสริมพลังอานาจในปัจจุบนั จึงควรครอบคลุมทัง้
2 ระดับทัง้ ระดับบุคคลและระดับชุมชน ในเรื่อง คือ 1) บุคลิกภาพ เช่ น การยอมรับตนเอง ความ
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เชื่อมั ่นในตนเอง การยกย่องตนเอง ความเชื่อในความสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ ด้วยตนเอง
การควบคุมความบังเอิญ ความเชื่อในพลังอานาจของผูอ้ ่นื ความเชื่อว่าตนเองสามารถมีอทิ ธิพลต่อ
ระบบสังคมการเมือง ความรู้สกึ ต่อตนเองที่เป็ นไปในลักษณะวุฒิภาวะ การรู้จกั ตนเอง การเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ่นื การเข้าใจความหมายของชีวติ และความอิม่ เต็มของชีวติ 2) พุทธิปัญญา เช่น การ
รับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในความสามารถตนเองและการเมือง ได้แก่ ความรู้สกึ ใน
การจัดการ การรับรู้ศกั ยภาพ ความคาดหวังในความสามารถของระบบสังคม การเมือง ความรู้สกึ
ต่อความสามารถของระบบการเมือง 3) แรงจูงใจ เช่น ความต้องการทีจ่ ะควบคุมสิง่ แวดล้อม หน้าที่
พลเมือง ความรูส้ กึ ต่อสาเหตุทม่ี คี วามสาคัญและเป้ าหมาย การเรียนรู้ ความหวัง 4) บริบท เช่น การ
เข้า ไปเกี่ย วข้อ งในการรวมกลุ่ ม การตระหนั ก ถึง วัฒ นธรรมและการกระตุ้น สิท ธิ การเข้า ใจ
ความหมายของวัตถุประสงค์ของโครงการ
การประยุกต์การสร้างพลังอานาจในชุมชน มักท าคู่ไปกับการกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน โดยมีส่วนร่วมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ การมีความรูส้ กึ ถึงความเป็ นชุมชน โดยใช้
กิจกรรมหลักคือ 1) การมีส่วนร่วม 2) การเรียนรู้ร่วมกัน 3) การสะท้อนความรู้สกึ บทเรียนในเชิง
วิเคราะห์วจิ ารณ์ ด้วยเหตุด้วยผล 4) การทากิจกรรมกระบวนการสร้างพลังอานาจให้เกิดให้เกิดใน
ระดับจิตวิทยาบุคคล องค์กรและกลุ่มหรือชุมชน (Israel. 1994) การสร้างพลังอานาจชุมชนเป็ นไป
ได้ทงั ้ แบบไม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ แบบเป็ นทางการคือการที่ชุมชนมีบทบาทและมีอานาจ
การตัด สิน ใจที่เป็ น ที่ยอมรับ จากภาครัฐ แบบไม่เป็ น ทางการคือการที่ชุ ม ชนมีศ ักยภาพในการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระจากระบบหรือกระบวนการของภาครัฐ ในทางานทัง้ สองรูปแบบ พอสรุปได้
ว่า ระดับการมีพลังอานาจของชุมชนสามารถเรียงจากน้อยไปมาก โดยดู ลกั ษณะกิจกรรมของชุมชน
ได้ดงั นี้ 1) การมีขอ้ มูลข่าวสาร ชุมชนได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับเรื่องทีม่ กี ารตัดสินใจไปแล้ว 2) การ
ปรึกษาหารือ ชุมชนได้รบั เชิญให้แสดงความคิดเห็น ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ความเห็นของชุ มชน
อาจจะมีหรือไม่มผี ลต่อการตัดสินใจก็ได้ 3) การมีส่วนร่วมแบบเป็ นทางการ ชุมชนได้มกี ารระบุหรือ
ส่งตัวแทนให้เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจ 4) การมีอานาจตัดสินใจ ชุมชนมีสทิ ธิทจ่ี ะตัดสินใจเพื่อ
ตนเอง และมีวธิ กี ารทีจ่ ะดาเนินการตามทีต่ ดั สินใจ
การมีพลังอานาจในรูปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการจะเกิดขึน้ ได้ขน้ึ กับ
ความสามารถในการรวมกลุ่ม ของชุ มชนเองจึง มักเรียกกัน ว่า ต้น ทุ น ทางสังคม (Social capital)
ชุมชนจะไม่สามารถมีอานาจแบบเป็ นทางการ ถ้าชุ มชนไม่สามารถชี้ประเด็นที่สนใจ หรือเกี่ยวข้อง
กับผูอ้ ่นื ได้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนก็จะไม่สามารถดาเนินการใดๆได้ถ้าสมาชิกในชุมชนไม่มที กั ษะใน
การรวมกลุ่ ม และการสื่อสาร ดัง นัน้ การสร้างพลัง อานาจในชุ มชน จึง จาเป็ น ต้องมีกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม การฝึกทักษะการเรียนรูแ้ ละการสื่อสาร นั ่นเอง
จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่า การสร้างพลังอานาจได้มกี ารพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง
และพอสรุปเป็ นได้ว่า การสร้างพลังอานาจเป็ นกระบวนการ และอยู่ท่กี ารมองการเปลี่ยนแปลงใน
สองระดับ คือ บุคคล และ องค์กรหรือสังคม นอกจากนี้ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งคือ การวัด และ
การประเมินการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการใช้กระบวนการสร้างเสริมพลังอานาจ ไม่วา่ จะนาไปใช้ใน
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ระดับใด การวัดการเปลี่ยนแปลงควรทาทัง้ สองระดับ ดังนัน้ ในการนาไปใช้ไม่วา่ จะเป็ นบริบท ของ
ชุ ม ชน องค์กร โรงเรีย น ผู้ใ ช้ควรที่จ ะออกแบบกิจ กรรมให้ส อดคล้องกับ ทฤษฎีท่ีมีค วามเป็ น
กระบวนการ และควรออกแบบเครื่องมือวัดและกิจกรรมการวัดและประเมิน ผลให้สอดคล้องกับ
กระบวนการสร้างเสริมพลังอานาจทีก่ ล่าวมาแล้วด้วย
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั นาแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอานาจของ
ชุมชน และกระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจมาใช้เป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์
และสร้างรูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนทัง้ ในระดับบุคคลและระดับ
ชุม ชนได้ร่ วมมือกัน เกิดการเรียนรู้ การมีความรู้ส ึกถึง ความเป็ น ชุ มชน ผ่านการมีกิจกรรมการ
รวมกลุ่ม การฝึกทักษะการเรียนรูแ้ ละการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารระหว่างกลุ่มทัง้ ในขัน้
ของการสร้างทฤษฎีบทและขันของการด
้
าเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดยผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกัน
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆตามกระบวนเสริมสร้างพลังอานาจชุมชน
3.2 แนวคิ ดทฤษฎีทางสังคมวิ ทยาที่เกี่ยวข้อง
3.2.1 ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-Functional Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-Functional Theory) เป็ นทฤษฎีสงั คมวิทยา
ระดับมหภาค (Macro Approach) ที่มองสังคมในระดับกลุ่มคนหรือมองโครงสร้างสังคมในภาพรวม
เปรียบโครงสร้างสังคมเหมือนร่างกายมนุ ษย์ท่ปี ระกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่ ทาหน้าที่เฉพาะ
ของตนเพื่อให้มชี ีวติ อยู่รอด ซึ่งสังคมมนุ ษ ย์กเ็ ช่น เดียวกันมีองค์ประกอบต่างๆ ที่ทาหน้าที่เฉพาะ
ของตนแต่ม ีการสอดประสานกัน เพื่อความอยู่รอดและเกิดดุลยภาพในสังคม สังคมประกอบด้วย
หน่ วยต่างๆ อันได้แก่สถาบันทางสังคมและองค์การทางสังคมที่รวมกันเป็ นโครงสร้างสังคม ดังที่
สุภางค์ จัน ทวานิช (2552: 139-141) ได้กล่าวว่าทฤษฎีโครงสร้างหน้ าที่มีส่วนช่ วยในการอธิบาย
บริบทของสังคมในมิตขิ ององค์ประกอบของสถาบันต่างๆ ที่ปรากฏความสัมพันธ์ของปั จเจกบุคคล
และกลุ่มคนในรูปแบบของวิถีชวี ติ ใช้กลไกทางสังคมผ่านระบบความเชื่อและค่านิ ยมเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคมให้อยู่ในภาวะสมดุล (Equilibrium) ไม่ให้เกิดความไร้ระเบียบ (Anomie)
การเปลี่ย นแปลงส่ ว นใดส่ วนหนึ่ ง จะน าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงส่ วนอื่น ๆ ด้ว ย ซึ่ง ลัก ษณะการ
เปลีย่ นแปลงจะเป็ นลักษณะทีเ่ ป็ นระเบียบไม่ใช่การเปลีย่ นแปลงในลักษณะของการปฏิวตั ิ โครงสร้าง
สังคมประกอบด้วยสถาบันต่างๆ ทีท่ าหน้าทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น สถาบันครอบครัว ทาหน้าทีใ่ น
การผลิตและเลี้ยงดูส มาชิก สถาบัน การเมือง ท าหน้ าที่ใ นการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในระบอบ
ประชาธิปไตย สถาบันศาสนา ทาหน้าที่ในการเป็ นทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ สถาบันเศรษฐกิจ ทาหน้าทีใ่ นการ
ผลิตสินค้าและบริการเพื่อจาหน่ าย แจกจ่ายให้แก่สมาชิกของสังคม เป็ น ต้น โดยแต่ละสถาบัน มี
ความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน อย่างเป็ นระบบ การศึกษาครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ใช้แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคม
ตามทัศนภาพของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่เป็ นแนวทางในการกาหนดประเด็นคาถามที่ นาไปสู่การ
บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์เกีย่ วกับการจัดการขยะของผู้วจิ ยั ร่วม นักเรียน และคนในชุมชน ทัง้
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เรื่องราวในอดีต ปั จจุบนั และแนวทางการจัดการขยะที่อยากให้เกิดขึน้ ในอนาคต อีกทัง้ ใช้เป็ นการ
สร้างแนวคาถามในการถอดบทเรียนความสาเร็จจากโรงเรียนและชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร ว่าการถ่ายทอดทางสังคมมีความเกีย่ วข้องหรือไม่ อย่างไร ตัวแทนการถ่ายทอดทาง
สัง คมใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการขยะแบบครบวงจรบ้าง และมีความเกี่ยวข้อ ง
อย่างไรบ้าง ซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับแนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมทีจ่ ะได้นาเสนอให้เห็น ภาพต่อไป
แนวคิ ดการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
การถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
เจตคติ อุดมการณ์ ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง ซึ่งเป็ นไปทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
โดยผ่านตัวแทนของสังคม (Agent) เช่น ครอบครัว สถานศึกษา สื่อสารมวลชน กลุ่มเพื่อน สถานที่
ทางาน และองค์กรทางสังคมต่าง ๆ เพื่อที่บุคคลจะสามารถทาหน้าที่ทงั ้ ในส่วนตัวและต่อสังคมได้
เป็ นกระบวนการเรียนรูต้ ามกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือทีส่ งั คมหนึ่ง ๆ กาหนดไว้ ทาให้บุคคลมีแบบแผน
ของความประพฤติและสามารถดารงอยู่ในกลุ่มและสังคมได้อย่างเป็ นระเบียบ ซึ่งการถ่ายทอดทาง
สังคมมีความสาคัญในการเป็ นหลักปฏิบตั ทิ ่คี นเราต้องเรียนรูค้ ุณค่า กฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนที่
กาหนดไว้เพื่อให้มคี วามสัมพันธ์กนั ฉะนัน้ การถ่ายทอดทางสังคมจึงเป็ นวิธกี ารถ่ายทอดวัฒนธรรมที่
ทาให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับวิถีชวี ติ ของกลุ่มที่ตนเป็ นสมาชิก เป็ นการรับรูเ้ อาคุณค่าของกลุ่ม
ซึง่ ทาให้มนุษย์มคี วามรู้สกึ เป็ นตัวตนหรือตัวของตัวเอง (Self) คือการรูส้ กึ ที่วา่ ตนเป็ นมนุษย์ต่างจาก
คนอื่น สามารถควบคุมความรู้สกึ นึกคิด ประพฤติปฏิบตั ติ นตามระเบียบหรือความเหมาะสมในกลุ่ม
อื่น ๆ สังคมจะทาหน้ าที่ห ล่อหลอมบุคลิกภาพของบุคคลให้เป็ นไปตามที่ส งั คมต้องการโดยผ่าน
สถาบัน พื้น ฐาน คือ สถาบัน ครอบครัวเป็ น อัน ดับ แรก สัง คมจะมีส่ว นสร้างความส านึ ก ความ
ประทับใจ คุณค่าทางวัฒนธรรม และแบบแผนพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลเป็ นสมาชิกของสังคม
อย่างแท้จริง โดยวิธกี ารถ่ายทอดทางสังคมมี 2 วิธี ได้แก่ การถ่ายทอดโดยตรง และการถ่ายทอด
โดยอ้อม ซึ่งการถ่ายทอดโดยตรง เป็ นการถ่ายทอดทางสังคมที่ต้องการให้บุคคลปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนทีส่ งั คมกาหนดไว้ เป็ นการบอกว่าสิง่ ใดควรกระทาหรือไม่ควรกระทา อะไรผิด
อะไรถูก ซึง่ นับว่ามีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพเป็ นอย่างมาก การถ่ายทอดทางสังคมโดยตรงนี้จะมา
จากสถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด เป็ นต้น ส่วนการถ่ายทอดโดยอ้อม เป็ นการถ่ายทอดทางสังคมที่
ไม่บอกกันโดยตรงแต่อาจแสดงให้เห็น เช่น พ่อแม่จะทิง้ ขยะลงถังขยะทุกครัง้ เมื่อลูกเห็นพ่อแม่ทาก็
จะเกิดการเรียนรู้ว่าต้องทิ้งขยะลงถังขยะทุกครัง้ ท าให้เกิดการกระท าพฤติกรรมดังกล่าวจากการ
สังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่
ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคม (Agent of Socialization)
ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคม หมายถึง กลุ่มที่ทาหน้าที่ในการขัดเกลาสมาชิก
สร้างสมาชิกให้ม ีความรู้ ความสามารถ มีท ักษะ เจตคติ อุดมการณ์ ฯลฯ ในแบบที่สงั คมต้องการ
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การถ่ายทอดทางสังคมเป็ นสิง่ สาคัญในการขัดเกลาให้เยาวชน และสมาชิกในชุมชน มีพฤติกรรมการ
จัด การขยะ เนื่ องจากได้ร บั การถ่ ายทอดมาจากตัวแทนทางสัง คมต่ างๆ ที่ท าให้เกิด การเรียนรู้
กฎระเบียบของสังคมและประพฤติ ปฏิบตั ติ าม ทัง้ การถ่ายทอดทางสังคมโดยตรง คือการสอน การ
บอกให้ทาตาม การถ่ายทอดทางสังคมทางอ้อม เช่น การปฏิบตั ใิ ห้เห็น การยกตัวอย่างสถานการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวัน เป็ นต้น อันทาให้ผทู้ ่ไี ด้รบั การถ่ายทอดนัน้ สามารถรับรู้
และเกิดการเรียนรู้ให้ประพฤติปฏิบตั ใิ นสิ่งที่สงั คมปรารถนาอันหมายรวมถึงการมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะด้วย ตัวแทนการถ่ายทอดทางสังคมที่สาคัญ ที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
จัดการขยะของเยาวชนและคนในชุมชน ได้แก่ สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็ นสถาบันแรกที่ทาหน้าที่ใน
การถ่ ายทอดทางสัง คมให้แก่ส มาชิกให้มีพ ฤติกรรมตามบรรทัดฐานของสังคมและตามที่ส งั คม
ปรารถนา สถาบัน การศึก ษา เมื่อ สมาชิก ในครอบครัว เข้า สู่ ว ยั ที่ต้ อ งเข้า สู่ ก ารเรีย นหนั ง สือ
สถาบัน การศึกษาเป็ น สถาบัน ที่ส าคัญ ในการถ่ ายทอดทางสัง คมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
พฤติกรรมที่สงั คมปรารถนาอันนอกเหนือจากความรูท้ ่เี ป็ นเนื้ อหาวิชาการ ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอด
พฤติกรรมการจัดการขยะด้วยเช่ น กัน นอกจากนี้ กลุ่มเพื่อนก็อาจเป็ น ตัวแทนการถ่ ายทอดทาง
สังคมที่สาคัญในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา ไม่ว่าจะเป็ นในส่วนของนักเรียน และส่วนของ
สมาชิกในชุมชน สังคมของกลุ่มเพื่อนมีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และส่งผลต่อการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมเป็ นอย่างมาก หากกลุ่มเพื่อนมีพฤติกรรมการจัดการขยะให้เห็นทัง้ นักเรียน และชาวบ้าน
ในชุมชนอาจเกิดการซึมซับและเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ งั คมปฏิบตั กิ อ็ าจจะทาให้เกิดการ
เรีย นรู้และกระท าพฤติกรรมนัน้ ตาม หรือ ในทางตรงกัน ข้ าม หากกลุ่ม เพื่อ นมีพ ฤติก รรมที่ไ ม่
เหมาะสมเกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่ น ทิ้ง ขยะไม่เป็ น ที่ ไม่ เห็น ความส าคัญ ของปั ญ หาขยะใน
โรงเรียนและชุมชน เป็ นต้น ก็อาจเป็ นการถ่ายทอดทางสังคมในลักษณะตรงกันข้ามกับพฤติกรรม
การจัดการขยะก็ได้ (สุพตั รา สุภาพ. 2541)
จะเห็น ได้ว่าการถ่ ายทอดทางสัง คมเป็ น การถ่ ายทอดความรู้ ความคิด เจตคติ
อุดมการณ์ บุคลิกภาพ ของสมาชิกสังคมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่ง หรือจากกลุ่มหนึ่งไปสู่อกี กลุ่ม
หนึ่ง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านตัวแทนซึง่ ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน โรงเรียน ซึ่งทาหน้าที่
ในการถ่ายทอดกฎระเบียบ และแบบแผนของสังคมไปสู่สมาชิก
การถ่ายทอดทางสังคมในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ มองบุคคลในฐานะที่
เป็ นสมาชิกของสังคม ครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนหรือผู้ปกครองก็เป็ นสมาชิกหนึ่งของสังคม
ดังนัน้ คนกลุ่มนี้ย่อมได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมเช่นเดียวกับสมาชิก อื่นๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ผ่านตัวแทนไม่ ว่าจะเป็ น ครอบครัว โรงเรียน และกลุ่มเพื่อน ซึ่งแต่ละคนต่างได้รบั ประสบการณ์
แตกต่างกัน การท าความเข้าใจลักษณะ ประสบการณ์ บทเรียนการถ่ ายทอดทางสังคมเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดทางสังคมในระดับโครงสร้างด้วย
อันอาจเป็ นส่วนหนึ่งในการนาไปสู่ขอ้ ค้นพบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทฤษฎีบทวิพากษ์ และนาไปสู่
การสร้างบทเรียน กิจกรรม เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและนาไปสู่การสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
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นอกจากนี้การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุ ม ชน ยังต้องค้น หาความหมาย ลักษณะของการจัดการขยะ รวมทัง้
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ การมีพฤติกรรมการจัดการขยะของครู นักเรียน และชุ มชน ซึ่ง นอกจาก
แนวคิดการถ่ายทอดทางสังคมในมุมมองของทฤษฎีโครงสร้างหน้าทีแ่ ล้ว ยังมีความเกีย่ วข้องกับการ
ปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ผ่านการให้ความหมายของบุคคล เป็ นเรื่องของตัวตนในระดับจุลภาค ซึง่ จะใช้
แนวคิดของทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นแนวทางในการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ และเป็ น
แนวทางในการพัฒนาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์ต่อไป
3.2.2 ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory)
การศึกษาครัง้ นี้ นอกจากแนวคิดการถ่ ายทอดทางสัง คมโดยผ่านตัวแทนทาง
สังคมทีม่ องในระดับโครงสร้างสังคมแล้ว ผูว้ จิ ยั ยังใช้มุมมองจากทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ทม่ี อง
ในระดับปั จเจกบุคคล และมองกระบวนการถ่ ายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิส งั สรรค์ร ะหว่างผู้
ถ่ายทอดกับผู้ถูกถ่ ายทอด ซึ่ง เป็ น กระบวนการพัฒนาความเป็ น ตัวตน (Self) ของบุคคล ในการ
เทียบเคียงกับการมีพฤติกรรมการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชน ที่ท าให้เกิดการคิดเกี่ยวกับ
ตนเองและมองตนเองว่าเป็ น อย่างไร ที่นาไปสู่การสร้างความรู้ ความตระหนัก รวมทัง้ การสร้าง
ทฤษฎีบทในการจัดการขยะอย่างครบวงจรอย่างไร
ทฤษฎี ป ฏิส ัง สรรค์ ส ัญ ลัก ษณ์ ม องสัง คมในระดับ จุ ล ภาค (Micro Approach)
กล่าวคือให้ความสาคัญกับมนุ ษย์ในระดับปั จเจกบุคคล มองว่าการดารงอยู่ของสังคมมนุ ษย์ต้องมี
การแลกเปลีย่ น มีการปฏิสงั สรรค์ซ่งึ กันและกันโดยใช้การสื่อสารเป็ นสัญลักษณ์ในการปฏิสมั พันธ์
และการดาเนินชีวติ ในสังคมเป็ นกระบวนการทีเ่ ป็ นพลวัต สังคมไม่สามารถอยูไ่ ด้อย่างโดดเดีย่ ว ต้อง
มีการปฏิสมั พันธ์ของบุคคลในสังคมอย่างต่อเนื่อง มีการกระทาระหว่างกันของบุคคล และมนุ ษย์มี
การให้ความหมายแก่ตนเองจากสิง่ ทีบ่ ุคคลอื่นมองพัฒนาตัวตนขึน้ มาจากสายตาของบุคคลอื่น โดย
ใช้จติ ใจและความคิดเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ (Turner Jonathan H. 2001: 213) ตามแนวคิดของ
จอร์จ เฮอร์เบร์ท มีด (George Herbetr Mead) ได้กล่าวถึงเรื่องของจิต (Mind) ตัวตน (Self) และ
สังคม (Society) ว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการทางสังคม เป็ นการกระทาพฤติกรรมของมนุ ษย์ท่ี
ส่งผลต่อบุคคลอื่นๆ มีการให้ความหมาย เมื่อครู นักเรียน และสมาชิกในชุมชนให้ความหมายกับสิง่
อื่น ๆ ในสภาพแวดล้ อ มได้แ ล้ว เขาก็จ ะสามารถให้ ค วามหมายกับ ตนเองได้จ ากการพัฒ นา
ปฏิสมั พันธ์ซง่ึ เป็ นกระบวนการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยผ่านการสื่อสาร (Turner Jonathan H. 2001:
215-116) ในทัศนะของมีดเห็นว่า จิต (Mind) ของมนุษย์เป็ นกระบวนการทางสังคมโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
ในการสื่อ ความหมาย ซึ่ ง สัญ ลัก ษณ์ เดีย วกัน อาจมีค วามหมายหลายอย่า ง ทัง้ นี้ ข้ึน อยู่ก ับ
สภาพแวดล้อม และสัญลักษณ์นนั ้ อาจแสดงออกมาในรูปของลักษณะทางร่างกาย หรือภาษา เป็ นสิง่
ที่ท าให้ม นุ ษ ย์ต่างจากสัตว์อ่นื ๆ ภาษาเป็ น ผลผลิตทางสัง คมที่ท าให้จติ ดารงอยู่ การที่นักเรียน
ผูป้ กครอง สามารถเรียนรูแ้ ละมีพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรนัน้ เป็ นการแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการเข้าไปสวมบทบาทในการเป็ นผู้มจี ติ สานึกต่อสาธารณะ ถือได้ว่าเป็ นการเข้าไป
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สวมบทบาทจากกระบวนการปฏิสมั พันธ์ ซึ่งครู นักเรียน และแกนนาชุ มชน อาจเห็นรูปแบบการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรจากมุมมองของบุคคลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องและมีการปฏิสมั พันธ์ด้วย เช่น ครูใน
โรงเรียน เพื่อนนักเรียน สมาชิกในชุมชน ที่ได้เข้าไปมีปฏิสมั พันธ์ด้วย เป็ นต้น นอกจากนี้ ในส่วน
ของการถอดบทเรียนจากโรงเรียนและชุมชนตัวอย่าง อาจใช้แนวคิดทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์
เป็ นแนวทางในการมองในระดับบุคคลที่อาจมีความเกีย่ วข้องกับเงื่อนไขที่ทาให้การจัดการขยะของ
โรงเรียนและชุมชนนัน้ ประสบความสาเร็จ ตัวตน (Self) มีด เห็นว่าตัวตนเป็ นกระบวนการของความ
สานึกเกีย่ วกับ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสามารถในการตอบสนองต่อตนเองดังเช่นบุคคลอื่นตอบโต้
2) ความสามารถในการตอบสนองต่ อ ตนเองโดยรวม หรือ การตอบสนองของคนทัว่ ไป 3)
ความสามารถทีต่ นเองมีส่วนร่วมในการสนทนากับบุคคลอื่น และ 4) ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อการตระหนักในสิ่ง ที่กาลัง พูดและใช้การกระท านัน้ ตัดสิน ในการท าสิ่งต่อไป (George Ritzer.
1988: 296-299)
นอกจากนี้ มีดยังได้กล่าวถึงการพัฒนาตัวตนผ่านกระบวนการทางสังคมเดียวกัน
เป็ นการมองตนเองสะท้อนจากมุมมองที่ปรากฏในสายตาของคนอื่น และนามาสู่การให้ความหมาย
แก่ตนเอง ตัวตนจึงเกิดจากการมีปฏิสงั สรรค์ เป็ นผลผลิตทางสังคมตามทัศนะของมีด เป็ นสิง่ จาเป็ น
ทีจ่ ะต้องทาความเข้าใจบทบาททีส่ าคัญของตนเองในการทาความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เขาได้
นาเสนอตัวตนเกีย่ วกับตนเองใน 2 ประการ คือ “Me” ทีเ่ ป็ นการมองตนเองจากมุมมองของผูอ้ ่นื และ
“I” เป็ นตัวตนที่ตอบสนองความคิดเหล่านัน้ พฤติกรรมเป็ นผลมาจากการปฏิสงั สรรค์ภายใน ซึ่ง I
ตอบสนองต่อ Me และกลับมาตอบสนองต่อ I แล้วบุคคลแสดงออกไป ซึ่งนักเรียนและสมาชิกใน
ชุมชนทีเ่ ขาได้มกี ารปฏิสงั สรรค์กบั บุคคลอื่นในสังคมทาให้เกิดการมองตนเองจากมุมมองของบุคคล
อื่น (Me) ทัง้ ก่อนทีจ่ ะมีพฤติกรรมการจัดการขยะ และภายหลังการมีพฤติกรรมการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร เกิดการตีความและให้ความหมายกับตนเอง (I) และให้ความหมายกับการมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะของตนเองด้วย และในประเด็น สังคม (Society) มีดเห็นว่า สังคมเป็ นสิง่ ที่มขี อบเขตที่
กว้า ง และมองว่าเป็ น แบบแผนของการปฏิส ัม พัน ธ์ และสัง คมเป็ น สิ่ง ที่ม าก่ อนปั จ เจกบุ ค คล
กระบวนการทางจิตเป็ นสิง่ ที่เกิดจากสังคม การทีน่ กั เรียน และผูป้ กครองมีพฤติกรรมการจัดการขยะ
นัน้ แบบแผนทางสังคมมีส่วนเกีย่ วข้อง เนื่องจากสังคมมองว่าการมีพฤติกรรมการจัดการขยะเป็ นสิง่
ทีด่ ี เป็ นพฤติกรรมทีแ่ สงดออกถึงการมีจติ สานึกต่อสังคมส่วนร่วมควรส่งเสริมให้มใี นสังคมและได้รบั
การยกย่อง เป็ นแบบแผนของการประพฤติปฏิบตั ทิ ด่ี ี การทีน่ ักเรียนและผู้ปกครองมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะนัน้ จึงเป็ นการกระทาทีด่ ี เป็ นไปตามแบบแผนทางสังคม (Turner Jonathan H. 2001: 116)
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ยังเทียบเคียงได้กบั มุมมองการมองตนเอง
จากมุมมองของผู้อ่นื ตามแนวคิดของ ชาร์ลส์ ฮอร์ตนั คูล่ยี ์ (Cooley) ที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ตัวเอง (Self) โดยการมองตนเองในฐานะเป็ นกระจกเงา (Looking-Glass Self) ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ทีบ่ ุคคลจินตนาการเกี่ยวกับตนเองจากที่ปรากฏต่อสายตาผู้อ่นื จินตนาการเกีย่ วกับการตัดสินของ
ผูอ้ ่นื ว่าจะต้องตัดสินเกีย่ วกับเราที่ปรากฏต่อสายตาเขาอย่างไร และการพัฒนาความรูส้ กึ เกีย่ วกับตนเอง
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เช่น ความภาคภูมใิ จ ความน้อยเนื้อต่าใจ ซึง่ กระบวนการของการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน อาจเริม่ จากการมีมุมมองเกีย่ วกับ
ตัวตนของตนเองจากสิง่ ที่คนในสังคมให้ความหมาย กล่าวคือการที่สงั คมมองว่าการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนเป็ นการกระทาที่แสดงออกซึ่งการมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
น่ ายกย่อง หากใครสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการนี้จะเป็ น บุคคลที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนร่วม ทาให้เยาวชนและคนในชุมชนเกิดมุมมองเกี่ยวกับตัวตนของตนเองจนกระทั ่ง
กลายเป็ นอุดมการณ์ทต่ี อ้ งการทาให้สงั คมเห็นว่าตนเองนัน้ ก็เป็ นบุคคลทีม่ จี ติ สานึกและทาตนให้เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมได้เช่นเดียวกัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม การสร้างและพัฒนารูปแบบการ
จัดการขยะอย่างครบวงจร ดังนัน้ นักเรียนและสมาชิกในชุมชน อาจใช้มุมมองที่คนในสังคมมองนี้ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร
ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน (Turner Jonathan H. 2001: 215)
กล่าวโดยสรุปแล้ว ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้ว จิ ยั ใช้ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์ เป็ น
แนวทางในการกาหนดประเด็นคาถามในการค้นหาทฤษฎีบทวิพากษ์ และเป็ นแนวทางให้ครู แกน
นาชุมชนใช้ในการกาหนดรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการจัดการขยะ ทีส่ อดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
อันเป็ น แนวทางให้การค้น หาทฤษฎีบทเชิงวิพากษ์นนั ้ มีแนวทางที่ชดั เจนมากขึ้น สามารถเข้าถึง
ความคิด ความเชื่อ ความรูส้ กึ ของผู้วจิ ยั ร่วม และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยมีแนวคิด
ทฤษฎีปฏิสงั สรรค์สญ
ั ลักษณ์เป็ นแนวคิดเบือ้ งหลังของการค้นหาคาตอบจากสิง่ ที่ตอ้ งการศึกษา ซึ่ง
สุดท้ายอาจจะนามาซึง่ แนวทางหรือรูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนตามบริบทของพืน้ ทีต่ าบลปากพลี อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
3.2.3 ทฤษฎีการกระทาทางสังคม (Social action theory)
แม้ว่าจะมีนักคิดหลายท่ านได้อธิบายทฤษฎีท่เี กี่ยวกับ การกระท าทางสังคมไว้ แต่
บุค คลส าคัญ ซึ่ง เป็ น ผู้วางรากฐานความคิด และทฤษฎีไ ว้อ ย่างชัด เจนคือ แม็ก ซ์ เวเบอร์ (Max
Weber) นักสังคมวิท ยาชาวเยอรมัน ที่มอี ทิ ธิพลต่อแนวคิดทางสังคมวิทยาอย่างกว้างขวาง โดยเว
เบอร์ได้ให้ความหมายของสังคมวิทยาว่า เป็ นศาสตร์หนึ่งที่พยายามทาความเข้าใจการกระทาทาง
สังคมเพื่อที่จะอธิบายสาเหตุของช่วงเวลาและผลกระทบที่เกิดขึน้ และได้อธิบายลักษณะของการ
กระท าทางสังคมว่า เป็ น สิ่งที่ม ีความหมายเชิงอัตวิส ยั (subjective meaning) ในการกระท าของ
บุคคลหรือกลุ่มโดยพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนอื่นและความมุ่งหวังในการกระทานัน้ ๆ การกระทา
สามารถสังเกตได้หรืออาจอยู่ภายในจินตนาการของผูก้ ระทา และสามารถโยงใยถึงการยืน่ มือเข้าไป
เกีย่ วข้องในสถานการณ์อย่างรอบคอบ การหลีกเลีย่ งความเกีย่ วข้องพัวพัน หรือการยอมตาม ซึง่ เว
เบอร์ได้จดั แยกออกเป็ น 4 ประเภทของการกระทาทางสังคม ดังนี้ (Weber. 1974 cited in Edles &
Appelrouth. 2010)

55
1) การกระท าตามเหตุผลอย่างมีเป้ าหมาย (Instrumental-rational action) เป็ น
การกระทาโดยพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียที่ส มั พัน ธ์กบั วิธกี ารที่เป็ น ไปได้กบั การบรรลุเป้ าหมาย
หรือเป็ น การกระท าโดยใช้วธิ ีการบางอย่างเป็ นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้ าหมายบางอย่าง เช่ น การ
ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน เป็ นต้น
2) การกระทาตามเหตุผลอย่างมีคุณค่า (Value-rational action) เป็ นการกระทาที่
เหมือนกับประเภทแรกคือเกีย่ วกับการเลือกวิธกี ารเพื่อบรรลุเป้ าหมายบางอย่าง แต่เป็ น วิธกี ารที่มี
เป้ าหมายในตัวเอง คือไม่ได้มเี ป้ าหมายอื่นที่ซอ้ นเร้นอยู่ในวิธกี ารนัน้ หรือเป็ นวิธกี ารทีถ่ ูกต้องในตัว
ของมันเอง เช่น การไม่โกงข้อสอบ เป็ นต้น
3) การกระทาตามขนบธรรมเนียมประเพณี (Traditional action) เป็ นการกระทาที่
ถูกกาหนดจากอุปนิสยั ความเคยชิน หรือขนบธรรมเนียมทีถ่ ูกสั ่งสมมายาวนาน เช่น การร้องเพลง
ชาติ เป็ นต้น
4) การกระทาตามอารมณ์ (Affective action) เป็ นการกระทาทีเ่ กิดจากแรงกระตุน้
ภายในหรือการแสดงอารมณ์ โดยที่ไม่ได้ตงั ้ เนื้ อตัง้ ตัว เช่ น นักกีฬ าเถียงกรรมการตัดสิน พ่อแม่
ร้องไห้ในงานฉลองวันแต่งงานของลูก เป็ นต้น
เวเบอร์ช้ีใ ห้เห็น ว่า ในชีว ิต ประจาวัน พฤติก รรมอย่า งหนึ่ ง มีแ นวโน้ ม ที่จะแสดง
คุณลักษณะของการกระทาทางสังคมมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น บุคคลอาจหางานทาทางด้านสังคม
สงเคราะห์ไม่ ใช่ เพียงเพราะมัน เป็ น วิธกี ารที่จะได้เงิน เดือน แต่ ยงั เป็ น เพราะเขามีเป้ าหมายที่จะ
ช่วยเหลือผู้อ่นื ซึ่ง เป็ น สิ่งที่ม ีค่าในตัวของมันเอง นอกจากนี้ เวเบอร์เน้ นย้าว่า ในการอธิบายการ
กระท าหนึ่ งๆ เราจะต้องตีความในขอบเขตของความหมายเชิง อัตนัย คืออธิบายผลที่เขาตัง้ ใจจะ
ได้รบั มากกว่าผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ เราจะต้องยึดเป้ าหมายที่บุคคลนัน้ กาลังไล่ตามและวิธกี ารที่
เขารับรูว้ า่ เขาจะสามารถบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายได้ (Mennell. 1974)
จากแนวคิดดังกล่าว ผู้วจิ ยั เห็นความเชื่อมโยงกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนว่า
ผูว้ จิ ยั จะต้องค้นหาวิธกี ารและเป้ าหมายของการกระทาที่สอดคล้องกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ครบวงจรที่ผู้มสี ่วนร่วมแต่ละคนได้สะท้อนออกมา โดยพิจารณาถึงกรอบแนวคิดของการกระทาใน
แต่ละประเภททีผ่ ปู้ ฏิบตั ไิ ด้สะท้อนออกมา ทัง้ นี้เพื่อทาความเข้าใจพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั อิ ย่างลึกซึ้ง
มากขึน้ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมได้
3.2.4 ทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลง (Transformative Learning Theory)
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอาจเรียกว่าเป็ น ทัง้ ทฤษฎีทางสังคมและ
จิตวิทยาที่อธิบายถึง ธรรมชาติของการเรียนรูข้ องมนุ ษย์ท่อี ยู่ร่วมกันในสังคมนัน้ ๆ ซึ่งเกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางจิตหรือการรับรู้ของบุคคลโดยอาศัยประสบการณ์และบริบทรอบข้าง
เป็ นตัวเหนี่ยวนา โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากนักคิดและนักปรัชญาด้านประสบการณ์นิยมทีเ่ ชื่อว่า
มนุษย์สามารถเข้าใจประสบการณ์ใหม่ทผ่ี า่ นเข้ามาก็ต่อเมื่อประสบการณ์เหล่านี้สอดคล้องกับความรู้
เดิมซึง่ มีรองรับอยู่ในโครงข่ายของสมองก่อนแล้ว ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของมนุษย์น้ีเรียกว่า
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“Schema” หรือ “แบบแผนทางความคิด” ซึง่ เป็ นโครงสร้างของประสบการณ์เดิมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
รับรู้ในปัจจุบนั ของบุคคลนัน้ โดยข้อมูลใหม่ทไ่ี ด้มาจะผสมผสานกลมกลืนกับความรูเ้ ดิมที่มอี ยู่ก่อน
แล้ว (Kant; Bartlett. 1932; Meyer. 1975 อ้ างถึ ง ใน อธิม า ธีร ะวัฒ นศิร ิกุ ล , 2547) ซึ่ง เพีย เจต์
(Piaget) ได้อธิบายการเรียนรู้วา่ บุคคลแต่ละคนพยายามที่จะทาความเข้าใจเกีย่ วกับเหตุการณ์และ
ปรากฏการณ์ท่ตี นพบเห็นมาสร้างเป็ นโครงสร้ างทางปั ญญา (Cognitive structure) โดยแบบแผน
ทางความคิด หรือ โครงสร้า งทางปั ญ ญานี้ ป ระกอบด้ วยความหมายหรือ ความเข้าใจเกี่ย วกับ
ประสบการณ์นนั ้ มนุ ษย์สร้างความหมายโดยใช้เครื่องมือทางปัญญาของตน โครงสร้างทางปั ญญา
เป็ นผลของความพยายามทางความคิด หากการใช้ความรูเ้ ดิมของเราสามารถทานายเหตุการณ์ได้
ถูกต้องก็จะทาให้โครงสร้างทางปั ญ ญาของเราคงเดิมและมั ่นคงมากยิง่ ขึน้ แต่ ถ้าการคาดคะเนไม่
ถู ก ต้ อ ง เราจะรู้ส ึก ประหลาดใจ สงสัย และคับ ข้อ งใจ หรือ ที่ เรีย กว่ า เกิด สภาวะไม่ ส มดุ ล
(Disequilibrium) หรือเกิดความขัดแย้งขึน้ ซึง่ โดยทั ่วไปมนุ ษย์จะมีทางเลือก 3 ทางคือ 1) ยึดติดกับ
ความคิดเดิมในโครงสร้างทางปัญญาของตน 2) ปรับความคิดในโครงสร้างทางปัญญา โดยพยายาม
เชื่อมโยงความคิดหรือประสบการณ์เดิมกับความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ ซึ่งในลักษณะนี้จะเกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมายขึ้น หรือ 3) ไม่ส นใจท าความเข้าใจ อย่างไรก็ดี การปรับ เปลี่ย น
โครงสร้างทางปัญญาเป็ นเรื่องเฉพาะตน แต่ ในการอาศัยอยูร่ ่วมกันของมนุ ษย์ทม่ี กี ารถ่ายทอดหรือ
ขัดเกลาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง บริบทรอบข้างก็สามารถช่วยปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปั ญญาได้
โดยการจัดสภาพการณ์ให้เกิดสภาวะไม่สมดุลขึน้ หรือการสืบค้นประสบการณ์ ท่เี กีย่ วกับความรู้สกึ
ขัดแย้งภายในตน อันนาไปสู่การปรับเปลี่ยนทางความคิดที่สอดคล้องกับประสบการณ์ (สุกญ
ั ญรัตน์
คงงาม. 2552; เมธาสิทธิ ์ มีสวยสินธุ.์ 2559)
โดยนัยนี้ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็ นการสร้างสรรค์ความหมายจากองค์
ความรู้และประสบการณ์เดิมอันจะเป็ นแนวทางของการปฏิบตั ใิ นอนาคต (Mezirow, 2000) หรืออาจ
กล่าวได้ว่า เป็ น กระบวนการของการใช้การตีความอัน เดิมเพื่อวิเคราะห์การตีความอัน ใหม่ห รือ
ปรับปรุง แก้ไ ขใหม่ ท่เี กี่ยวกับความหมายของประสบการณ์ ของบุคคลหนึ่ งเพื่ อเป็ น แนวทางการ
ปฏิบ ัติใ นอนาคต โดยกระบวนการที่น าไปสู่ ก ารเปลี่ยนแปลงนี้ จะถู กจัด วางและล้อ มรอบโดย
โครงสร้างทางความคิดที่เราเรียกว่า “กรอบอ้างอิง” (Frame of reference) ซึ่งเป็ น โครงสร้างของ
“ข้อสันนิษฐาน” (Assumptions) และ “สิง่ ที่คาดหวัง” (Expectations) ที่ตกี รอบความคิดเห็นต่างๆ ที่
ฝั งอยูภ่ ายในตัวบุคคล ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อความคิด ความเชื่อ และการกระทา ดังนัน้ กระบวนการเรียนรู้
เพื่อ การเปลี่ย นแปลงจึง เป็ นการปรับ ปรุ ง แก้ไ ขกรอบอ้า งอิง ร่ ว มกับ การสะท้ อ นความคิด เชิง
ประสบการณ์ หรืออาจเรียกว่าเป็ นการปรับเปลี่ยนในเชิงกระบวนทัศน์ (Paradigmatic shift) โดย
กรอบอ้างอิงที่ถูกปรับปรุงแก้ไขนี้จะเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่มากขึน้ หรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
และส่วนที่มมี ากขึน้ ของประสบการณ์กค็ อื สามารถผนวกกันได้มากขึน้ (Inclusive) จาแนกแยกแยะ
ได้มากขึน้ (Differentiating) หรือบูรณาการได้มากขึน้ (Integrative) เป็ นต้น (Mezirow. 1996 cited
in Taylor. 2008)
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ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้เพื่ อ การเปลี่ย นแปลงได้ ส ะท้ อ นออกมาผ่ า นผลงานของ
นักวิชาการหลายท่าน โดยสามารถแบ่งแนวความคิดของแต่ละท่านที่สาคัญออกเป็ น 4 สาย ได้แก่
(Dirkx, 1998 อ้างถึงใน เมธาสิทธิ ์ มีสวยสินธุ์. 2559)
1) แนวคิดของเปาโล แฟร์ (Paulo Freire) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สร้างมโนธรรมสานึก (Conscientization) ผลงานของแฟร์มอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาเกีย่ วกับ
ความมีจติ สานึก ซึง่ หมายถึงกระบวนการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ ตัง้ คาถาม และลงมือ
ปฏิบตั ติ ่อบริบททางสังคม การเมือง วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ กระบวนการนี้ประกอบด้วยการปฏิบตั ิ
และการสะท้อนความคิดผ่านความสัมพัน ธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนข้อโต้แย้งด้วยเหตุผลระหว่างผู้เรียน
ด้วยกัน หรือทีแ่ ฟร์เรียกอีกอย่างว่า ปั ญญาปฏิบตั ิ (Praxis) ซึ่งเป็ นการศึกษาที่ช่วยส่งเสริมความมี
อิส รภาพในกลุ่ม ของผู้เรียนโดยการสะท้อนความคิดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเขา
ดังนัน้ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทัศนะของแฟร์จงึ หมายถึงการปลดปล่อยผู้เรียนให้เป็ น
อิสระจากการถูกครอบงาหรือการให้สทิ ธิเสรีภาพทัง้ ในระดับบุคคลและสังคม
2) แนวคิดของแจ็ค เมซิโรว์ (Jack Mezirow) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Reflection) โดยพัฒนาทฤษฎีบนฐานแนวคิดจิตวิทยา
พัฒ นาการและการรู้คิด หัวใจของทฤษฎีน้ี คือ กระบวนการของการสร้างความหมาย ( Making
meaning) จากประสบการณ์ ของเราโดยผ่านการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical reflection)
ซึง่ เมซิโรว์เรียกกระบวนการนี้วา่ การเปลีย่ นแปลงปริทรรศน์ (Perspective transformation) คือการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างการให้ความหมายหลัก (core or central meaning structure) หรือ
“ปริทรรศน์การให้ความหมาย” (Meaning perspective) ผ่านสิง่ ทีเ่ ราเข้าใจประสบการณ์ในแต่ล ะวัน
ซึง่ ปริทรรศน์เหล่านี้ทาหน้าที่เปรียบเสมือนเลนส์ส่องผ่านสิง่ ต่างๆ ทีน่ ามาสู่การรับรูแ้ ละเข้าใจตัวตน
ของเราและโลกทีเ่ ราอาศัยอยู่ เราสามารถจากัดหรือบิดเบือนข้อมูลจากสิง่ ทีเ่ รารับรูแ้ ละเข้าใจนัน้ ได้
ด้วย ส่งผลให้ปริทรรศน์ การให้ความหมายของเรามีข้อผิดพลาดและไม่ขยายตัว อย่างไรก็ดี ด้วย
วิธีการสะท้อนความคิดเชิง วิพ ากษ์ จะสามารถน าเราไปสู่การก าหนด ประเมิน ค่า และสร้างข้อ
สันนิษฐานที่เป็ นไปได้ใหม่จากปริทรรศน์ท่ถี ูกสร้างนัน้ ได้ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้นาแนวคิด
ของเมซิโรว์มาวิพากษ์และอธิบายเทคนิคและวิธกี ารของการส่งเสริมการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป แต่ทว่ายังคงไว้ซง่ึ หัวใจของกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลง
3) แนวคิดของแลร์ร่ี ดาลอซ (Larry Daloz) ศึกษากระบวนการเปลีย่ นแปลงในเชิง
การพัฒนา (Development) โดยมองความสามารถในการเข้าใจประสบการณ์ของเราที่สมั พัน ธ์กบั
กระบวนการพัฒนาชีวติ ดาลอซมองว่า ความต้องการในการค้น หาและสร้างความหมายในการ
ดาเนิน ชีวติ ยังเป็ น หัวใจหลักเช่ น เดียวกับแนวคิดของเมซิโ รว์ แต่ในฐานะผู้เรียนนัน้ จะต้องสร้าง
โครงสร้างการให้ความหมายใหม่ท่จี ะช่วยเปลีย่ นโลกของเขาเมื่อพบว่าโครงสร้างเดิมไม่ สอดคล้อง
กับประสบการณ์ชวี ติ อีกต่อไป การเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของดาลอซจะมุ่งเน้นการ
เปลี่ย นแปลงในระดับ บุ คคลมากกว่าแนวคิดของเมซิโ รว์ โดยน ากระบวนการทางอารมณ์ และ
ความรูส้ กึ เข้ามาร่วมด้วย แต่จะใช้การกระทาเชิงสะท้อนความคิดและเชิงเหตุผลน้อยกว่า
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4) แนวคิดของโรเบิรต์ บอยด์ (Robert Boyd) ศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงปัจเจกบุคคล (Individuation) ซึ่งบอยด์ได้พฒ
ั นาทฤษฎีการเรียนรูเ้ พื่อการเปลีย่ นแปลงในเชิงลึก
โดยใช้จติ วิทยาแนวลึกของคาร์ล จุง เป็ นฐาน คือการเปลีย่ นแปลงขันพื
้ น้ ฐานในบุคลิกภาพ ซึง่ บอยด์
จะเน้ น การแก้ไ ขปั ญ หาภายในตนเอง และการพัฒนาของจิตส านึ กที่เปิ ดกว้างขึ้น เช่ น เดียวกับ
แนวคิดของแฟร์ นอกจากนี้ บอยด์ยงั เน้นการใช้สญ
ั ลักษณ์เป็ นสื่อกลางมากกว่าการใช้ภาษาโดยตรง
เพราะสัญลักษณ์ ต่างๆ ถือเป็ นภาพหรือลักษณะเด่นซึ่งมีพลัง สะท้อนถึงตัวแทนลักษณะต่างๆ ที่
แฝงอยู่ใ นระดับ จิตใต้ส านึ ก ให้ป รากฏออกมาสู่ร ะดับ จิต ส านึ ก ดัง นัน้ การสร้างความหมายจึง
เกีย่ วข้องกับการใช้ความจา การตัง้ ชื่อ และการให้รายละเอียดต่อภาพทีม่ คี วามหมายเหล่านัน้
จากแนวคิดทัง้ หมดที่ได้อธิบายไว้ขา้ งต้น การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ถอื เป็ น
กระบวนการสาคัญในการสร้างความหมายใหม่หรือการสร้างกรอบใหม่ (Reframing) ทีม่ คี วามสาคัญ
ทัง้ ในเชิงอัตวิสยั (Subjective) และวัตถุวสิ ยั (Objective) กล่าวคือ การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์
บนข้อสันนิษฐานของผูอ้ ่นื เป็ นการสร้างกรอบใหม่เชิงวัตถุวสิ ยั ส่วนการสร้างกรอบใหม่เชิงอัตวิสยั จะ
เกี่ยวกับการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์บนข้อสันนิษฐานของแต่ละบุคคลด้วยตนเอง โดยผ่าน 1)
การเล่าเรื่อง (A narrative) จากประสบการณ์ ของใครบางคนที่ท าให้บุคคลเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึง้ 2) ระบบ (A system) ทีบ่ ุคคลจะสะท้อนความคิดและตระหนักอย่างมีวจิ ารณญาณในประเด็น
ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง การศึกษา ชุมชน หรืออื่นๆ 3) องค์กร
หรือสถานที่ทางาน 4) ความรู้สกึ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ5) วิถีทางที่บุคคลจะเรียนรู้
รวมไปถึงกรอบอ้างอิงของบุคคลนัน้ (Mezirow, 2000 cited in Schmidt, 2002)

ส่วนที่ 4 แนวคิ ดเกี่ยวกับการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การเชิ งวิ พากษ์แบบมีส่วนร่วม
4.1 ประวัติความเป็ นมา: พัฒนาการทางแนวความคิ ด
การวิจ ัย ปฏิ บ ั ติ ก ารเชิ ง วิพ ากษ์ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Critical Participatory Action
Research: CPAR) มีจุดเริม่ ต้นมาจากการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action research: AR) หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือเป็ นส่วนหนึ่งของ “The family of action research” ซึง่ แบ่งออกเป็ น 4 ยุค กล่าวคือ แนวคิด
ยุคแรกได้ปรากฏขึน้ ในงานตีพมิ พ์ของ Kurt Lewin ในปี ค.ศ. 1946 ซึง่ กล่าวถึงการวิจยั ปฏิบตั กิ ารที่
เกี่ ย วกั บ โครงก ารปฏิ บ ั ติ ง าน ชุ ม ชน ต่ า งๆ (Community action programs) ของประเท ศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษที่ 1940 แต่ถึงแม้จะมีนักวิชาการโต้แย้งว่ามีนักปฏิบตั แิ นวนี้ทผ่ี ่านมา
ในอดีตแล้วก็ตาม ผลงานของ Lewin ก็ถือว่ามีอทิ ธิพลมากต่อการขับเคลื่อนแนวคิดการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารในเวลาต่อมา เช่น Stephen Corey ได้รเิ ริม่ นามาใช้ในแวดวงการศึกษาครัง้ แรกในปี ค.ศ.
1949 เป็ นต้น หลังจากนัน้ ในยุคทีส่ องเรียกว่าเป็ น “British tradition of action research” ซึง่ เริม่ จาก
โครงการสอนของ John Elliott และ Clem Adelman ในปี ค.ศ. 1973 ณ ประเทศอังกฤษ อัน เป็ น
รากฐานทีน่ ามาสู่แนวคิดยุคทีส่ ามคือการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์และความเป็ นอิสระ (Critical and
emancipatory action research) ของประเทศออสเตรเลียและยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 1980 ส่วนใน
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ยุคทีส่ เ่ี กิดขึน้ จากการประสานกันระหว่างการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อความเป็ นอิสระ (Critical
emancipatory action research) และการวิจ ัย ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ ว นร่ ว ม (Participatory action
research: PAR) โดยมีเป้ าหมายเพื่อขับเคลื่อนสังคมในกลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนาดังจะเห็นได้จาก
แนวทางของนักปฏิบตั ทิ ส่ี าคัญอย่างเช่น Paulo Freire เป็ นต้น (Kemmis & McTaggart, 2005)
จุดเริม่ ต้นของแนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในความคิดของ Lewin เกิดขึน้ หลังจากที่เขา
ได้อพยพจากประเทศเยอรมันในยุคของฮิตเลอร์มายังสหรัฐอเมริกาในช่ วงทศวรรษที่ 1930 โดย
Lewinต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะผู้กระทาในการวิจยั ของพวกเขาเอง และกระตุ้น ให้
พวกเขาสนับสนุ นกระบวนการเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน (Somekh & Zeichner. 2009 cited in Alidou &
Glanz. 2015) ทัง้ นี้ Lewin ได้ใ ห้ความส าคัญ กับกระบวนการวิจยั ทางสัง คมศาสตร์ท่บี ูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้ท างทฤษฎีแ ละการปฏิบ ัติกิจ กรรมต่ างๆ ในสถานการณ์ ท่ีเกิด ขึ้น ใน
ชีวติ ประจาวันเข้าด้วยกัน ตลอดจนการให้ค วามส าคัญ กับการมีส่วนร่วม (Participation) และการ
ร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ของสมาชิกในชุมชนหรือสังคมฝ่ ายต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับปัญหา
ทีต่ อ้ งการแก้ไขภายใต้บรรยากาศของการเรียนรูร้ ่วมกัน ความเป็ นประชาธิปไตยและความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าปัจจัยสาคัญเหล่านี้จะช่วยก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในทาง
ทีพ่ งึ ปรารถนาขึน้ ในสังคมได้อย่างบรรลุผลสาเร็จ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ได้ดยี งิ่ ขึ้น ต่อไปนี้ จ ะได้กล่าวถึง ลักษณะส าคัญ ของการวิจยั ปฏิบตั กิ าร 8 ประการ ดัง นี้ (องอาจ
นัยพัฒน์. 2548)
1. เกีย่ วข้องการปั ญหาทางด้านการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านในขณะทางานประจา
หรือปฏิบตั หิ น้าที่อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวันมากกว่าการเกี่ยวข้องกับปั ญหาทางด้านทฤษฎีซ่งึ
ได้ร ับ การนิ ยามหรือกล่ าวถึง โดยนักวิจยั บริสุ ท ธิ ์ (Pure researchers) ในสาขาวิช าความรู้ใ ดๆ
โดยเฉพาะ
2. มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อทาความเข้าใจต่อสภาพปัญหาทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านอย่าง
ลุ่มลึกและกระจ่างชัดภายใต้กระบวนการใคร่ครวญตรวจสอบในลักษณะสะท้อนกลับผลของวิธปี ฏิบตั ิ
ทีน่ ักวิจยั ได้กระทาลงไปอย่างวิพากษ์วจิ ารณ์ (Critically self-reflective process) อันจะนาไปสู่การ
ปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั สิ าหรับใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแวดล้อม
มากยิง่ ขึน้
3. มุ่งเน้นการตีความหมายเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ของปั ญหาที่เกิดขึน้ ตามความ
คิดเห็นหรือทัศนะของผู้ปฏิบตั งิ านหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมากกว่าการอาศัยแนวคิดทฤษฎี
โดยสามารถตีความหมายได้จากพฤติกรรมทัง้ ภายในและภายนอกร่วมกับบริบทแวดล้อมทีก่ ่อให้เกิด
พฤติกรรมเหล่านัน้
4. เสนอผลการวิจยั ในรูปแบบเรียบง่าย โดยเลือกใช้ถ้อยคาสานวนในระดับเดียวกับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน พยายามหลีกเลี่ยงคาศัพท์เฉพาะและภาษาทีม่ ลี กั ษณะนามธรรม เพื่อทาให้ง่ายต่อการ
ติดตามทาความเข้าใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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5. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั โดยในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั จะต้องอยู่
ภายใต้บ รรยากาศของการมีส่วนร่ วม การร่ วมมือร่ วมใจ การเชื่อถือและไว้วางใจ การเป็ น มิต ร
รวมทัง้ ความเป็ นอิสระและความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น
6. ผ่อนคลายความเข้มงวดเกีย่ วกับระเบียบวิธกี ารวิจยั การดาเนินการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ไม่ยดึ ติดอยู่ภายใต้กรอบการจัด กระท าทางการทดลองและการควบคุม ตัวแปรแทรกซ้อนอย่าง
เคร่งครัดแบบตายตัวด้วยแบบแผนการวิจยั เชิงทดลองหรือวิธกี ารทางสถิตใิ ดๆ ทีเ่ น้นการหาคาตอบ
เพื่อแก้ปัญหาเชิงทฤษฎี อย่างไรก็ตาม การวิจยั ปฏิบตั กิ ารก็ไม่ได้ละเลยหรือมองข้ามความสาคัญ
ของการศึกษาโดยอาศัยวิธกี ารทางวิท ยาศาสตร์ หากแต่มกี ารปรับวิธกี ารศึกษาให้ส อดคล้องกับ
ลักษณะของปั ญ หาและบริบททางสังคม ด้วยเหตุน้ี การวิจยั ปฏิบตั กิ ารจึงสามารถเลือกใช้รูปแบบ
การวิจยั เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได้
7. ไม่เน้นการสรุปอ้างอิงผลการวิจยั ไปยังบริบทอื่น เนื่องจากบริบทอื่นๆ ย่อมมีความ
แตกต่างไปจากบริบทที่ท าการศึกษาวิจยั ดัง นัน้ การสรุ ปอ้างอิงผลของการวิจยั ปฏิบตั ิการจึง มี
แนวโน้มกระทาได้เฉพาะในขอบเขตของสถานที่ บุคคล และเวลาทีท่ าการศึกษาวิจยั อย่างไรก็ตาม
ถ้าต้องการขยายผลของการวิจ ยั ให้ครอบคลุมไปยัง บริบ ทอื่น ๆ ก็ส ามารถกระท าได้ถ้าปั จจัย ที่
เกีย่ วข้องในบริบทเหล่านัน้ มีลกั ษณะคล้ายคลึงหรืออยูใ่ นสภาวการณ์ทใ่ี กล้เคียงกัน
8. สร้ า งดุ ล ยภาพและความเสมอภาค ระหว่ า งทั ศ นะของบุ ค คลภายในและ
บุคคลภายนอก บุคคลภายในมีบทบาทเป็ นทัง้ ผูป้ ฏิบตั งิ านตามหน้าทีป่ กติและเป็ นนักวิจยั ปฏิบตั กิ าร
ในสถานทีท่ างานของตนเอง ในขณะที่บุคคลภายนอกมีบทบาทเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ/ผู้ให้คาปรึกษาทาง
วิช าการให้กบั บุคคลภายในและเป็ น นักวิจยั ปฏิบตั กิ ารเช่น เดียวกับบุคคลภายใน ดัง นัน้ นักวิจ ยั
ปฏิบตั กิ ารทัง้ ที่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกจะต้องปรับบทบาทของตนเองให้มดี ุลยภาพและ
สร้างความเสมอภาคทางความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั อิ ยูเ่ สมอในแต่ละสถานการณ์
จากลัก ษณะที่เป็ นหลัก การโดยทั ่วไปจึง น ามาสู่ก ระบวนการวิจ ัย ปฏิบ ัติก ารซึ่ง
ประกอบด้วยวิธีก าร 4 ขัน้ ตอนหลัก ๆ (Kemmis & McTaggart. 1988) ได้แ ก่ 1) การวางแผน
(Plan) เป็ นการกาหนดแนวทางปฏิบตั ติ ามที่คาดหวังไว้ เป็ น การมองไปในอนาคตข้างหน้ า โดย
อาศัยการคาดคะเนแนวโน้มของผลลัพธ์ท่อี าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ 2) การปฏิบตั ิ
(Action) เป็ นการดาเนินตามแนวทางที่ได้วางแผนไว้ อย่างระมัดระวังและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้
เป็ น ไปตามที่ระบุไว้ในแผน ด้วยดุลยพินิ จ ซึ่งการวางแผนนี้จะเป็ นแผนที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เมื่อเงื่อนไขและข้อจากัดนัน้ เปลี่ยนไป 3) การสังเกต (Observe) เป็ นกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตสิง่ ที่ได้จากการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ สังเกตสิง่ ที่เป็ นปัจจัยสนับสนุ น
และปั จจัยอุปสรรคการในระหว่างการปฏิบตั ติ ามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ และ 4) การสะท้อน
ความคิด (Reflection) การสะท้อนความคิดนี้จะมีลกั ษณะเป็ นการประเมินอย่างหนึ่ง ซึ่งผูว้ จิ ยั ต้อง
ตัดสินใจว่าผลของการปฏิบตั นิ นั ้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปตามประสงค์หรือไม่ โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มใน
ลักษณะวิพากษ์วจิ ารณ์ หรือประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ซึ่งใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการทบทวน
และปรับปรุงวางแผนปฏิบตั กิ ารในวงจรกระบวนการวิจยั ในรอบต่อไป
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สาหรับการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมหรือ PAR นัน้ เป็ น พัฒนาการของการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารในยุคต่อมาโดยเป็ นการบูรณาการข้อดีของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและการวิจยั แบบมีส่วน
ร่วมเข้าด้วยกัน ซึง่ จาแนกออกเป็ นพัฒนาการ 3 ยุค คือ 1) ยุคดัง้ เดิมที่กาหนดบทบาทให้ประชาชน
เป็ นผู้ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของนักวิจยั 2) ยุคก้าวหน้า เป็ นยุคที่ประชาชนมีสทิ ธิ ์มีเสียงในการแสดง
ความคิด เห็น ต่ องานวิจ ยั มากขึ้น และ 3) ยุคแห่ง การปลดปล่อย เป็ น ยุค ที่เน้ น ให้ป ระชาชนได้
ปกครองตนเองโดยมีสทิ ธิ ์มีเสียงในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั ทัง้ นี้ PAR เป็ นการวิจยั ที่มุ่งศึกษาและ
แก้ปัญ หาของชุ มชนโดยคนในชุ มชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขัน้ ตอนของการวิจยั ตัง้ แต่วเิ คราะห์
ปัญ หา ศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหา วางแผนดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหา ปฏิบตั ติ ามแผน และ
ติดตามประเมินผล เป็ นการวิจยั ทีม่ ุ่งสร้างพลังอานาจให้กบั ประชาชนและเน้นคนเป็ นศูนย์กลางของ
การพัฒนา หลักการของ PAR ที่สาคัญ คือ การตระหนักในศักดิ ์ศรีแห่งความเป็ นมนุ ษย์ เคารพใน
ความคิดเห็น ของชาวบ้าน ยกย่องภูมปิ ั ญ ญาที่มใี นชุ มชน โดยการวิจยั ประเภทนี้ มุ่งเน้นการสร้าง
ศักยภาพให้กบั ประชาชนเพื่อทาให้ประชาชนพึง่ พาตนเองได้ มีขนตอนส
ั้
าคัญ 3 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้
เตรียมการประสานชุ ม ชน เพื่อคัดเลือกชุ มชนและสร้างความสัม พัน ธ์ท่ดี ีก ับชุ ม ชน 2) ขัน้ ใส่ใ จ
กระบวนการชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของชุมชน และ3) ขันแก้
้ ปัญหาชุมชน เป็ น
ขันตอนของการปฏิ
้
บตั ติ ามแผนและการประเมินผลการพัฒนา (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2556)
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม หรือ CPAR ได้ปรากฏขึน้ ในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1990 ในการประชุมนานาชาติเกีย่ วกับ PAR โดยมีนักวิจยั และกลุ่มทุนทางสังคมหลาย
ฝ่ ายเข้ามาร่วมสนทนาและให้ความเห็นร่วมกันว่า CPAR มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิม่ กรอบแนวคิด
เกีย่ วกับความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และการวิพากษ์เกีย่ วกับตนเองและสิง่ ทีม่ อี ยูก่ ่อน (Predecessors) และมี
จุดมุ่งหมายเพื่อ เสนอแนวทางการท างานที่จะจัดการกับปั ญ หาด้านความเป็ น ปั จเจกนิ ยมที่พลุ่ง
พล่าน (Rampant individualism) การหมดความเชื่อถือ (Disenchantment) และการครอบงาโดยใช้
เหตุผ ลเป็ นเครื่องมือ (Dominance of instrumental reason) (Kemmis & McTaggart, 2005) ดัง ที่
เคมมิสและคณะ (Kemmis et al. 2014) ได้อธิบายถึงสิง่ ที่ PAR จะต้องทาอยู่แล้ว 4 ประการ และ
CPAR ก็จะต้องทาทัง้ 4 ส่วนนี้เช่นกันแต่จะมีการเพิม่ เติมส่วนที่ 5 ซึงเป็ นสิง่ สาคัญสาหรับ CPAR
โดยเฉพาะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ทาความเข้าใจและพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ านซึง่ ดาเนินการภายใต้ระเบียบแบบ
แผนทีเ่ ป็ นตัวกาหนดและมุ่งไปสู่การปฏิบตั เิ หล่านัน้
2. พูดจาแลกเปลี่ยนภาษา ใช้การตีความหลายๆ แบบ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สนทนาและโต้แย้งเชิงวิพากษ์เพื่อตรวจสอบและสร้างแบบแผนการปฏิบตั งิ าน
3. เข้าไปมีส่วนร่วมและพัฒนารูปแบบของการกระท าและการมีปฏิสมั พันธ์ เกี่ยวกับ
การปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารดาเนินการ
4. เข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มและพัฒ นาชุ ม ชนนั ก ปฏิบ ัติใ นการปฏิบ ัติง านตามแผนการ
ดาเนินการผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ สี ่วนร่วมทีม่ คี วามแตกต่างกัน
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5. เปลีย่ นแปลงวิธดี าเนินการและผลการปฏิบตั งิ านทีจ่ ะสามารถเปลีย่ นแปลงเวลาและ
สถานการณ์ ต่ างๆ ทัง้ ของบุ ค คลและกลุ่ ม โดยการเผชิญ หน้ า และจัด การควบคุ ม ผลของการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่เหมาะสม (Untoward consequences) อันได้แก่
5.1 การปฏิบตั งิ านที่ไม่สมเหตุสมผล (Irrational practices) เนื่องจากผู้มสี ่วนร่วม
มีความเข้าใจทีไ่ ม่สมเหตุสมผลหรือไม่สอดคล้องกันเกีย่ วกับวิธกี ารดาเนินการและผลการปฏิบตั งิ าน
หรือเนื่องจากการถูกจากัดในเรื่องการแสดงความคิดความรูส้ กึ ของตน (Self-expression) ของบุคคล
และกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั งิ าน
5.2 การปฏิบ ัติงานที่ไม่มีความยั ่งยืน (Unsustainable practices) เนื่ องจากผู้มี
ส่วนร่วมไม่สามารถปฏิบตั งิ านตามวิธดี าเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลหรือทดแทนกันได้ทงั ้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว หรือเนื่ องจากการถูกจากัดในเรื่องการพัฒ นาตนเอง (Self-development) ของ
บุคคลและกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั งิ าน
5.3 การปฏิบตั งิ านที่ไม่มีความเที่ยงธรรม (Unjust practices) เนื่องจากผู้มสี ่วน
ร่วมมีความสัมพันธ์ต่อผู้อ่นื ในการปฏิบตั งิ าน และต่อผูอ้ ่นื ที่ได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั งิ าน อัน
สนับสนุนให้เกิดการหาผลประโยชน์จากการใช้ผอู้ ่นื เป็ นเครื่องมือและเป็ นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกัน
4.2 ความหมายและความสาคัญของการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การเชิ งวิ พากษ์แบบมีส่วนร่วม
เคมมิสและคณะ (Kemmis et al. 2014) ได้กล่าวว่า แนวคิด การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิง
วิพากษ์แบบมีส่วนร่วม หรือ CPAR เริม่ ต้นด้วยการปฏิเสธแนวคิดวัตถุวสิ ยั (Objectivity) และให้
ความส าคัญ กับ ปฏิบ ัติก ารเชิง รุ ก ในการสะท้อ นความคิด ต่ อ ตนเองเชิง วิพ ากษ์ (Critical selfreflection) โดยการซักถามอย่างกระตือรือร้น เกี่ยวกับวิธดี าเนิ นการและผลการปฏิบตั ิงาน ความ
เข้าใจในการปฏิบตั งิ าน และเงื่อนไขภายใต้การปฏิบตั งิ าน เพื่อทีจ่ ะค้นหาว่าการปฏิบตั งิ านในความ
เป็ นจริงมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความยั ่งยืนหรือไม่ และมีความเที่ยงธรรมหรือไม่ นอกจากนี้
CPAR ยังมีเป้ าหมายเพื่อสารวจความจริงทางสังคมเพื่อที่จะค้นหาการปฏิบตั ทิ งั ้ ทางด้านสังคมและ
ด้านการศึกษาในประเด็นปัญหาดังกล่าวด้วย ทัง้ นี้ กระบวนการ CPAR จะนาไปสู่แบบแผนของการ
เปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามสมเหตุสมผลมากขึน้ มีผลลัพธ์และมีความยั ่งยืนมากขึน้ ตลอดจนมี
ความเทีย่ งธรรมมากขึน้ โดยกระบวนการดังกล่าวนี้มฐี านแนวคิดมาจาก เคิรท์ เลวิน (Lewin. 1951)
ทีอ่ ธิบายถึงการวิจยั ปฏิบตั กิ ารในรูปแบบของวงจรขัน้ ตอนการวางแผนการเปลี่ยนแปลง การนาไป
ปฏิบตั ิ การสังเกตสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และการกาหนดแผนใหม่ตามความเป็ นจริงของสิง่ ที่เกิดขึน้ ซึ่ง ต่อมา
เคมมิสและแม็กแท็กการ์ต (Kemmis; & McTaggart. 2005) ได้เรียกวงจรนี้ ว่า “เกลียวการสะท้อน
ความคิดของตน” (Self-reflective spiral) อันประกอบด้วย การวางแผนการเปลีย่ นแปลง การกระทา
และการสังเกตกระบวนการและผลลัพธ์ของการเปลีย่ นแปลง การสะท้อนความคิดต่อกระบวนการ
และผลลัพธ์ แล้วก็วนกลับมาสู่การวางแผนใหม่ การกระทาและการสังเกต การสะท้อนความคิด และ
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ต่อไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี สาหรับ CPAR นัน้ กฎแห่งความสาเร็จไม่ได้มาจากผูม้ สี ่วนร่วมยึดมั ่นทา
ตามขัน้ ตอนเหล่านี้ แต่พวกเขาจะต้องมีความเข้มแข็ง และความรู้ส ึกที่แท้จริง ต่อการพัฒ นาและ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนมีความเข้าใจวิธกี ารปฏิบตั แิ ละสถานการณ์ในการปฏิบตั ิ
ดัง นัน้ สิ่ง ส าคัญ ของงาน CPAR ก็คือ ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างก็ท าหน้ าที่ของตนในการ
สะท้อนความคิดอย่างร่วมแรงร่วมใจ ตลอดจนเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของการวิจยั ของพวกเขาก็คอื
การอยูร่ ่วมกัน
ด้วยเหตุน้ีจงึ นิยามได้ว่า การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม หรือ CPAR
เป็ นกระบวนการทางสังคมของการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Collaborative learning) เพื่อการก่อ
ร่างสร้างตนเอง (Self-formation) ทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม โดยจะเกีย่ วข้องกับการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิท่แี ท้จ ริง (Actual practices) ผ่านการมีปฏิสมั พัน ธ์อย่างแข็งขัน ในโลกของสังคมแห่งการ
แบ่งปัน เพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นรูปธรรมในสถานที่ทเ่ี ฉพาะเจาะจงของผูม้ สี ่วน
ร่วมในการปฏิบตั ิ กล่าวโดยสรุปคือ CPAR เป็ น การวิจยั ในฐานะที่เป็ นระเบียบแบบแผนของการ
สร้างการเปลีย่ นแปลง (Disciplined way of making change) และเป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี ปลีย่ นแปลงการ
ปฏิบตั ิ (Practice changing practice)
ในมุ มมองนี้ ส่วนของการวิจยั ใน CPAR ไม่ใช่แค่เพียงประเภทของการวิจยั แต่เป็ น
การวิจยั ทัง้ ภายใต้ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ิ และเป็ นความมุ่งมั ่นเพื่อการศึกษาทีย่ ั ่งยืนในรูปแบบ
การปฏิบตั ิของมนุ ษ ย์และสังคม เป็ น ความมุ่ง มั ่นเพื่อการศึกษาที่ย ั ่งยืนในฐานะวิช าชีพเฉพาะซึ่ง
ปฏิบตั โิ ดยคนที่มอี าชีพเฉพาะทางและกาลังเริม่ ต้นเข้าสู่การปฏิบตั ิงานที่จะขยายอานาจของบุคคล
และกลุ่มในการแสดงตัวตน การพัฒนาตนเอง และการตรวจสอบตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
แสดงความรับ ผิด ชอบส่ วนบุ ค คลและส่ ว นรวม ดัง ที่ เคมมิส และแม็ก แท็ก การ์ต (Kemmis; &
McTaggart. 2005) ได้เน้นย้าว่า CPAR จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั เิ พื่อหาหนทางที่
ดีกว่าในการทาสิง่ ต่างๆ ด้วยความรู้สกึ ที่มคี วามสมเหตุสมผลมากขึน้ มีความยั ่งยืนมากขึน้ และมี
ความเที่ยงธรรมมากขึ้น ดัง นัน้ เราไม่ไ ด้กาลังศึกษาการปฏิบตั ิและแบบโครงสร้างการปฏิบตั ิท่ี
เหมือนกัน ตลอดเวลา แต่เป็ น การปฏิบตั ิและแบบโครงสร้างการปฏิบตั ิท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและ
แตกต่างออกไป
ถ้าสิ่ง นี้ เป็ น คาตอบของค าถามว่า ท าไมคนหนึ่ ง อาจจะต้องมีส่ วนร่ วมใน การวิจ ัย
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม ในส่วนถัดไปจะนาไปสู่การพิจารณาว่าจุดเน้นของการร่วมกัน
ริเริม่ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์ในสภาพแวดล้อมของผูป้ ฏิบตั งิ าน
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4.3 กระบวนวิ ธีของการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การเชิ งวิ พากษ์แบบมีส่วนร่วม
เคมมิสและคณะ (Kemmis et al. 2014) ได้อธิบายว่า ขณะทีเ่ ราพิจารณาว่าจะเริม่ การ
วิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม หรือ CPAR จากจุดไหน เราจาเป็ นต้องเอาจริงเอาจังใน
การใช้แนวคิด CPAR ในฐานะการปฏิบตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบ ัติ เนื่ องจากการท าวิจ ยั
CPAR นัน้ จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ขิ องเรา การเปลี่ยนแปลงแนวทางที่จะเข้าใจการ
ปฏิบตั ิของเรา และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขภายใต้สงิ่ ที่ เราปฏิบตั ิ ก่อนที่เราจะมีความมุ่งมั ่นต่อ
เส้นทางเฉพาะอย่างหนึ่งมากเกินไปในการเดินทางสู่การเปลีย่ นแปลงอย่างตัง้ ใจ เราจาเป็ นต้องคิด
อย่างรอบคอบและท าความเข้าใจให้ชดั เจนในสิ่งที่เราและคนอื่นรอบๆ ตัวอาจจะกาลังคิดอยู่ และ
กาลังเริ่ม ที่จะมองเห็น ว่ามีส ิ่งต่างๆ ที่เราท าอยู่มากน้ อยเท่ าใดที่ถูกตัง้ เงื่อนไขโดยความเคยชิน
ขนบธรรมเนียม และประเพณี นอกจากนี้ CPAR ใช้มุมมองที่มคี วามเฉพาะในความหมายของการมี
ส่วนร่วม การมุ่งเน้นไม่เพียงแค่การมีส่วนร่วมของคนในการปฏิบตั ิ แต่ยงั รวมถึงการมีส่วนร่วมในวง
สาธารณะ (Public sphere) ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิ เปิ ดพื้นที่ในการ
สื่อสารร่วมกัน อันนาไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับความหมายของคาและแนวคิดต่างๆ ที่พวก
เขาใช้ ความเข้าใจร่วมกันในมุมมองของกันและกัน และความเห็นร่วมกันโดยสมัครใจเกีย่ วกับสิง่ ที่
กระท าโดยการค้นหาความรูส้ กึ นึกคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องพวกเขา ความเข้าใจของพวกเขาใน
การปฏิบตั ิ และเงื่อนไขภายใต้สงิ่ ทีพ่ วกเขาปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพื่อให้ได้ภาพรวมของสิง่ ทีเ่ รากาลังจะทาใน
การริเริม่ การวิจยั CPAR ขอแนะนาให้นึกถึงขันตอนทั
้
ง้ ห้าดังนี้
1. ถามตัวเราเองและคนอื่นๆ ในพื้นที่ สิง่ ต่างๆ ในที่น้ีทางานอย่างไร มีความเป็ นมา
อย่างไร และมีผลลัพธ์ประเภทไหน ทีแ่ นวทางการกระทาสิง่ ต่างๆ ในปัจจุบนั ของเรา ได้สร้างผลผลิต
เหล่านัน้
2. เลือ กใช้ ท ัศ นคติเชิง วิพ ากษ์ เกี่ย วกับ สิ่ง ที่เกิ ด ขึ้น ผ่ านการสนทนากับ คนอื่น ที่
เกี่ยวข้องและได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ขิ องเราในวงสาธารณะ โดยถามว่า มีผลลัพธ์ของการ
ปฏิบตั ขิ องเราในทางทีไ่ ม่เหมาะสมบ้างหรือไม่ (ไม่สมเหตุสมผล ไม่ย ั ่งยืน หรือไม่เทีย่ งธรรม) ถ้าเรา
มาถึงข้อสรุปว่าผลลัพธ์จากการปฏิบตั ขิ องเรามีบางอย่างทีไ่ ม่เหมาะสมแล้ว เราก็จะรูว้ า่ เราต้องสร้าง
การเปลีย่ นแปลงในการปฏิบตั ขิ องเรา (รวมถึงความเข้าใจของเราในการปฏิบตั ิ และเงื่อนไขภายใต้
สิง่ ทีเ่ ราปฏิบตั )ิ เพื่อทีจ่ ะป้ องกัน หลีกเลีย่ ง และปรับปรุงผลลัพธ์ทไ่ี ม่เหมาะสมเหล่านัน้
3. ทาให้การสนทนาของเรามุ่งเน้นการปฏิบตั แิ ละมีความสาคัญมากขึน้ เพื่อไปถึง (ก)
ความเห็นพ้องต้องกันระหว่างอัตวิสยั เกีย่ วกับวิธกี ารทีเ่ ราเข้าใจในสถานการณ์และภาษาทีเ่ ราใช้ (ข)
ความเข้าใจร่วมกันในมุมมองของกันและกัน และสถานการณ์ต่างๆ และ (ค) ความเห็นร่วมกันโดย
สมัครใจเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ ระทา
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4. เมื่อมีส ิ่งที่ถูกสร้างขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเห็นร่ วมกัน เราควรลงมือกระท า
เพื่อทีจ่ ะป้ องกัน หลีกเลีย่ ง หรือปรับปรุงผลลัพธ์ทไ่ี ม่เหมาะสมของการปฏิบตั ทิ ่มี อี ยูข่ องเรา กระทา
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิของเรา ความเข้าใจของเราในการปฏิบตั ิ และเงื่อนไขภายใต้สงิ่ ที่เรา
ปฏิบตั ิ
5. ขณะที่เรานาแผนไปปฏิบตั ิ บันทึกข้อมูลและติดตามสิง่ ที่เกิดขึน้ เพื่อที่จะยืนยันว่า
เรากาลังป้ องกัน หลีกเลีย่ ง หรือปรับปรุงผลลัพธ์ท่ไี ม่เหมาะสมของวิธกี ารทางานของเราก่อนหน้านี้
และเพื่อตรวจสอบว่าวิธกี ารใหม่ในการทางานของเราไม่ได้กาลังสร้างผลลัพธ์ท่ไี ม่เหมาะสมอันใหม่
หรืออันทีแ่ ตกต่าง
เมื่อเราเข้าสู่ขนตอนที
ั้
ห่ ้าแล้ว เราจะสะท้อนสิง่ ทีเ่ ราได้ทาสาเร็จ จากนัน้ จึงตัดสินใจว่า
อะไรคือสิง่ จาเป็ นทีต่ อ้ งทาให้สาเร็จต่อไป และเข้าสู่วงจรใหม่ของการกระทาและการสะท้อนความคิด
ต่อตนเอง อย่างไรก็ดี เมื่อพวกเขาพิจารณาคาถามเหล่านี้ คนและกลุ่มทีแ่ ตกต่างกันอาจไม่เห็นด้วย
เกีย่ วกับสิง่ ทีน่ บั ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่น ครูคนหนึ่งอาจเห็นว่ารูปแบบหนึ่ง
ของการจัดการห้องเรียนสมเหตุสมผล ในขณะที่นักเรียนหลายคนอาจเห็นว่ามัน ไม่สมเหตุสมผล
นักเรียนหรือผูป้ กครองทีม่ าจากพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมหรือศาสนาหนึ่งอาจเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลใน
ขณะที่คนที่มาจากพื้นฐานอื่นๆ เห็นว่าสมเหตุสมผล สมาชิกในชุมชนอาจพบว่าการสอนประเภท
หนึ่งหรือพฤติกรรมของครูนนั ้ ไม่สมเหตุสมผล ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องโรงเรียนอาจเห็นว่าสมเหตุสมผล
สิง่ เหล่านี้คอื สถานการณ์เฉพาะต่างๆ ที่กระบวนการ CPAR จะเป็ นคาตอบที่สมเหตุสมผลและชอบ
ธรรม ความท้าทายสาหรับการวิจยั แบบ CPAR คือการขยายการสนทนาเกี่ยวกับปั ญหาทางสังคม
และการศึกษาเพื่อที่จะรวมคนและกลุ่มที่มคี วามแตกต่างกันพร้อมกับมุมมองและผลประโยชน์ของ
ตนเองทีแ่ ตกต่างกัน ในวิถที างแห่งการยอมรับและเคารพในความแตกต่างขณะทีย่ งั คงกาลังมองหา
ความเห็นร่วมกันโดยสมัครใจเกีย่ วกับวิธกี ารต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบๆ หรืออยูท่ ่ามกลางพวกเขา
จากแนวคิดของ เคมมิสและคณะ (Kemmis et al. 2014) เราสามารถอธิบายถึงระบบ
การท างานของ CPAR และกระบวนวิธีท่ี CPAR ใช้ใ นการท างานของนัก วิจ ัย ซึ่ง แบ่ ง เป็ น 5
องค์ประกอบทีส่ าคัญ ดังนี้
4.3.1 การลาดตะเวน (Reconnaissance)
ในการเริ่ม ต้น พิจ ารณาปั ญ หาต่ างๆ ในพื้น ที่ ต้อ งเริ่ม มีลกั ษณะของงานที่จ าเป็ น
สาหรับการวิจยั แบบ CPAR เสียก่อน กล่าวคือ ในแง่ของการวนรอบการสะท้อนความคิดของตนเอง
การวนรอบวงจรของการวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนความคิด แล้วก็วางแผนใหม่
ทาการปฏิบตั ติ ่อไป และอื่นๆ เรายังคงใช้ขนั ้ ตอนเหล่านี้เป็ นวิธกี ารแก้ปัญหาหรือข้อแนะนาคร่าวๆ
แต่ในการวางแผนเริม่ ต้น ก่อนทากระบวนการนี้ เราจะเริม่ โดยพิจารณาสิง่ ที่ดาเนินไปผ่านขัน้ การ
สารวจ (Reconnaissance stage) คือ การสารวจกับคนอื่นๆ ในเรื่องของความรู้สกึ นึ กคิดต่างๆ ที่
ประสบโดยบุคคลและกลุ่มทีแ่ ตกต่างทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น ใน
โครงการรีไซเคิลของ โรงเรียนมัธยม Braxton ครูใหญ่ได้เริม่ กระบวนการโดยการตอบสนองต่อการ
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เปิ ดรับโรงเรียนทีส่ นใจเข้าร่วมในโครงการพัฒนาโรงเรียนแลการศึกษาท้องถิน่ การกาหนดข้อเสนอ
ทีเ่ กีย่ วข้องไม่เพียงแต่ครูใหญ่เท่านัน้ แต่ยงั มีนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่เขตการศึกษา และบางครัง้ ก็มี
ผู้ปกครอง/ภารโรง พ่อแม่ และหน่ วยงานภายนอกและองค์กรต่างๆ การเข้าร่วมของนักเรียนใน
ช่วงแรกโดยเฉพาะการเชือ้ เชิญนักเรียนมาเพื่อให้แสดงความใส่ใจเกีย่ วกับชีวติ และโรงเรียน ทาให้มี
ความเป็ น ไปได้ท่ที ุกคนใส่ใจต่อการแสดงความรู้สกึ นึ กคิดที่มี คุณ ค่าต่อการดาเนิน การในขัน้ ตอน
ต่อไป
จากตัว อย่า งข้า งต้น น ามาสู่ห ลัก การปฏิบ ัติโ ดยเริ่ม จากงานแรกที่ต้อ งพิจ ารณา
ดาเนิ น การส ารวจคือ ก่อตัง้ กลุ่ ม แรกเริ่มของผู้เข้าร่ วมวิจ ยั หรือที่เรียกว่า วงสาธารณะ (public
sphere) โดยการเปิ ดพืน้ ทีก่ ารสื่อสาร (opening a communicative space) เพื่อซักถามว่ามีสงิ่ ต่างๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัจจุ บนั ของพวกเขาที่อาจต้องการการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง โดยในวง
สาธารณ ะนี้ จะมี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์ ใ นแบบที่ เ รีย กว่ า เป็ น ปฏิ บ ั ติ ก ารสื่ อ สาร
(Communicative action) ทีม่ ลี กั ษณะดังต่อไปนี้ คือ
1. คิดเห็น สอดคล้อง (Intersubjective agreement) หมายถึง ผู้ร่วมวงสนทนามี
ความเข้าใจในภาษา ความคิด ความจริง ใจ ความซื่อตรง ความเหมาะสม และความถูกต้องตาม
ศีลธรรม ทีท่ ุกคนเห็นสอดคล้องกัน
2. เข้าใจซึง่ กันและกัน (Mutual understanding) หมายถึง ผูร้ ่วมวงสนทนาเข้าใจ
ในมุมมองของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย เป็ นไปด้วย
การเคารพในความเห็นทีแ่ ตกต่างของกันและกัน
3. มีมติเอกฉันท์ (Unforced consensus) หมายถึง ผู้ร่วมวงสนทนามีความเห็น
อย่างสมัครใจในขันตอนต่
้
างๆ ทีเ่ ป็ นความคิดเห็นอันเป็ นฉันทามติของกลุ่มทีจ่ ะนาไปสู่การวางแผน
และการปฏิบตั โิ ดยปราศจากการโต้แย้งและการบีบบังคับ
ทัง้ นี้คนเราต้องการทัง้ พื้น ที่และการเปิ ดโอกาสในการสะท้อนความคิดออกมา การ
ซักถามความรู้สกึ นึกคิดที่เป็ น ไปได้ร่วมกัน จะช่วยแก้ปัญ หาสิ่งที่กาลังเกิดขึน้ ในพื้นที่ท่ีใช้ร่วมกัน
และระบุผลลัพธ์ของแนวทางการทางานในปัจจุบนั ถ้าสิง่ ต่างๆ กาลังเกิดผลลัพธ์ทไ่ี ม่ดสี าหรับทุกคน
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั ผลกระทบ นัน่ คือปั ญ หาส าหรับ ทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั ผลกระทบจาก
แนวทางการกระทาสิง่ ต่างๆ ในปัจจุบนั ซึง่ อาจจะกลายมาเป็ นความรูส้ กึ นึกคิดของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการริเริม่ การวิจยั CPAR จากสารวจหาความกังวลเพื่อที่จะระบุปัญหานัน้ ทัง้ นี้ คนสามารถระบุ
ข้อ กัง วลร่ วมกัน ซึ่ง มีคุ ณ ค่า ต่อ การตรวจสอบโดยการใช้ก ารส ารวจสิ่ง แวดล้อมง่ายๆ เช่ น การ
วิเคราะห์ SWOT คือมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะระบุ จุดแข็ง เพื่อทาให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาหรือความกังวล
ทีเ่ ลือกนัน้ คุม้ ค่ากับความพยายามและกับผู้ทเ่ี ข้าร่วมในวงสาธารณะในการตรวจสอบคนที่เหมาะสม
กับการเป็ นนักวิจยั และผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั เราไม่สามารถระบุได้วา่ ใครจะเข้าร่วมในวงสาธารณะ
จนกว่าจะรูส้ งิ่ ทีต่ ้องการตรวจสอบ แต่เราก็ไม่สามารถรูว้ ่าจะตรวจสอบอะไรจนกว่าจะรูว้ า่ ใครจะเข้า
ร่วมในวงสาธารณะ ดังนัน้ เราจาเป็ นต้องทาทัง้ สองอย่างไปด้วยกัน โดยการทากลับไปกับมาซ้าๆ
ระหว่างการพูดคุยกับผู้เข้าร่วมที่เป็ นไปได้ กับการระบุความกังวลที่เป็ นไปได้ คาแนะนาคือ ควรให้
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เวลากับงานส ารวจในส่วนนี้ ไม่ ต้องรีบ เราจาเป็ น ที่จะต้องระบุกลุ่มคนเข้าร่วมที่จะมีขอ้ ตกลงที่
แท้จริง ร่วมกัน ในการส ารวจข้อกังวลร่ วมกัน และระบุข้อกังวลร่วมกัน ที่คุ้มค่ากับเวลาแล ะความ
พยายามของคนทีอ่ ยูใ่ นการสารวจ
จะเห็น ได้ว่า งานของนักวิจยั ในระยะการสารวจนี้คือ การค้น หาข้อกังวลร่วมกันและ
กลุ่มคนที่แตกต่างกันที่ร่วมกันแลกเปลีย่ น เพื่อจัดตัง้ วงสาธารณะที่จะมาเป็ นเสาหลักของการริเริม่
การวิจ ยั CPAR โดยเราจะต้องพิจ ารณาคาถามต่างๆ ในการสร้า งบทสนทนาเพื่อ ที่จะรายงาน
เกีย่ วกับการตรวจสอบประวัตศิ าสตร์ในภาพกว้างและเฉพาะพื้นที่ ซึ่งกาหนดรูปแบบของการปฏิบตั ิ
ของคนในพื้นที่ และโครงสร้างการปฏิบตั ิ (Practice architectures) ที่ท าให้การปฏิบตั ิเหล่านัน้ มี
ความเป็ นไปได้ เช่นเดียวกันเราก็จะกลับมายังคาถามเหล่านัน้ เมื่อเราเริม่ ต้นทีจ่ ะทาการเปลีย่ นแปลง
ในสิง่ ทีก่ ระทา พร้อมๆ กับเป้ าหมายของการเปลีย่ นแปลงเพื่อสิง่ ทีด่ ขี น้ึ ในการดาเนิน การและผลลัพธ์
จากการปฏิบตั ิ ซึ่งเราจะใช้คาถามเหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมวิจยั ได้ตดั สินใจว่าการเปลีย่ นแปลงที่
เรามีนนั ้ ทาให้เกิดสิง่ ทีด่ ขี น้ึ จริงหรือไม่ ในการอภิปรายคาถามดังกล่าว สามารถอธิบายได้ดงั ตาราง 2
และ 3 ดังนี้
ตาราง 2 การตรวจสอบการปฏิบตั แิ ละโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ทิ ส่ี นับสนุน
องค์ประกอบของการปฏิ บตั ิ (Elements of practices)
โครงการ (Project)
ผูเ้ ข้าร่วมรวมทัง้ ตัวฉันและคนอื่นๆ พูดอะไรเกีย่ วกับสิง่
กาลังทา หรือตัง้ ใจทา หรือได้ทาไปแล้ว

แบบโครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architectures)
ภูมิทศั น์ ของโครงการ (Project landscape)
ผูเ้ ข้าร่วมทีแ่ ตกต่างกัน อาศัยอยู่ในพื้นทีแ่ ตกต่างกัน
อย่างไร และมีปฏิสมั พันธ์กบั คนทีแ่ ตกต่างและสิง่ ต่างๆ
รอบตัวอย่างไร
การพูด
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
(Sayings)
(Cultural-discursive arrangements)
- ผูเ้ ข้าร่วมทีแ่ ตกต่างกันพูดอะไรเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ พี่ วก - ภาษาหรือวาทกรรมของผูเ้ ชีย่ วชาญนี้มาจากทีไ่ หน (เช่น
เขาทา
ข้อความ นโยบาย ชุมชนทางด้านอาชีพ ชุมชนทางด้าน
- อะไรคือแนวคิดทีส่ าคัญทีส่ ดุ สาหรับผูเ้ ข้าร่วมทีแ่ ตกต่าง ภาษา)
กัน
- ใครพูดภาษานี้ในพื้นที่ ใครพูดได้คล่องแคล่วมากทีส่ ุด
- อะไรคือภาษาและแนวคิดทีผ่ เู้ ข้าร่วมทีแ่ ตกต่างกันใช้
หรือน้อยทีส่ ดุ
เกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
- มีการโต้แย้งระหว่างคนทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
- ภาษาและแนวคิดของผูเ้ ข้าร่วมทีแ่ ตกต่างกันมีการ
เกีย่ วกับภาษา หรือแนวคิดหลัก หรือจุดทีส่ าคัญหรือไม่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
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องค์ประกอบของการปฏิ บตั ิ (Elements of practices)
การกระทา
(Doing)
- อะไรคือสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมกาลังทา
-มีลาดับขันตอนหรื
้
อการเชือ่ มโยงระหว่างกิจกรรมหรือไม่
- มีการทาจนเสร็จหรือผลผลิต มีความสาเร็จหรือไม่

แบบโครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architectures)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
(Material-economic arrangements)
- อะไรคือพื้นทีท่ างกายภาพทีถ่ ูกครอบครองอยู่
- การจัดเตรียมวัตถุแบบเฉพาะเจาะจง เกีย่ วข้องหรือไม่
- อะไรคือแหล่งทรัพยากรทางวัตถุและงบประมาณที่
เกีย่ วข้อง แหล่งทรัพยากรเพียงพอหรือไม่
ความสัมพันธ์
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
(Relatings)
(Social-political arrangements)
- ผูเ้ ข้าร่วม มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างไร
- อะไรคือระบบสังคมและการบริหารด้านบทบาท ความ
- มีระบบของตาแหน่ง บทบาทหรือหน้าทีห่ รือไม่
รับผิดชอบ ภาระหน้าที่ และการรายงานความสัมพันธ์ที่
เกีย่ วข้องกับความสัมพันธ์ของอานาจหรือไม่
สามารถเปิ ดทางและจากัดความสัมพันธ์ในพื้นที่
- ใครทีไ่ ด้เข้าร่วมและถูกตัดออกจากอะไร
- มีคนร่วมมือหรือแข่งขันเพื่อทรัพยากรหรือไม่ มีการ
- มีความสัมพันธ์ของความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวและความ ต่อต้าน ความขัดแย้ง หรือการโต้เถียงกันหรือไม่
เป็ นเจ้าของวัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือไม่
- พื้นทีก่ ารสือ่ การเป็ นวงสาธารณะหรือไม่
อุปนิ สยั
ระเบียบแบบแผนการปฏิ บตั ิ
(Dispositions)
(Practice traditions)
- ความเข้าใจ (Understandings) : ผูเ้ ข้าร่วมเข้าใจสิง่ ที่ - การสังเกตของเราได้บอกอะไรเกีย่ วกับระเบียบแบบ
แผนการปฏิบตั ใิ นพื้นที่ และในความรูส้ กึ ของ “แนวทางที่
กาลังเกิดขึน้ อย่างไร
เราทาสิง่ ต่างๆ รอบๆ แห่งนี้”
- ทักษะ (Skills): ทักษะและความสามารถอะไรที่
- มีหลักฐานเกีย่ วระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ทิ างอาชีพ
ผูเ้ ข้าร่วมกาลังใช้
- คุณค่า (Values): อะไรคือคุณค่า ข้อตกลง และบรรทัด หรือไม่ (ไม่เฉพาะพื้นทีน่ ้ี) เช่น การติดตามวิธกี ารสืบสอบ
ฐานของผูเ้ ข้าร่วมทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั ิ (ความใส่ใจผูค้ น ในการสอนวิทยาศาสตร์ หรือการติดตามนโยบายรัฐ และ
สิง่ เหล่านี้สามารถเปิ ดทางหรือจากัดสิง่ ทีผ่ เู้ ข้าร่วม
และสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง)
คาดหวังทีจ่ ะประสบผลสาเร็จในพื้นทีน่ ้ีหรือไม่
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ตารางที่ 3 การสารวจ : การระบุความรูส้ กึ นึกคิดร่วมกันโดยใช้ทฤษฎีของโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ
องค์ประกอบของการปฏิ บตั ิ (Elements of practices) แบบโครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architectures)
โครงงานการปฏิ บตั ิ
ระเบียบแบบแผนการปฏิ บตั ิ ที่มีอยู่ในการปฏิ บตั ิ
(The project of our practice)
(The practice tradition in which our practice occurs)
- การปฏิบตั นิ ้ีสร้างผลลัพธ์ทไี่ ม่เหมาะสมหรือไม่ (ไม่สมเหตุสมผล ไม่ย ั ่งยืน ไม่เทีย่ งธรรม) สาหรับทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
หรือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ เราทุกคนมีความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกันกับการปฏิบตั ขิ องเราในปั จจุบนั หรือไม่ หรือถ้าไม่
เรามีการระบุความรูส้ กึ นึกคิดร่วมกันหรือไม่ เราทุกคนเข้าใจสิง่ ทีเ่ รากาลังทาอยู่ในปั จจุบนั ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
- ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ภิ ายใต้การปฏิบตั ขิ องเราทีเ่ กิดขึน้ ในปั จจุบนั สร้างผลลัพธ์ทไี่ ม่เหมาะสมหรือไม่ เราทุก
คนมีความพึงพอใจอย่างเท่าเทียมกันกับผลลัพธ์หรือไม่ หรือถ้าไม่ เรามีการระบุความรูส้ กึ นึกคิดร่วมกันหรือไม่ เราทุก
คนเข้าใจระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
การพูด
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
(Sayings)
(Cultural-discursive arrangements)
- ในความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ขิ องเราในปั จจุบนั สิง่ ที่ได้พูดและคิดในการปฏิบตั แิ ละในสถานการณ์น้ี มีความ
สมเหตุสมผลในความรูส้ กึ ทีม่ เี หตุผล สอดคล้องกัน สามารถเข้าใจได้ ถูกต้อง จริงใจ ถูกต้องทางศีลธรรม และ
เหมาะสม หรือไม่ หรือมีหลักฐานทีส่ งิ่ ทีไ่ ด้พูดและคิด มีความไม่สมเหตุสมผลในความรูส้ กึ ทีไ่ ม่มเี หตุผล ขัดแย้งกัน ไม่
สอดคล้องกัน ไม่สามารถเข้าใจได้ ไม่ถูกต้อง ไม่จริงใจ ไม่ถูกต้องทางศีลธรรม และไม่เหมาะสม หรือไม่ คนทีแ่ ตกต่าง
กันมีทศั นะทีต่ ่างกันเกีย่ วกับสิง่ ทีพ่ ูดและคิดในสถานการณ์น้ีว่า มีความสมเหตุสมผลมากกว่าความไม่สมเหตุสมผล
หรือไม่
การกระทา
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
(Doing)
(Material-economic arrangements)
- ในความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ขิ องเราในปั จจุบนั สิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ทาเสร็จแล้ว ทรัพยากรต่างๆ ทีใ่ ช้ในการทาสิง่
เหล่านัน้ และโครงสร้างพื้นฐานของสิง่ อานวยความสะดวก อุปกรณ์ และการจัดเตรียมต่างๆ นัน้ มีประสิทธิผลและมี
ความยั ่งยืนหรือไม่ คนทีแ่ ตกต่างกันมีทศั นะทีต่ ่างกันเกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องเราในปั จจุบนั ว่ามีประสิท ธิผลมากกว่าขาด
ประสิทธิผลหรือไม่ พวกเขามีทศั นะทีต่ ่างกันเกีย่ วกับการปฏิบตั ิของเราในปั จจุบนั ว่า มีความยั ่งยืนมากกว่าความไม่ยงั
ยืนหรือไม่
ความสัมพันธ์
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
(Relatings)
(Social-political arrangements)
- ในความสัมพันธ์ต่อการปฏิบตั ขิ องเราในปั จจุบนั วิธกี ารทีค่ นมีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน และการเตรียมการทาง
สังคมสาหรับสถานการณ์นนั ้ มีความเทีย่ งธรรมหรือไม่ หรือ พวกเขาไม่มคี วามเทีย่ งธรรมเพราะพวกเขาเกีย่ วพันกับ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจในการครอบงาหรือการกดขีห่ รือไม่ พวกเขาส่งเสริมความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวและความรูส้ กึ
ของการผนวกกันและความเป็ นเจ้าของท่ามกลางผูค้ นหรือไม่ หรือ พวกเขาสร้างการแตกแยกหรือความขัดแย้ง
ท่ามกลางผูค้ นหรือไม่ คนทีแ่ ตกต่างกันมีคาตอบต่อคาถามเหล่านี้ทแี่ ตกต่างกันหรือไม่
- ขณะนี้เราสามารถสร้างวงสาธารณะเพื่อตรวจสอบและเปลีย่ นแปลงบางสิง่ ทีแ่ ตกต่างกันดังทีก่ ล่าวข้างตนได้อย่างไร
- การพบปะซึง่ กันและกันในวงสาธารณะ เราสามารถทีจ่ ะไปถึง (1) ข้อตกลงระหว่างอัตวิสยั เกีย่ วกับภาษาทีเ่ ราใช้ใน
การทาความเข้าใจการปฏิบตั ขิ องเรา ได้หรือไม่ (2) ความเข้าใจร่วมกันในมุมมองของกันและกันเกีย่ วกับผลลัพธ์จาก
การปฏิบตั ขิ องเรา ได้หรือไม่ และ (3) ความเห็นร่วมกันโดยสมัครใจเกีย่ วกับสิง่ ทีท่ าในสถานการณ์ของเรา ได้หรือไม่
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4.3.2 การวางแผน (Planning)
เมื่อก้าวเข้าสู่ขนั ้ ตอนการวางแผนในการริเริ่มการวิจยั CPAR นักวิจยั จะเริม่ ดึงเอา
ความหมายทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหรับการเปลี่ยนแปลงเริม่ ต้นจากการสารวจ หลังจากนี้กจ็ ะเริม่ ระบุสงิ่
ต่างๆ ทีอ่ าจรวมอยูใ่ นแผนการปฏิบตั ิ หรือเรียกว่า แผนกลุ่ม (Collective plan) ซึง่ เป็ นผลลัพธ์ทเ่ี กิด
จากการวางแผนในการวิจยั CPAR แผนนี้จะเป็ น ตัวกาหนดทิศทางให้กบั ตนเองและผู้อ่นื เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั แิ ละแบบโครงสร้างการปฏิบตั ิ คาถามคือ การปฏิบตั ขิ องเรา (ไม่ใช่ของคน
อื่น) ในลักษณะใดที่เราจะเปลี่ยนแปลง ซึง่ ในที่น้ีจะกล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงลักษณะทัง้ คาพูด การ
กระทา และการสร้างความสัมพันธ์ สิง่ เหล่านี้ทป่ี รากฏอยู่ในแผนจะต้องเป็ นข้อความหรือแนวคิดที่มี
ความชัดเจน มีความส าคัญ และเป็ น ประโยชน์ ใ นทางปฏิบตั ิ ทัง้ นี้ แผนกลุ่มควรจะต้องผ่านการ
อภิปรายหรือการปฏิบตั ิทางการสื่อสารเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับสิง่ ที่กาลังวางแผนที่จะท า
โดยในแผนกลุ่มควรจะประกอบด้วยความรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ดังนี้
1) อธิบ ายโดยย่ อ เกี่ย วกับ ข้อ กัง วลร่ ว มกั น ในสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน และให้
รายละเอียดสัน้ ๆ เกี่ยวกับว่า ทาไมเราจึงเลือกข้อกังวลนี้ และมีหลักฐานจากแหล่งใดบ้างจากการ
สารวจทีส่ นับสนุนข้อกังวลนี้
2) อธิบายหลักการและเหตุผลโดยย่อสาหรับการเปลีย่ นแปลงทีว่ างแผนว่าจะสร้าง
โดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงการปฏิบ ัติของคนที่แตกต่างกัน รวมถึงแบบโครงสร้างการปฏิบตั ิ ท่ี
สนับ สนุ น และจากัดการปฏิบ ัติ ตลอดจนอธิบ ายว่า การเปลี่ย นแปลงที่วางแผนไว้จ ะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ สร้างสถานการณ์และโอกาสได้อย่างไร
3) สรุปสมาชิกในวงสาธารณะและให้เหตุผลว่าทาไมกลุ่มนี้จงึ มีความเหมาะสมที่
จะทางานร่วมกับผูค้ นทีม่ คี วามแตกต่างกันได้ ตลอดจนสามารถบอกได้วา่ ทาไมบางคนหรือบางกลุ่ม
จึงไม่มคี วามเหมาะสม
4) สรุปตารางกิจกรรมทีแ่ สดงว่าใครจะทาอะไร เมื่อใด ทีไ่ หน และอย่างไร
5) อธิบ ายว่ า เราวางแผนที่ จ ะติ ด ตามการด าเนิ น การและผลลัพ ธ์ ข องการ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร ที่เกีย่ วกับการปฏิบตั ขิ องเรา ความเข้าใจในการปฏิบตั ิ และเงื่อนไขภายใต้สงิ่ ที่
พวกเราปฏิบตั ิ
6) เสนอมุ ม มองเบื้องต้น เกี่ยวกับหลักฐานที่เก็บรวบรวมซึ่งอาจช่ วยให้ส ะท้อน
ความคิดต่อสิง่ ที่เกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อกลุ่มได้สร้างการเปลีย่ นแปลง เราสามารถตีความ
หลักฐานเกี่ยวกับสิ่ง ที่เกิดขึ้น กับข้อกังวลของเราและสถานการณ์ ของเราในฐานะที่เป็ น พื้น ฐาน
สาหรับการกาหนดแผนทีจ่ ะปรับปรุงต่อไปและมีการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ใิ นทางทีด่ ขี น้ึ
ดัง ที่ก ล่าวไว้ข้างต้น แผนที่ก าหนดทิศ ทางการกระท าของตนเองจะต้องเป็ น
จุดอ้างอิงส าหรับการสะท้อนความคิดในภายหลัง และอาจจะมีบางสิง่ ที่เราสามารถปรับปรุง และ
พัฒนาในแผนต่อไป ดังนัน้ ร่างแผนจะต้องแสดงผลของการสารวจในแต่ละครัง้ ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ง
จะทาให้มเี กณฑ์มาตรฐานสาหรับการสะท้อนความคิดในภายหลังและการวางแผนใหม่ต่อไป
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4.3.3 การน าแผนไปใช้ แ ละการสัง เกตวิธีก ารที่จ ะได้ผ ล (Enacting the plan and
observing how it works)
นักวิจ ยั พึงระลึกเสมอว่า ในการน าแผนไปใช้ เราอาจไม่ได้ผ ลลัพธ์ตามแผนในทุ ก
สถานการณ์ อาจมีหลายสิง่ เปลี่ยนไปก่อนที่จะดาเนินการ หรืออาจจะได้รบั ผลสะท้อนกลับขณะที่
กาลังดาเนินการและทาให้ตอ้ งรีบปรับแผนโดยทันที สิง่ เหล่านี้ถอื เป็ นเรื่องปกติ หากพบว่ามีบางสิง่ ที่
ทาให้ต้องมีการเปลีย่ นแผน เราเพียงแต่กลับมาพูดคุยและตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรต่อไป ดังนัน้ สิง่
สาคัญคือจะต้องติดตามดูสงิ่ ที่เกิดขึน้ ขณะทีน่ าแผนไปปฏิบตั ิ ถ้าเราไม่เก็บหลักฐานขณะดาเนินการ
เราจะไม่มรี ากฐานทีม่ ั ่นคงสาหรับการสะท้อนความคิดและการวางแผนใหม่ในคราวต่อไป
ข้อแนะนาในการเก็บรวบรวมหลักหลักฐานในการติดตามการปฏิบตั งิ านตามแผนคือ
ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีใดก็ตาม จะต้องแน่ ใจว่า เราได้มีการเก็บ บัน ทึกประจาวัน เพราะบัน ทึก
ประจาวันจะช่วยให้เราเก็บความคิดและความรูส้ กึ ขณะดาเนินการ และช่วยให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริงมาก
ขึน้ จากสิง่ ที่เกิดขึน้ จริง อีกทัง้ เป็ นการสะท้อนความคิดบางส่วนก่อนทีจ่ ะก้าวต่อไป การติดตามอย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยให้ทราบว่า หลักฐานที่เรากาลังเก็บอยูจ่ ะสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ผลลัพธ์ของสิง่ ที่เรากระทาได้หรือไม่ ทัง้ นี้ เราสามารถขอให้คนอื่นในวงสาธารณะช่วยเก็บหลักฐาน
เกีย่ วกับการกระทาของเรา หรืออาจเสนอตัวเราไปช่วยเก็บหลักฐานเกีย่ วกับพวกเขาก็ได้เช่นกัน
หลังจากเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วก็ถงึ เวลาบริหารจัดการข้อมูลโดยนามาจัดเรียงและ
เปรียบเทียบหลักฐานข้อมูลต่างๆ และคัดกรองเพื่อดูวา่ หลักฐานใดทีเ่ ปิ ดเผยสิง่ ต่างๆ เกี่ยวกับ การ
ดาเนินการตามแผนทีว่ างไว้ ขณะที่ทาการจัดการเรียบเรียงข้อมูล เราสามารถวิเคราะห์และตีความ
ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน เพื่ออธิบายสิง่ ที่เกิดขึน้ กับตนเอง ซึ่งควรจะมีความต่อเนื่องของการสะท้อน
ความคิดจากการปฏิบตั กิ ่อนหน้านี้ในระยะสารวจ มาถึงขณะนี้เราอาจสังเกตได้ถึงการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
ส่วนหนึ่งของแบบโครงสร้างการปฏิบตั ขิ องเรา รวมไปถึงของคนอื่นทีอ่ าจส่งผลต่อความสามารถของ
เราทีจ่ ะสร้างการเปลีย่ นแปลงในพื้นแห่งการเข้าถึงความเป็ นอัตวิสยั ซึง่ กันและกัน (Intersubjective
spaces) หรือการเผชิญหน้ากับคนอื่นทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั ผลกระทบจากการปฏิบตั ขิ องเรา
การวิเคราะห์และตีความข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่านักวิจยั เริม่ เอียงเข้าสู่ระยะของ
การสะท้อนความคิด คือเริม่ มีการพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับสิง่ ทีก่ าลังดาเนินอยู่ ไปจนถึงการสนทนา
ทีเ่ ป็ นการสะท้อนความคิดร่วมกันในวงสาธารณะ ซึง่ ผูร้ ่วมวิจยั ควรพยายามรักษาวิธกี ารใคร่ครวญนี้
เอาไว้ก่อนเข้าไปสู่การสะท้อนความคิดทีล่ งลึกมากขึน้ ในระยะต่อไป
4.3.4 การสะท้อนความคิด (Reflection)
การสะท้อนความคิดคือ การวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ตีค วาม อธิบาย และหาข้อสรุ ป
เกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึน้ เพื่อทบทวนสิง่ ที่ส่งผลต่อความรู้สกึ รวมถึงพิจารณาผลลัพธ์ในสถานการณ์
ต่างๆ ทัง้ ผลทีค่ าดหวังและไม่คาดหวัง ผลทีต่ งั ้ ใจและไม่ได้ตงั ้ ใจให้เกิดขึน้ และผลข้างเคียงต่างๆ สิง่
สาคัญ ในการสะท้อนความคิดหลังจากนาแผนไปใช้ และทาการสังเกตคือพิจารณาเกี่ยวกับสิง่ ที่เรา
ตัง้ ใจท าว่า มัน เปลี่ย นสภาพอย่ างไร และอะไรคือ สิ่ง ที่ถู ก เผยออกมาจากความพยายามที่จ ะ
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เปลี่ยนแปลงของเรา และสิ่งส าคัญ คือผู้มีส่วนร่ วมทุ กคนต้อ งน าเสนอการอธิบายแบบเล่าเรื่อ ง
(Narrative accounts) เกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อวงสาธารณะ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เพื่อความเข้าใจ
ร่วมกันจนนาไปสู่ขอ้ ตกลงร่วมกันระหว่างอัตวิสยั โดยคาถามเชิงวิพากษ์จะเกีย่ วข้องกับ 3 ประเด็น
คือ 1) ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสิง่ ที่เกิดขึน้ ในสถานการณ์ นนั ้ ๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 2)
การกระทาของเรามีประโยชน์ และมีความยั ่งยืน หรือไม่ และ3) ความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่น ใน
สถานการณ์นนั ้ ๆ มีความเทีย่ งธรรมและการผนวกกันหรือไม่
สาหรับผลลัพธ์ของการสะท้อนความคิดในระยะนี้คือการตัดสิน ใจว่า เราจะท าอะไร
ต่อไป เราจะปรับปรุงข้อกังวลหรือคิดที่จะสารวจใหม่หรือไม่ เราจะปรับเปลี่ยนการกระทาครัง้ แรก
และลองใหม่อกี ครัง้ หรือไม่ หรือว่าจะไปสู่ขนตอนต่
ั้
อไปเลย หรือว่าเราจะล้มเลิกและเดินเส้นทางใหม่
ซึ่งจะเห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อกังวล การสารวจ แผนกลุ่ม และสิง่ ที่เราเรียนรู้จากการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ แรก ซึ่งเราจะต้องพยายามสะท้อนความคิดและเขียนสังเคราะห์ออกมาเป็ นข้อสรุป
ที่ช ดั เจนและเป็ นเหตุเป็ น ผล อย่างไรก็ดี ในขณะที่เราสะท้อนความคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบ ัติข องตนเองนัน้ เราจะต้อ งไม่ ค าดหวัง ว่า การปฏิบ ัติเหล่ านั ้น จะประสบความส าเร็จโดย
ทันทีทนั ใดหรือเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมากมาย เพราะบางครัง้ เราอาจพบว่าการปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั
หรือการปฏิบตั ใิ หม่ของเรายังไม่ดเี ท่ากับการปฏิบตั ใิ นครัง้ ก่อนด้วยซ้าไป ขอให้พงึ ระลึกว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ น เรื่องปกติ แต่สงิ่ สาคัญ ที่สุดก็คือ การเรียนรู้ในสิง่ ที่ต้องการจะเรียนรู้ คอื ผลลัพธ์ท่ีขาดไม่ได้ใน
ระยะของการสะท้อนความคิด
4.3.5 เกลียวหมุน แห่งการสะท้อนความคิดต่อตนเอง (The spiral of cycles of selfreflection)
ดังทีก่ ล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้วา่ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม (CPAR)
ไม่จาเป็ นต้องยึดตามรูปแบบของเกลียวการสะท้อนความคิดเสมอไป อัน ประกอบด้วยการหมุน
เกลียวของการวางแผน การกระท าและสังเกต การสะท้อนความคิด การวางแผนใหม่ การกระท า
ใหม่และสังเกตใหม่ และสะท้อนความคิดใหม่ตามลาดับไปเรื่อยๆ ซึ่งสิง่ เหล่านี้ไม่จาเป็ นต้องทาให้
สาเร็จตามโครงสร้างเพียงแต่ทาให้ครบองค์ประกอบทัง้ หมด นั ่นคือองค์ประกอบของกระบวนวิธที ไ่ี ด้
กล่าวไว้ขา้ งต้นไม่ว่าจะเป็ น การวางแผนการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิ การนาแผนไปใช้และสังเกตสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ การหยุดและสะท้อนความคิดในวงสาธารณะ และการวางแผนใหม่ตามความเป็ นจริงทีไ่ ด้
ค้นพบ อย่างไรก็ดี การสะท้อนความคิดในวงสาธารณะคือกระบวนการสาคัญ ที่จะช่ วยขับเคลื่อน
องค์ประกอบทัง้ หมดและที่สาคัญคือ สามารถรับมือและจัดการกับข่าวที่ไม่ได้รบั เชิญ (Unwelcome
news) หรือความท้าทายเกีย่ วกับธรรมชาติและผลลัพธ์ของสิง่ ทีเ่ รากระทาทัง้ ในระดับบุคคลและกลุ่ม
ด้วยความใส่ใจและเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื
จากการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ การวิจยั เชิง ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเชิง
วิพากษ์ในการดาเนินการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะ พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ใน
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การดาเนินการมีทงั ้ ลักษณะทีค่ ล้ายกันและแตกต่างกันในแต่ละงานวิจยั ซึง่ เป็ นไปตามที่วตั ถุประสงค์
การวิจยั แต่ละเรื่องได้กาหนดไว้ ทัง้ นี้สามารถจาแนกกิจกรรมทีใ่ ช้ได้เป็ น 5 กลุม่ ดังนี้
กลุ่ม ที่ 1 กิจ กรรมในช่ วงก่อนดาเนิ น การวิจยั เชิง ปฏิบ ัติการ งานวิจยั ส่วนใหญ่ ใ ช้
กิจกรรม เช่ น กิจ กรรมการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดประเด็น และรูปแบบ
การศึกษา กิจกรรมการประชุมเพื่อระบุหรือค้นหาปั ญหาในพื้นที่ดาเนินการ และกิจกรรมการอบรม
ให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขปัญหาขยะ
กลุ่ม ที่ 2 กิจกรรมในช่ วงการวางแผนเพื่อออกแบบเครื่องมือและกิจกรรมการวิจยั
งานวิจยั ส่วนใหญ่ ใช้กิจ กรรม ได้แก่ การจัดประชุ มร่ วมกัน ระหว่างผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั เพื่อวาง
แผนการดาเนิ น กิจ กรรมร่ วมกัน ในลักษณะของการประชุ มเชิงปฏิบตั กิ าร และอาศัยเทคนิ คการ
พูดคุย การประชุมกลุ่ม การเปิ ดเวทีชาวบ้าน เป็ นต้น
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมในช่วงการลงมือปฏิบตั ติ ามแผนที่วางไว้ งานวิจยั มีการดาเนินการ
ลงมือปฏิบตั ิโ ดยใช้รูปแบบกิจ กรรมที่ห ลากหลาย เช่ น กิจกรรมการศึก ษาดูงาน กิจกรรมสร้าง
ธนาคารขยะ กิจ กรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรมยุวอาสาพัฒ นาสิ่ง แวดล้อม กิจกรรมผ้าป่ าขยะ
กิจกรรมการสร้างหลักสูตรท้องถิน่ ในโรงเรียนเพื่อการสอนเรื่องสิง่ แวดล้อม กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง
เป็ นต้น ซึ่งจากกิจกรรมที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีท ัง้ กิจกรรมที่เน้นไปที่การสร้างความรู้ เจตคติ
และการปฏิบตั /ิ พฤติกรรมของบุคคลทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้อง
กลุ่ม ที่ 4 กิจ กรรมในช่ วงการประเมินและสะท้อนผลจากการลงมือปฏิบตั ิ งานวิจยั
ส่วนใหญ่ใช้กจิ กรรมการเปิ ดเวทีทงั ้ ในระดับหมู่บา้ น ระดับตาบล หรือดาเนินการในลักษณะของการ
เปิ ดประชาคมเพื่อร่วมกัน ประเมิน ผลการดาเนิน กิจกรรมเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแผน แต่ทงั ้ นี้ มี
ข้อสังเกตประการหนึ่ งคืองานวิจยั ส่วนใหญ่หลังการประเมินผลและสะท้อนผลแล้ว ไม่มกี ารแสดง
กิจกรรมในช่วงของปรับปรุงแผนว่าได้ดาเนินการอย่างไร
กลุ่ม ที่ 5 กิจ กรรมช่ วงหลัง การวิจยั เชิง ปฏิบตั ิการ พบว่ามีง านวิจยั บางเรื่อ งมีการ
ดาเนินการในส่วนของการจัดกิจกรรมเครือข่ายเพื่อขยายผลกิจกรรมและขยายความร่วมมือไปยัง
พืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ต่อไป
ทัง้ นี้จากการค้นคว้างานวิจยั ด้านการจัดการขยะทีผ่ ่านมาในอดีตยังไม่พบงานวิจยั ที่มี
การใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมที่จะต้องมีการสร้างทฤษฎีบทร่วมกัน
เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนในความหมาย ร่วมกันวางแผน แล้วลงมือปฏิบตั ิ นาสิง่ ได้ทม่ี า
สะท้อนผลร่วมกัน เพื่อปรับปรุงเป็ น ทฤษฎีบทในขัน้ ต่อไปเกิด การวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ น วงจรของการ
สะท้อนความคิดที่จะนาไปสู่การได้รูปแบบและกลไกการจัดการขยะที่สามารถเปลีย่ นเปลีย่ นแปลง
ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะทีย่ ั ่งยืนของโรงเรียนและชุมชนต่อไป
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ส่วนที่ 5 กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมเป็ น
แนวทางในการสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชน โดยผู้วจิ ยั ได้แบ่งการทาวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ซึง่ ได้แก่ ระยะที่ 1 คือ ระยะก่อน
การทาวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 คือ ระยะการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์
แบบมีส่วนร่วม และระยะที่ 3 คือ ระยะหลังสิน้ สุดการวิจยั ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดเป็ นขันตอนต่
้
างๆ ที่
ชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจดังแสดงในกรอบแนวคิด ต่อไปนี้
1. ระยะก่อนการทาวิ จยั ปฏิ บตั ิ การเชิ งวิ พากษ์
1.1 การส ารวจพื้น ที่ก ารท าวิจยั ขัน้ ตอนนี้ ประกอบด้วยการคัดเลือกพื้น ที่วจิ ยั ท า
ความคุน้ เคยกับสนามวิจยั ศึกษาพืน้ ทีว่ จิ ยั และผูเ้ ข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย การลง
พื้น ที่เพื่อศึกษาสนามวิจยั เข้าร่ วมสัง เกตพฤติกรรมการจัดการขยะของโรงเรียนและชุ มชน และ
ประเมินความต้องการจาเป็ นในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน
1.2 ผู้วจิ ยั ท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ น แนวทางให้
ผู้วจิ ัยสามารถท าความเข้าใจกับ ปรากฏการณ์ ท่ีศึกษาโดยอาศัยกรอบแนวคิด และทฤษฎีเป็ น
เครื่องมือช่วย ซึ่งการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เหล่านี้ยงั มีส่วนช่วยผูว้ จิ ยั ในการอธิบายปั ญหา
ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหา ทาความเข้าใจกับผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดระยะเวลาของการทาวิจยั
อันจะนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผูว้ จิ ยั
1.3 กระตุน้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาขยะทีส่ ่งผลต่อโรงเรียนและชุมชน
ให้แก่กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ แกนนาครู แกนนานักเรียน และแกนนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการอบรม
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบของปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชน รวมทัง้ สาเหตุท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาขยะ
1.4 อบรมทีม ผู้วจิ ยั ร่วมอัน ประกอบด้วย แกนน าครู แกนน านักเรียน และแกนน า
ชุมชน ด้วยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเก็บข้อมูลการวิจยั เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่ม การใช้เทคนิคสุนทรียสนทนา (Dialogue) เทคนิคการเป็ น วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
เป็ น ต้น ให้ผู้ร่ วมวิจ ยั มีค วามรู้พ้ืน ฐานเกี่ย วกับ การวิจยั ฝึ ก ปฏิบ ัติการเก็บ ข้อ มูล เพื่อ ให้เข้าใจ
กระบวนการวิจยั ในเบือ้ งต้นและสามารถเก็บข้อมูลการวิจยั ได้
2. ระยะการวิ จยั ปฏิ บตั ิ การเชิ งวิ พากษ์แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ช่วง คือ
2.1 ช่ ว งก ารลาด ตระเวน (Reconnaissance) ประก อบด้ ว ย 1) ก ารท บท วน
ประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ (Historian) 2) น้อมนาการคิดเชิงวิพากษ์มาใช้พจิ ารณาว่าเกิดอะไรขึน้
และร่ วมกัน ระบุและค้น หาผลลัพธ์ท่ไี ม่เหมาะสม 3) ปฏิบตั ิการสื่อสาร (Communicative Action)
เพื่อสร้างความเห็นทีส่ อดคล้องในภาษาทีใ่ ช้ เข้าใจซึง่ กันและกันในมุมมองทีแ่ ต่ละคนมี และเกิดมติท่ี
เป็ นเอกฉันท์ในสิง่ ทีจ่ ะทา
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2.2 ช่วงวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย 3 ขันตอน
้
ดังนี้
1) การวางแผน (Plan) เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้วจิ ยั และผู้มสี ่วนร่วมวิจยั ร่วมกันวางแผน
เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างครบวงจรซึ่งเกี่ยวข้องกับความหมายของขยะและการจัดการขยะของ
ชุมชน การลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
2) การปฏิบ ัติแ ละการสัง เกต (Action & Observe) เป็ น ขัน้ ตอนที่ผู้ว ิจ ัย และ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เข้าสู่วงจรวิจยั ปฏิบตั กิ าร โดยเริม่ ต้นที่ขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ติ ามแผนที่วางไว้ ทัง้ นี้ตลอด
ระยะเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ผูร้ ่วมวิจยั ทาการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และสมาชิก
ในชุมชน รวมทัง้ สังเกตเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานทีว่ างไว้
ตลอดจนปั ญหา อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั กิ จิ กรรม ว่ามีสถานการณ์หรือลักษณะ
อย่างไร เพราะเหตุใด
3) การสะท้อนหลังการปฏิบตั ิ (Reflect) การสะท้อนในขัน้ นี้ เป็ น การสะท้อนใน
ระดับบุคคลและระดับกลุ่มของแกนนาครู แกนนานักเรียน และแกนนาชุมชนที่เป็ นผูร้ ่วมวิจยั โดยผู้
ร่วมวิจยั จะสะท้อนกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานการจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อนาไปสู่การ
สร้างแนวปฏิบตั ใิ นวงรอบถัดไป
3. ระยะหลังสิ้ นสุดการวิ จยั
หลังจากสิ้นสุดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วม ในช่วงนี้เป็ นช่วงที่ผวู้ จิ ยั
ถอนตัวออกจากพื้น ที่แ ล้ว และเป็ น ระยะที่ท างผู้ร่ วมวิจยั ได้ด าเนิ น การต่ อตามวงรอบของการ
ดาเนินการวิจยั ทีเ่ กิดจากเรียนรูร้ ่วมกันในช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ร่วมปฏิบตั ใิ นพื้นที่ โดยผูว้ จิ ยั จะผันตัวเองไป
เป็ นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาในเรื่องที่ทางชุมชนต้องการตามโอกาสอัน ควรเท่านัน้
จากนัน้ ชุมชนและโรงเรียนต้องสามารถดาเนินกิจกรรมด้วยตนเองโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจาก
ภาคส่วนต่างๆ เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผลทีเ่ ป็ น รูปธรรมต่อไป โดยทีเ่ กณฑ์ท่ผี วู้ จิ ยั
ใช้พิจารณาว่าทางพื้น ที่ส ามารถดาเนิน การได้ด้วยตนเองคือ 1) การที่ผู้ร่วมวิจยั ในพื้นที่ยงั มีการ
รวมกลุ่มกันและขยายกลุ่มให้ใหญ่ขน้ึ เช่นการดึงกลุ่มผูส้ งู อายุ กลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็ นต้น 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนั อย่างต่อเนื่อง เช่ น ยังมีการประชุมกันเดือนละครัง้ 1 ครัง้
หรือตามโอกาสที่เหมาะสม 3) มีการน าความรู้และประสบการณ์ จากการเข้าร่วมการวิจยั ไปสู่การ
ดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ ทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ โดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เอง
ทัง้ นี้ หากผลที่เกิดขึน้ กับผู้ร่วมวิจยั เมื่อผู้วจิ ยั ถอนตัวแล้วไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ น เจ้าของโครงการวิจ ัยนี้ จะเข้าไปกระตุ้น และให้ก ารสนับ สนุ น
ช่วยเหลือ ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาและอุปสรรค์ซง่ึ อาจจะต้องอาศัยการดาเนินการตามวงรอบการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารอีกครัง้ จนกว่าจะได้ผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
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บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก โดยมีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. พืน้ ทีว่ จิ ยั
2. ผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั
3. ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทีใ่ ช้
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
7. จรรยาบรรณในการวิจยั

1. พื้นที่วิจยั
โรงเรีย นอนุ บ าลอ าเภอปากพลี และชุ ม ชนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จัง หวัด
นครนายก ซึง่ ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน ซึ่งแบ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตาบล 3 หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะหวาย หมู่ท่ี 4 บ้านใหม่ และหมู่ท่ี 3 บ้านชุมชนบ้านท่าแดง และในส่วนพืน้ ที่
เขต อบต.เกาะหวาย 3 หมู่บา้ น ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านคลองตะเคียน หมู่ท่ี 5 บ้านดงแขวน และหมู่ท่ี 6
บ้านยอยไฮ ทัง้ นี้พ้นื ที่ท่ใี ช้ในการศึกษาวิจยั ในส่วนของโรงเรียนนัน้ ได้แก่ โรงเรียนอนุ บาลอาเภอ
ปากพลี และในส่วนของชุมชนนัน้ ผูว้ จิ ยั ใช้พ้นื ที่โดยรอบโรงเรียนที่มผี ปู้ กครองของนักเรียนมีท่พี กั
อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนัน้ เป็ นหลัก ซึง่ ในส่วนของแกนนาชุมชนทีเ่ ข้าร่วมเป็ นผูร้ ่วมวิจยั นัน้ ก็จะเป็ น
ตัวแทนที่มาจากหลากหลายหมู่บ้านด้วยเช่นกัน ทัง้ นี้จากการลงสารวจพื้น ที่เบื้องต้น พบว่า พื้น ที่
ดัง กล่าวเป็ น พื้น ที่ท่มี ีปั ญ หาและความต้องการในแก้ปั ญ หาขยะมูลฝอยที่เกิด ขึ้น ในชุ มชนและ
โรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน ครู และนักเรียน รวมทัง้ เป็ นพื้นที่ทย่ี นิ ดีให้ความ
ร่วมมือในการร่วมโครงการอีกด้วย
1.1 เกณฑ์ในกำรคัดเลือกสนำมวิ จยั และผู้เข้ำร่วมวิ จยั
ผูว้ จิ ยั คัดเลือกสนามในการทาวิจยั จากความต้องการของพืน้ ที่เอง โดยก่อนที่จะเลือก
พื้น ที่โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี และชุ มชนตาบลเกาะหวาย ในพื้น ที่อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ซึง่ เป็ นชุมชนทีอ่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงและมีบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้ท าการศึกษาสภาพปั ญ หาและความต้องการของโรงเรียนจากการสนทนากลุ่ มกับคณะครูใ น
โรงเรียน รวมทัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเป็ นผู้ท่อี ยู่ในชุมชนรอบๆ โรงเรียน พบว่า ในพื้น ที่
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ดังกล่าวมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและการจัดการขยะ ซึง่ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดจากทีม่ าจากทัง้ พฤติกรรม
ของคนในพืน้ ที่และระบบการจัดการ เช่น การขาดความรูแ้ ละความตระหนักเกี่ยวกับขยะของคนใน
พื้น ที่ ไม่ มผี ู้ดูแลจัดการเกี่ยวกับขยะในพื้นที่อย่างเป็ น รูปธรรม ทาให้โรงเรียนและชุ มชนมีความ
ต้องการทีจ่ ะแก้ปัญหาขยะทีม่ คี วามยั ่งยืน ทัง้ นี้ส่วนงานเทศบาลทีม่ หี น้าทีใ่ นการจัดการขยะก็ประสบ
ปัญหากับการหาพื้นทีใ่ นการกาจัดขยะมูลฝอยที่เก็บมาจากชุมชนอีกทัง้ ปริมาณขยะที่ทางเทศบาล
จัดเก็บก็เพิม่ จานวนขึน้ ทุกปี ทาให้สญ
ู เสียงบประมาณในการจัดการเพิม่ ขึน้ ทุกปี เพื่อแก้ไขปั ญหา
ดัง กล่าวทางเทศบาลจึงอยากให้ม ีการจัดการขยะที่ดีตงั ้ แต่ต้น ทาง อยากให้ประชาชนในพื้น ที่มี
ความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกโรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี และ
ชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็ นพืน้ ที่สาหรับการทาวิจยั ในครัง้ นี้ โดย
ผูว้ จิ ยั กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผูร้ ่วมวิจยั จากโรงเรียนและชุมชน ดังนี้
กลุ่มแกนนำครู
1. เป็ น ครูท่ปี ฏิบตั งิ านในโรงเรียนเต็มเวลา ไม่ เป็ นผู้ลาศึกษาต่อหรืออยู่ระหว่าง
การช่วยราชการในพืน้ ทีอ่ ่นื
2. เป็ นผู้ ม ีค วามสมัค รใจเข้า ร่ ว มวิจ ัย และสามารถร่ ว มวิจ ัย ได้ ต ัง้ แต่ เริ่ม ต้ น
จนกระทั ่งเสร็จสิน้ กระบวนการวิจยั
3. เป็ น ผู้ท่สี ามารถเสีย สละเวลาส่วนตัวเพื่อ ร่ วมวางแผนและด าเนิ น กิจกรรม
วิจยั ได้
กลุ่มแกนนำนักเรียน
1. เป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 - 6
ที่สนใจสมัครที่จ ะเข้าร่ วมวิจ ยั โดยเป็ น กลุ่มที่มีบทบาทในการดูแลรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนและเป็ นรุ่นพีใ่ นโรงเรียนทีส่ ามารถดูแลนักเรียนรุ่นน้องได้
2. เป็ นผูท้ ม่ี จี ติ ใจมุ่งมั ่นในการสร้างประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน
3. เป็ น ผู้ท่สี ามารถเสีย สละเวลาส่วนตัวเพื่อ ร่ วมวางแผนและด าเนิ น กิจกรรม
วิจยั ได้
4. ได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่วมกิจกรรมวิจยั ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนกระทั ่ง
เสร็จสิน้ กระบวนการวิจยั
กลุ่มแกนนำชุมชน
1. เป็ นแกนนาในชุมชนทีม่ บี ทบาทสาคัญในการทากิจกรรมต่างๆของชุมชนมา
อย่างต่อเนื่อง เช่น เป็ นผู้นาทางด้านวัฒนธรรม เป็ นปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น สมัครใจเข้าร่วมการ
วิจยั และสามารถร่วมดาเนินการวิจยั ได้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนกระทั ่งเสร็จสิน้ กระบวนการวิจยั
2. เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับนับถือจากชาวบ้านในชุมชน โรงเรียน และเยาวชนใน
พืน้ ที่
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3. เป็ นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี หรือผูแ้ ทน
ชุมชนทีม่ บี ุตรหลานกาลังเรียนในโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี
กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.)
เป็ น ผู้ท่ที างานในตาแหน่ ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ของ
ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จัง หวัดนครนายก ที่สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั และสามารถร่วม
ดาเนินการวิจยั ได้ตงั ้ แต่เริม่ ต้นจนกระทั ่งเสร็จสิน้ กระบวนการวิจยั
กลุ่มตัวแทนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
สาหรับกลุ่มตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในวงรอบที่
2 ได้แก่ ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย และเทศบาลตาบลเกาะหวาย โดยตัวแทน
ดังกล่าวคือบุคคลที่ม ีหน้ าที่ร บั ผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดาเนิน การจัดการขยะในชุมชนและมี
ความสนใจเข้าร่วมการวิจยั

2. ผูม้ ีส่วนร่วมในกำรวิ จยั
ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มผูม้ สี ่วนร่วมในการวิจยั โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และมี
ความเต็มใจในการร่วมวิจยั จานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั และกลุ่มผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
2.1 ผู้วิจยั ร่วม
1. แกนนาครูโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2. แกนนานักเรียนโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
3. แกนนาชุมชนในตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
5. ตัวแทนจาก องค์การบริห ารส่วนตาบลเกาะหวาย และ เทศบาลตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลจำกกำรดำเนิ นกิ จกรรมในครังนี
้ ้
1. ผูบ้ ริหารและครูในโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี
2. นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนอนุ บาล
อาเภอปากพลี
3. ชาวบ้านในชุมชนอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
4. องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย และ เทศบาลตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
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3. ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำรวิ จยั แบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
3.1 ระยะก่อนกำรทำวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์
3.1.1 การสารวจพื้น ที่การทาวิจยั ขัน้ ตอนนี้ประกอบด้วยการคัดเลือกพื้นที่วจิ ยั และ
สร้างความคุน้ เคยกับสนามวิจยั ทัง้ นี้ในส่วนของการสร้างความคุน้ เคยกับสนามวิจยั นัน้ นับได้วา่ ผูว้ จิ ยั
มีตน้ ทุนเดิมทีส่ าคัญตัง้ แต่ครัง้ ยังเป็ นนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา วป703 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ทีไ่ ด้มโี อกาสลงพืน้ ทีเ่ พื่อฝึกปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงคุณภาพทาให้ผู้วจิ ยั ได้รจู้ กั และคุน้ เคยกับชาวบ้านใน
พืน้ ที่โดยเฉพาะกลุ่มแกนนาชุมชนประกอบกับในระยะต่อๆมาได้มกี ารลงพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรม
การบริการวิชาการทาให้เกิดความคุ้นเคยและเห็นประเด็นที่น่าสนใจสาหรับการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ซึ่ง
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ตดั สินใจดาเนินการวิจยั ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวนี้กไ็ ด้ทาการศึกษาพืน้ ทีว่ จิ ยั และผูม้ สี ่วนร่วมใน
การวิจยั ครัง้ นี้ต่อยอดจากเดิมอีกซึง่ ทาให้เกิดความคุน้ เคยมากยิง่ ขึน้ อันเป็ นการเตรียมความพร้อม
ทีส่ าคัญทีจ่ ะช่วยให้การดาเนินวิจยั สามารถดาเนินไปได้อย่างดี ซึง่ ประกอบด้วย
1) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาสนามวิจยั โดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับ ครู
นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งตัวแทนของแกนนาชุมชน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ขยะในโรงเรียนและชุมชน และความต้องการในการจัดการปั ญหาขยะ ตลอดทัง้ วิธกี ารแก้ปัญหาทีใ่ ช้
กันอยูใ่ นโรงเรียนและชุมชนในปัจจุบนั ซึง่ การได้เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
2) เข้าร่วมสังเกตพฤติกรรมการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชน เพื่อเป็ นข้อมูล
เสริม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม
3.1.2 ผู้วจิ ยั ทาการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอันได้แก่ แนวคิดการ
จัดการขยะแบบครบวงจร แนวคิดการจัดการขยะในโรงเรียน และชุมชน แนวคิดการใช้ โรงเรียนเป็ น
ฐานในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล้อม ทัง้ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา เช่น แนวคิด
เกี่ยวกับเจตคติ (Attitude) แนวคิดความตระหนัก (Awareness) ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอานาจ
(Empowerment) ทฤษฎี ก ารเรีย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง (Transformative Theory) ทฤษ ฎี
โครงสร้างหน้ าที่ (Structural-functional Theory) ทฤษฎี ป ฏิส ัง สรรค์เชิง สัญ ลัก ษณ์ (Symbolic
Interaction Theory) ทฤษฎีการกระท าทางสังคม (Social Action Theory) แนวคิดเกี่ยวกับสัญ ญะ
(Sign) เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้วจิ ยั สามารถทาความเข้าใจกับปรากฏการณ์ท่ศี กึ ษาโดย
อาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีเป็ นเครื่องมือช่วย ซึง่ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เหล่านี้ยงั มี
ส่ วนช่ ว ยผู้ว ิจ ัย ในการอธิบ ายปั ญ หา ชี้แ นะแนวทางการแก้ปั ญ หา ท าความเข้า ใจกับ ผลการ
ปฏิบตั งิ าน ตลอดระยะเวลาของการทาวิจยั อันจะนาไปสู่การยกระดับความสามารถในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพของผูว้ จิ ยั
3.1.3 กระตุ้นและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปั ญหาขยะที่ส่งผลต่อโรงเรียนและ
ชุมชนให้แก่กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ แกนนาครู แกนนานักเรียน และแกนนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมการ
อบรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงและผลกระทบของปั ญหาขยะในโรงเรียนและชุมชน รวมทัง้
สาเหตุทก่ี ่อให้เกิดปัญหาขยะ
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3.1.4 อบรมทีมผู้วจิ ยั ร่วมอัน ประกอบด้วย แกนนาครู แกนนานักเรียน และแกน
น าชุ มชน ด้วยกิจ กรรมการอบรมเชิง ปฏิบตั ิการการเก็บข้อมูลการวิจยั เช่ น การสัมภาษณ์ การ
สนทนากลุ่ ม การใช้เทคนิ ค สุ น ทรีย สนทนา (Dialogue) เทคนิ ค การเป็ น วิท ยากรกระบวนการ
(Facilitator) เป็ นต้น ให้ผรู้ ่วมวิจยั มีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการวิจยั ฝึกปฏิบตั กิ ารเก็บข้อมูล เพื่อให้
เข้าใจกระบวนการวิจยั ในเบือ้ งต้นและสามารถเก็บข้อมูลการวิจยั ได้
3.2 ระยะกำรวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์แบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 2 ช่วง คือ
3.2.1 ช่ วงกำรลำดตระเวน (Reconnaissance) ประกอบด้ว ย1) การทบทวน
ประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ (Historian) 2) น้อมนาการคิดเชิงวิพากษ์มาใช้พจิ ารณาว่าเกิดอะไรขึน้
(Adopt a Critical stance towards what happens) และ 3) ปฏิ บ ั ติ ก ารสื่ อ สาร (Conversation
becomes more practical and focused)
3.2.2 ช่วงวิ จยั เชิ งปฏิ บตั ิ กำร ประกอบด้วย 3 ขันตอน
้
ดังนี้
1) การวางแผน (Plan)
เป็ นขัน้ ตอนที่ผู้วจิ ยั และผู้มสี ่วนร่วมวิจยั ร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจรซึ่ง เกี่ยวข้องกับความหมายของขยะและการจัดการขยะของชุ มชน การลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยในการวางแผนได้อาศัยเทคนิค ต่างๆ
เช่น เทคนิค Dialogue เทคนิคการสนทนากลุ่ม เทคนิคการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็ นต้น มา
ใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
2) การปฏิบตั แิ ละการสังเกต (Action & Observe)
เป็ นขันตอนที
้
่ผวู้ จิ ยั และผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เข้าสู่วงจรวิจยั ปฏิบตั กิ าร โดยเริม่ ต้นที่
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ติ ามแผนที่วางไว้ โดยในขันตอนนี
้
้ แกนนาครู แกนนานักเรียนและแกนนาชุมชน
นาแนวการปฏิบตั ริ ่วมกันทีป่ ระกอบด้วยกิจกรรมมาเขียนเป็ นแผนการดาเนินงานการจัดการขยะของ
โรงเรียนและชุมชน แล้วแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เสนอแนะต่อแผนการดาเนินงานระหว่างแกนนาครู แกน
นานักเรียน และแกนนาชุมชน ซึง่ เป็ นผูร้ ่วมวิจยั จากนัน้ ส่งแผนการดาเนินงานให้ผบู้ ริหารโรงเรียน
และผู้น าชุม ชน ตลอดจนผู้ท่เี กี่ยวข้องให้คาแนะน า จากนัน้ ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ลงมือจัดกิจกรรม
ตามทีอ่ อกแบบไว้ ซึง่ ในขันนี
้ ้ผวู้ จิ ยั ร่วมกับ แกนนาครู แกนนานักเรียน แกนนาชุมชน มีการไปศึกษา
ดูงานและทาการถอดบทเรียนการจัดการขยะจาก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี ) และชุมชนบรมไตร
โลกนารถ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุ โลก จ.พิษณุ โลก ซึ่งเป็ นโรงเรียนและชุมชนต้นแบบที่มบี ริบท
ใกล้เคียงกับพื้นที่ทท่ี าการศึกษา มีลกั ษะเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กทีต่ งั ้ อยู่ในชุมชน เคยประสบปัญหา
ขยะมูลฝอยมาก่อน และมีแนวทางการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชนทีม่ าจากการมีส่วนร่วมของ
ทัง้ โรงเรียนและชุมชน ทัง้ นี้ตลอดระยะเวลาระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ผู้ร่วมวิจยั ทาการสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน และสมาชิกในชุ มชน รวมทัง้ สังเกตเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
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กิจ กรรมตามแผนการดาเนิ น งานที่วางไว้ ตลอดจนปั ญ หา อุป สรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม ว่ามีสถานการณ์หรือลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด
3) การสะท้อนหลังการปฏิบตั ิ (Reflect)
การสะท้อนในขัน้ นี้เป็ นการสะท้อนในระดับบุคคลและระดับกลุ่มของแกนนา
ครู แกนน านักเรีย น และแกนน าชุ ม ชนที่เป็ น ผู้ร่ วมวิจยั โดยผู้ ร่ วมวิจ ัยจะสะท้อนกิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานการจัดการขยะอย่างครบวงจร เพื่อนาไปสู่การสร้างทฤษฎีบท 2 โดยในวงรอบนี้
มีการ บูรณาการความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริห ารส่วนตาบลเกาะ
หวาย และ เทศบาลตาบลเกาะหวาย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเกาะหวาย เข้าสู่วงจร
ของการวางแผน แล้วลงมือปฏิบตั แิ ละสังเกตตามแผนการดาเนินงาน สะท้อนผลร่วมกันอีกครัง้ หลัง
การปฏิบตั ิ ซึง่ จะทาให้ได้รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
3.3 ระยะหลังกำรสิ้นสุดกำรวิ จยั ปฏิ บตั ิ กำรเชิ งวิ พำกษ์แบบมีส่วนร่วม
หลังจากสิน้ สุดการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมซึง่ ได้ดาเนินการอย่าง
น้อย 2 วงรอบการวิจยั ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ในช่วงนี้เป็ นช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั ถอนตัวออกจากพืน้ ทีแ่ ล้ว
และเป็ น ระยะที่ท างผู้ร่ ว มวิจ ัย ซึ่ง เป็ น ตัว แทนของชุ ม ชนได้ด าเนิ น การต่ อ ตามวงรอบของการ
ดาเนินการวิจยั ทีเ่ กิดจากเรียนรูร้ ่วมกันในช่วงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ร่วมปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ โดยผูว้ จิ ยั จะผันตัวเองไป
เป็ นผู้คอยให้ความช่วยเหลือและคาแนะนาในเรื่องที่ทางชุมชนต้องการตามโอกาสอัน ควรเท่านัน้
จากนัน้ ชุมชนต้องสามารถดาเนินกิจกรรมด้ว ยตนเองโดยมี องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะหวาย
เทศบาลตาบลเกาะหวาย และเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เป็ น กลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิด ผลที่เป็ น รูป ธรรมต่อไป โดยที่เกณฑ์ท่ีผู้วจิ ัยใช้พิจารณาว่าทางพื้น ที่ส ามารถ
ดาเนินการได้ด้วยตนเองคือ 1) การที่ผรู้ ่วมวิจยั ในพื้นที่ยงั มีการรวมกลุ่มกันและขยายกลุ่มให้ใหญ่
ขึน้ เช่ นการดึงกลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่ม เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็ นต้น 2) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ นั อย่างต่อเนื่อง เช่น ยังมีการประชุมกันเดือนละครัง้ 1 ครัง้ หรือตามโอกาสทีเ่ หมาะสม 3) มี
การนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการเข้าร่วมการวิจยั ไปสู่การดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะ ทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ โดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เอง
ทัง้ นี้ หากผลที่เกิดขึน้ กับผู้ร่วมวิจยั เมื่อผู้วจิ ยั ถอนตัวแล้วไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กล่าวข้างต้น ผู้วจิ ยั ในฐานะที่เป็ น เจ้าของโครงการวิจ ัยนี้ จะเข้าไปกระตุ้น และให้ก ารสนับ สนุ น
ช่วยเหลือ ตลอดจนร่วมแก้ปัญหาและอุปสรรคซึง่ อาจจะต้องอาศัยการดาเนินการตามวงรอบการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารอีกครัง้ จนกว่าจะได้ผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนด
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4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ดาเนิน การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนวทางการศึกษาของการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ทีม่ ุ่งเน้นการเปลีย่ นแปลงในสาม
ส่วน อันได้แก่ เปลีย่ นแปลงความคิด เปลีย่ นแปลงการกระทา และเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ของผู้
มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในการวิจยั โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ ผู้วจิ ยั มุ่งเน้นการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะแบบพลวัตร (Dynamic) และใช้เครื่องมือทีห่ ลากหลายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทัง้ เชิง
วัตถุวสิ ยั (Objective) และอัตวิสยั (Subjective) ทีม่ คี วามครบถ้วน สมบูรณ์ และที่สาคัญคือมาจาก
ฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ทัง้ ในช่วงการลาดตระเวน และช่วงการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั มีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวัตถุ ประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย เทคนิ คที่ใช้ และ
เครื่องมือ ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 4 แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1. เพื่ อสร้ า งรู ป แบ บ
และกลไกการจัด การ
ขยะอย่างครบวงจรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน
ต า บ ล เก า ะ ห ว า ย
อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก
1.1 เพื่อทาความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญ หาขยะ
ในโรงเรีย นและชุ ม ชน
รวม ทั ้ ง ค้ น ห าค วาม
ต้อ งการในการจัด การ
ขยะอย่างครบวงจรใน
ชุมชนตาบลเกาะหวาย

ผู้มีส่วนร่วม
- ผูว้ จิ ยั
- ผูร้ ่วมวิจยั (แกนนาครู
และแกนนานักเรียน
แกนนาชุมชน ตัวแทน
จาก อปท.

ตัวอย่ำงเทคนิ คที่ใช้
-การทาสุนทรียสนทนา
-การทบทวนผลหลัง
การปฏิบตั ิ (AAR)
- การสังเกตจาก
หลักฐานร่องรอย

เครื่องมือ
- แนวคาถาม
สาหรับ
การทาสุนทรี
สนทนา
- แนวคาถามการ
ทบทวนผลหลัง
การปฏิบตั ิ (AAR)

- ผูว้ จิ ยั
- ผูร้ ่วมวิจยั (แกนนาครู
และแกนนานักเรียน
แกนนาชุมชน อสม.
ตัวแทนจาก อปท.)

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การทาสุนทรีย
สนทนา
- การสังเกตจาก
หลักฐานร่องรอย

- การสัมภาษณ์
เชิงลึก
- แนวคาถาม
สาหรับ
การทาสุนทรีย
สนทนา
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ตาราง 4 (ต่อ)
วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1.2 ท าความเข้า ใจผล
ของการสร้า งรูป แบบ
และกลไกการจัด การ
ขยะอย่างครบวงจรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน
ซึ่ ง ค รอบ คลุ ม ผ ลทั ้ง
ระดับ บุ ค คล โรงเรีย น
ชุมชนและเทศบาล
2. เพื่อสังเคราะห์
รูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบ
วงจรของโรงเรียนและ
ชุมชนตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก

ผู้มีส่วนร่วม
- ผูว้ จิ ยั
- ผูร้ ่วมวิจยั (แกนนาครู
และแกนนานักเรียน
แกนนาชุมชน อสม.
ตัวแทนจาก อปท.

ตัวอย่ำงเทคนิ คที่ใช้
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
- การทาสุนทรีย
สนทนา
- ก า ร สั ง เ ก ต จ า ก
หลักฐานร่องรอย

ผูว้ จิ ยั

- การสร้ า งตารางเม
ทริก ซ์ ก ารสัง เคราะห์
เพื่ อ พิ จ า ร ณ า อ ง ค์
ความรู้ท่ี ร่ ว มกัน หรือ
ซ้อนทับกัน

เครื่องมือ
- การสัมภาษณ์
เชิงลึก
- แนวคาถาม
สาหรับ
การทาสุนทรีย
สนทนา

จากแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผู้วจิ ยั ได้กาหนดแนวคาถามไว้เป็ นเบื้องต้น
โดยจาแนกตามช่วงหลักๆของการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
แนวคำถำมช่ วงกำรลำดตระเวน (Reconnaissance) เพื่อทบทวนประวัตศิ าสตร์แห่ง
การปฏิบตั ิ เช่น
- อยากให้ช่วยเล่าว่าอะไรบ้างทีเ่ ราเรียกว่า “ขยะ”
- ทาไมเราคิดว่าสิง่ นัน้ มันคือ “ขยะ” ในความคิดของเรา
- ทีผ่ ่านมาเราทาอย่างไรกับสิง่ ทีเ่ ราเรียกว่า “ขยะ” ทาไมเราจึงทาแบบนัน้
- เล่าถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ ทีเ่ ราทาเป็ นอย่างไร (ผลลัพธ์)
- มีผลจากการกระทาอันใดทีพ่ วกเราไม่ตอ้ งการ ทาไม่เราถึงคิดอย่างนัน้
- มีความเข้าใจอะไรบ้างทีเ่ ราคิดว่ายังสับสน
- มีอะไรบ้างทีเ่ อือ้ หรือจากัดการปฏิบตั ขิ องเรา
- มีใครหรือนโยบายอะไร ทีค่ อยกาหนด ชีน้ าการปฏิบตั ขิ องเรา
- เราจะร่วมกันป้ องกันไม่ให้เกิดผลลัพธ์แบบนัน้ ได้อย่างไร
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- เราจะร่วมกันลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดผลลัพธ์แบบนัน้ ได้อย่างไร
- เราจะร่วมกันทาให้ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นอยูด่ ขี น้ึ ได้อย่างไร
แนวคำถำมช่วง สะท้อนผล (Reflect) เพื่อนาไปสู่การวางแผนปฏิบตั ใิ นขันต่
้ อไป เช่น
- เราทาอะไร ผลทีไ่ ด้เป็ นอย่างไร ทาไมถึงเป็ นเช่นนัน้
- มีผลลัพธ์จากการดาเนินการใดทีไ่ ม่สมเหตุสม หรือ ทีย่ งั สับสน
- มีผลลัพธ์จากการดาเนินการใดทีม่ กี ารใช้วสั ดุ หรือการจัดการทีไ่ ม่ย ั ่งยืน
- มีผลลัพธ์จากการดาเนินการใดทีไ่ ม่ยตุ ธิ รรม
- มีอะไรทีส่ นับสนุน หรือเอือ้ ต่อ การคิด การกระทา หรือความสัมพันธ์ ในการปฏิบตั ทิ ่ี
ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
- มีอะไรที่จากัด หรือขัดขวาง การคิด การกระทา หรือความสัมพันธ์ ในการปฏิบตั ทิ ่ี
ผ่านมาหรือไม่ อย่างไร
- เรารูส้ กึ อย่างไรกับการทีไ่ ด้ไปปฏิบตั มิ า
- หากจะปรับปรุงสิง่ ทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ าแล้วนัน้ ให้ดขี น้ึ จะปรับอย่างไร
- อะไรคือปัญหา และใครคือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ในสถานการณ์ จริงแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูล เกิดขึน้ ตลอดเวลาและยึดหยุ่น ไปตาม
สถานการณ์ของการดาเนินกิจกรรมการวิจยั ในแต่ละครัง้ ที่มกี ารพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมวิจยั ทั ง้ แบบ
เป็ น ทางการและไม่ เป็ น ทางการ แต่ผู้วจิ ยั ได้ตระหนักตลอดเวลาว่าจะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลให้
ครบถ้วนเพื่อประโยชน์สาหรับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบปละกลไกในการจัดการขยะอย่า งครบ
วงจรต่อ

5. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) ซึง่ แบ่งออก
ได้เป็ น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น และการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลัก มีสาระสาคัญดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้น เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลในระหว่างที่ผู้วจิ ยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อ มู ล จากสนามวิจ ัย มีว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก เพื่อ ค้ น หาประเด็น สมมติฐ านชัว่ คราว ( Working
hypothesis) การตรวจสอบข้อมูล และการค้นหาข้อค้นพบใหม่ ซึง่ มีขนตอนย่
ั้
อยๆ ประกอบด้วย
1.1 จัดระเบียบของข้อมูลเพื่อดูภาพรวมว่าผูว้ จิ ยั ได้ลงลึกและเข้าใจในประเด็นใดแล้ว
หรือยังไม่มคี วามเข้าใจในประเด็นใด
1.2 ลดทอนข้อมูลที่ไ ม่ เกี่ยวข้องออกจากข้อมูลหลัก โดยจะคัดเลือกข้อมูลหรือค า
พรรณนาที่ได้มา แยกออกตามหมวดหมู่ ซึ่งการแยกตามหมวดหมู่น้ี ผู้วจิ ยั จะท าอย่างเป็ น ระบบ
เพื่อให้เห็นถึงประเด็นทีส่ าคัญเพื่อใช้ตงั ้ ข้อสมมติฐานชั ่วคราว โดยในขัน้ ตอนนี้เป็ นขัน้ ตอนที่นกั วิจยั
จะเปิ ดโอกาสให้ขอ้ มูลได้พดู ความจริงออกมาให้ได้มากทีส่ ุด สิง่ ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เบือ้ งต้นนัน้ ยัง
ไม่เห็นถึงแบบแผน (Pattern) ทีเ่ ป็ นข้อสรุปของปรากฏการณ์ได้
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2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลัก เป็ นขันตอนผู
้
ว้ จิ ยั มีขอ้ มูลทีเ่ พียงพอและสามารถตัดข้อมูลทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องออกได้ ซึง่ มีขนตอนย่
ั้
อยๆ ประกอบด้วย
2.1 จัดระบบ แยกแยะ และสร้างกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้เป็ นหน่ วยย่อย หลาย ๆ หน่ วยมา
รวมกันได้ เรียกว่า การลงรหัส (Coding) ซึง่ มีกระบวนการคล้ายกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น แต่
แตกต่างกันตรงทีก่ ระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักนี้จะเป็ นข้อมูลทีเ่ กิดจากหลายบุคคล หลายแหล่ง
2.2 สังเคราะห์ขอ้ มูล เป็ นการแยกปรากฏการณ์ให้ละเอียดย่อยลงไปเพื่อสร้างให้เกิด
แนวคิดสรุป (Conceptualize) ทัง้ นี้การวิเคราะห์จะทาควบคู่ไปกับการตีความและสังเคราะห์ขอ้ มูล
จนกระทัง่ ข้อ มูล มี “ความอิ่ม ตัว ” นั น่ คือ ไม่ มีส ิ่ง ที่ท้า ทายต่ อ ความจริง ที่ผู้ว ิจ ัย ค้น พบ จึง หยุ ด
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้น สู่การวิเคราะห์ขอ้ มูลหลัก และการนาเสนอต่อไป

6. กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
การศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั ทาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดังนี้
6.1 การตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ผู้วจิ ยั ท าการตรวจสอบความถูกต้อง/
เชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้าในประเด็นดังนี้
6.1.1 วิธีก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล มากกว่ า 1 วิธี (Methodological Triangulation)
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิควิธกี ารทีห่ ลากหลาย เช่น ใช้เทคนิคการ
ถอดบทเรียนการสัม ภาษณ์ เชิงลึก การสนทนากลุ่ม นอกจากนี้ ยงั ใช้วธิ ีการสังเกตร่วมกับ การ
สัมภาษณ์ อีกด้วยเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงประเด็น จากการใช้วธิ กี ารที่แตกต่างกันและนามา
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน หากพบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากต่างวิธกี ารแล้วมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันก็
สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และดาเนิ น การต่อไปได้ ในขณะเดียวกัน หากพบว่าข้อมูลเรื่อง
เดียวกันที่ได้มาจากการใช้เทคนิควิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันมีความไม่สอดคล้องกัน ผู้วจิ ยั ก็จะไม่รบี ด่วน
สรุปแต่จะดาเนินการตรวจสอบและใช้เทคนิควิธกี ารอื่นเพิม่ เติมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตรงกันมาก
ทีส่ ุด
6.1.2 แหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง (Data Triangulation) การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่ง กล่าวคือ มีการเก็บข้อมูลจากหลายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ด้วยกัน เช่น จากแกนนาครู แกนนานัก เรียน แกนนาชุมชน เป็ นต้น หรือมีการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากแหล่งสถานทีท่ ่แี ตกต่างกัน เช่น เก็บข้อมูลทีบ่ ้านของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และเก็บข้อมูลที่สถานที่ทผ่ี ู้ให้
ข้อมูลมาประชุมหรือทากิจกรรมร่วมกัน เป็ นต้น
6.1.3 การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผูใ้ ห้ขอ้ มูล (Member Check) ในขณะทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการ
เก็บข้อมูลทัง้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ได้ทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล เมื่อท าการพูดคุยไปได้ร ะยะหนึ่ งจะพักการสนทนาเพื่อทบทวนคาตอบที่ผู้ให้ข้อมูลได้
ตรวจสอบว่า คาตอบที่ผู้วจิ ยั เข้าใจนัน้ ถูกต้องและสอดคล้องกับที่ผู้ให้ขอ้ มูลต้องการสื่อสารหรือไม่
หากพบว่าไม่ถูกต้องจะได้ทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลการวิจยั
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6.2 มีการตรวจสอบการดาเนินการวิจยั จากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Peer Debriefing) โดยมีอาจารย์
ที่ป รึก ษาปริญ ญานิ พ นธ์เป็ น ผู้ตรวจสอบการด าเนิ น การวิจ ัยในทุ ก ขัน้ ตอน และผู้เชี่ยวชาญที่
เกีย่ วข้องกับเนื้อหาทีท่ าการวิจยั เป็ นผูต้ รวจสอบเครื่องมือการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3 ความไว้วางใจได้ (Dependability) ผู้วจิ ยั ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และอธิบายให้เห็นถึง
ขันตอนการท
้
าวิจยั อย่างชัดเจน นาเสนอข้อมูลครบถ้วนและครอบคลุมการทาในทุกกระบวนการใน
การทาวิจยั

7. จรรยำบรรณในกำรวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ แม้เป็ นการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผูว้ จิ ยั ร่วมทุกขันตอน
้
และผูม้ สี ่วน
ได้ส่ วนเสียในการวิจ ัย ผู้ว ิจ ยั ไม่ ไ ด้ละเลยในประเด็น จรรยาบรรณในการท าวิจ ัย โดยก่อ นการ
ดาเนินการวิจยั ผู้วจิ ยั จะทาการขอจริยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์ผ่านสถาบันยุทธศาสตร์และการวิจยั
ของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ เลขที่ SWEC/E-121/2559 รวมทัง้ ผู้ว ิจ ัย ตระหนั ก และให้
ความสาคัญ กับการเคารพสิทธิ และความปลอดภัยของแหล่งข้อมูล หรือกลุ่มผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ครัง้ นี้ รวมถึงความถูกต้องและความน่ าเชื่อถือของผลการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเพื่อ
รักษาจรรยาบรรณ ดังนี้
7.1 การเลือกหัวเรื่องการทาวิจยั ผู้วจิ ยั เน้นหัวเรื่องที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
โดยหัวข้อการศึกษาในครัง้ นี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ ต่อผู้โรงเรียนและชุ มชนในพื้นที่ตาบลเกาะหวาย
อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ที่จะนาไปสู่การมีแนวทางหรือรู ปแบบการจัดการขยะอย่างครบ
วงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
7.2. การออกแบบวิจยั เน้น เรื่องความต้องการและการได้รบั ความร่วมมือจากผู้วจิ ยั
ร่วม และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นสาคัญ การรักษาความลับ ตลอดจนป้ องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจต่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยคานึงถึงการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นสาคัญ
7.2.1 การขอความยิน ยอมและความร่ วมมือจากผู้วจิ ัยร่ วม ผู้วจิ ัยได้ข อความ
ยินยอมจากผูว้ จิ ยั ร่วม ทัง้ ครู แกนนานักเรียน และแกนนาผูป้ กครอง รวมถึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย เช่น
ชาวบ้านในชุม ชน ผู้ปกครองนักเรียน เป็ นต้น ในการร่วมมือดาเนินกิจกรรมวิจยั ซึ่งผู้วจิ ยั ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการทาวิจยั ครัง้ นี้ อย่างชัดเจนและให้คามั ่นในการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นความลับ
และการใช้นามสมมติแทนชื่อ-สกุลจริงของผูร้ ่วมวิจยั ทุกคน
7.2.2 การป้ องกัน ผลกระทบต่ อ ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล เป็ นการป้ องกัน ผลกระทบอัน
เนื่ องมาจากการให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั ของผู้เกี่ยวข้อง คานึ ง ถึง ผลประโยชน์ของผู้ใ ห้
ข้อมูลเป็ นสาคัญ โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลที่ยดื หยุ่น ต้องทาความเข้าใจว่าการศึกษาอาจมี
กระทบต่อทางด้านจิตใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นสาคัญ
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7.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารที่ห ลากหลายในการ
เก็บข้อมูล เช่น เทคนิคการถอดบทเรียน ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การระดมความ
คิดเห็น เป็ นต้น ซึง่ ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความสมัครใจในการให้
ข้อมูลและความสมัครใจในการเข้ร่วมกิจกรรมวิจยั ซึ่งต้องมาจากการยิน ยอมโดยความสมัครใจ
เท่านัน้ ผู้วจิ ยั คานึงถึงความรูส้ กึ ของผูว้ จิ ยั ร่วม และผูม้ สี ่วนได้ส่ วนเสียเป็ นสาคัญ ผูว้ จิ ยั จะหลีกเลีย่ ง
คาพูดที่เปรียบเทียบหรือว่ากล่าว อันจะส่งผลซ้าเติมให้ผใู้ ห้ขอ้ มูล เกิดความวิตกกังวล จะมีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการศึกษาวิจยั
7.4. ขันตอนการจดบั
้
นทึกและการถอดเทปข้อมูลสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั คานึงการเก็บรักษา
ความลับข้อมูล เคารพผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยไม่ใส่สงิ่ ที่ไม่ใช่คากล่าวของผู้ให้ขอ้ มูลในบทสัมภาษณ์จากการ
ถอดเทป
7.5 ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผู้วจิ ยั ตระหนักถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างละเอียด
ลึกซึง้ และ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยวิธกี ารตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างเหมาะสม
7.6 ขัน้ การรายงานผล ผู้วจิ ัยค านึ ง การเปิ ด เผยข้อ มูลที่ผ่ านการตรวจสอบความ
น่ าเชื่อถือ และคานึงถึงการนาเสนอเฉพาะข้อมูลที่มไิ ด้เป็ นความลับหรือเป็ นเรื่องที่จะท าให้ผู้อ่าน
ทราบว่าผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นครัง้ ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั คานึงถึงความถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ให้
ข้อมูลเป็ นสาคัญ

89

บทที่ 4
วิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ การนาเสนอครัง้
นี้ ผู้ ว ิจ ัย น าเสนอไปตามวงจรของการวิจ ัย ปฏิบ ัติก ารเชิง วิพ ากษ์ โดยเริ่ม จากการทบทวน
ประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ จากนัน้ จึงนาเสนอการดาเนินการตามวงจรของการวิจยั ซึง่ มี 3 วงรอบ
ซึง่ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนี้ผวู้ จิ ยั นาเสนอผลทัง้ ในส่วนของชุมชนและโรงเรียนไปพร้อมๆ
กันในแต่ละวงจร เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการปฏิบตั ทิ ่มี คี วามสอดคล้องกัน ของชุมชนและ
โรงเรียน ผูว้ จิ ยั แบ่งการนาเสนอ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผูร้ ่วมวิจยั
ตอนที่ 2 ก่อนเริม่ วงรอบที่ 1 ทบทวนประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ
ตอนที่ 3 วงรอบที่ 1
ตอนที่ 4 วงรอบที่ 2
ตอนที่ 5 วงรอบที่ 3

ตอนที่ 1 ก่อนเริ่ มวงรอบที่ 1 ทบทวนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิ บตั ิ
ส่วนที่ 1 เป็ นการนาเสนอข้อมูลทั ่วไปของผู้ร่ วมวิจยั ทัง้ ในส่วนของชุมชนและโรงเรียน
เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงกับการเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทัง้ ใน
ส่วนของบทบาทในชุมชนและโรงเรียน อายุ ดังได้นาเสนอต่อไปนี้
ตาราง 5 การนาเสนอข้อมูลทั ่วไปของผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

นามสมมุติ
ลุงบรรจง
ลุงเข่น
ลุงปลัด
ป้ าน้อย
ลุงผูพ้ นั
ป้ ารีย์
พีก่ จิ
พีอ่ ารมณ์

บทบาทในชุมชน
ประธานสภาองค์กรชุมชน/ข้าราชการบานาญ
ประธานชมรมไทยพวน
ข้าราชการบานาญปลัดอาเภอ
ประธานสภา อบต.
เลขานุการนายก อบต./ข้าราชการบานาญ
ประธาน อสม.
ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 6
ผูใ้ หญ่บา้ น หมู่ 2

หมู่ท่ี อายุ
1
64
1
78
1
70
1
66
1
72
1
71
6
46
2
50
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ตาราง 5 (ต่อ)
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นามสมมุติ
ลุงจรินทร์
ป้ าพร
ลุงใหญ่
พีป่ ลัด
พีเ่ ล็ก
พีก่ ร่าง
ป้ าแป๋ ว
ลุงสงคราม
ลุงสะกิด
ป้ าต๋อย
พีช่ ุมพล
พีอ่ ๋อย
ลุงสุนทร
ลุงแดง

บทบาทในชุมชน
กรรมการหมู่บา้ น/ข้าราชการบานาญ
อสม./ข้าราชการบานาญ
กรรมการหมู่บา้ น/ข้าราชการบานาญ
ปลัดเทศบาลตาบลเกาะหวาย
อพม.
สมาชิก อบต.
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหมู่ 1
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
ข้าราชการบานาญ
อาสาป้ องกันภัยชุมชน
อสม.
สมาชิก อบต.
อสม.

หมู่ท่ี อายุ
4
78
1
67
1
66
44
1
60
1
57
1
60
4
72
4
73
1
62
4
53
1
50
6
62
6
63

ผู้ร่ วมวิจ ยั ในบริบทชุ มชน ส่วนใหญ่ เป็ น ผู้สูง อายุ และเป็ น ข้าราชการบานาญ และเป็ น
ผูส้ งู อายุทม่ี ภี มู ลิ าเนาในพืน้ ที่ และผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนเป็ นผูท้ ม่ี บี ทบาทหน้าทีแ่ ละทางานให้กบั ชุมชนใน
หลายๆ โครงการของชุมชนเป็ นปกติอยูแ่ ล้ว ผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทของชุมชนครัง้ นี้กระจายอยูใ่ นตาบท
เกาะหวาย 4 หมู่ ยกเว้นหมู่ท่ี 3 และหมู่ท่ี 5 ไม่มผี รู้ ่วมวิจยั เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านพืน้ ที่ ซึง่ ตัง้ ทีอ่ ยู่
ไกลจากหมู่อ่นื การเดินทางมาเข้าร่วมวงสนทนาและทากิจกรรมในแต่ละครัง้ ก็จะเป็ นเวลากลางคืน
จึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมวิจยั ในครัง้ นี้
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ตาราง 6 การนาเสนอข้อมูลทั ่วไปของผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทโรงเรียน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

นามสมมุติ
พีส่ มชาย
พีพ่ งษ์
พีห่ ลอด
นุ๊ก
ปิ ง
ไนซ์
ต้า
เต้
อีฟ
วิว
ฟ้ าง
โฟม
ต้อม
น็อต
ตาล
ฟ้ า
มี่
แอ๋ม
พลอย
เป้

บทบาทในโรงเรียน
ผูอ้ านวยการ รร.อนุบาลอาเภอปากพลี
ครู รร.อนุบาลอาเภอปากพลี
ครู รร.อนุบาลอาเภอปากพลี
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5

ผู้ร่ วมวิจ ยั ในบริบทของโรงเรียนเป็ น นักเรียนทัง้ หมดของชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 และ 6
พร้อมด้วยครูประจาชัน้ ทัง้ สองชัน้ ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์เชิงเครือญาติกบั ผู้ร่วม
วิจยั ในบริบทของชุมชน มีเพียงคนเดียวเท่านัน้ ทีม่ คี ุณตาเข้าร่วมเป็ นผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทของชุมชน
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เป็ นผูม้ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในระดับพอใช้ แต่เป็ นผู้ท่มี จี ติ อาสาและเคารพ
น้อมน้อมต่อครูบาอาจารย์ ผู้ร่วมวิจยั มีสดั ส่วนผูช้ ายและผูห้ ญิงเท่าๆ กัน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ กบั
ผู้ปกครองที่ไ ม่ ใ ช่ บิดามารดา เพราะบิดามารดาต้องไปท างานหาหารายได้ท่ีต่ างจัง หวัด ทัง้ นี้
โรงเรียนก็กาลังจะปิ ดทาการสอนระดับชัน้ มัธยมศึกษาดังนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั ส่วนหนึ่งก็จะสาเร็จการศึกษา
และต้องไปเรียนต่อทีโ่ รงเรียนใหม่
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ตอนที่ 2 ก่อนเริ่ มวงรอบที่ 1 ทบทวนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิ บตั ิ
1. ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิ บตั ิ ของชุมชน
ก่อนเริม่ ดาเนินการวงรอบที่ 1 ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันทบทวนประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ
ทีม่ คี วามเกีย่ วกับขยะ เพื่อสะท้อนสิง่ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั และชุมชนเคยปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการขยะในอดีต
ของตนเองและอาจยังปฏิบตั อิ ยู่จนถึงปั จจุบนั ก่อนที่จะเข้าร่วมการวิจยั นี้ พร้อมทัง้ บอกถึงผลลัพธ์
จากการปฏิบตั ิเหล่านัน้ ว่าเกิดผลลัพธ์อย่างไรในการปฏิบตั ิอย่างนัน้ ทัง้ นี้ จากการการร่ วมกัน
ทบทวนประวัตศิ าสตร์ของผูร้ ่วมวิจยั และชุมชนโดยผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อน พบการปฏิบตั เิ กี่ยวกับ
การจัดการขยะในประเด็น ของการคัดแยก โดยผู้ร่ วมวิจยั ได้ส ะท้อนการคัดแยกขยะซึ่ง สามารถ
จาแนกได้เป็ น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่แยกขยะเพราะกลัวเกิดอันตราย กลุ่มที่คดั แยกขยะเพื่อรายได้
กลุ่มที่คดั แยกขยะตามสถานการณ์บงั คับ และกลุ่มทีไ่ ม่ มกี ารคัดแยกขยะ ซึ่งผู้วจิ ยั จะได้นาเสนอให้
เห็น ภาพของทัง้ 4 กลุ่ ม ทัง้ ในมิติข องพื้ น ที่แ ห่ ง ความหมาย พื้น ที่แ ห่ ง การกระท า และพื้น ที่
ความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้
1.1 กลุ่มที่ คดั แยกเพราะกลัวเกิ ดอันตราย
กลุ่ ม ที่ มีก ารคัด แยกเพราะกลัว เกิด อัน ตรายได้ ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง พื้น ที่แ ห่ ง
ความหมายว่าขยะที่คนในชุมชนทิ้งนัน้ ส่วนหนึ่ง เป็ น ขยะที่ก่อให้เกิดอัน ตราย ซึ่งขยะอันตรายใน
มุมมองของคนในชุมชนประกอบด้วยกลุ่มขยะประเภทเศษแก้ว เศษกระจก และกลุ่มขยะมีพษิ เช่น
กระป๋ องสเปรย์ ต่างๆ ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋ องสี เป็ นต้น ขยะเหล่านี้หากทิง้ โดยไม่มกี ารคัด
แยกหรือทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นอาจทาให้เกิดอันตรายทัง้ ต่อคนและสิง่ มีชวี ติ อื่น ๆ ได้ เช่น คน
เก็บขยะ สัตว์น้ า เป็ นต้น อีกทัง้ ยังก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย การให้ความหมายของ
ขยะอันตรายของผูร้ ่วมวิจยั มาจากความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคน
เช่น ได้รบั ความรูจ้ ากการอบรมของหน่ วยงานสาธารณสุข พบเห็นผูอ้ ่นื ได้รบั อันตรายจากเศษแก้ว
เศษกระจก หรือแม้แต่กระสุนปื นทีร่ ะเบิด เป็ นต้น ขยะที่อนั ตรายในมุมมองของผูร้ ่วมวิจยั กลุ่มนี้คอื
ขยะที่ส ามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่เี ป็ น อัน ตรายที่ร บั รู้ไ ด้ หรือเคยมีประสบการณ์ ใ นการพบเห็น
อันตรายทีเ่ กิดจากขยะเหล่านี้
“… ขวดแตก ยิง่ แม่บา้ นผมฟิตมากเลย เขาจะห่อสองชัน้ สามชัน้ เขียนเหมือนกันของมี
คมอันตราย กลัวคนเก็บขยะจะได้รบั อันตราย ขยะอันตรายครับอันนี้…” (ลุงบรรจง)
“ผมเห็นกระสุนปืน เด็กนะฮ่ะลูกทหารลูกตารวจไปเก็บได้เด็กมันไม่รคู้ รับทีน้ไี ม่รเู้ อาไป
ทิ้งถังขยะ ไอ้เด็กก็ไปหาเขียเพื
่ อ่ จะหาของพวกลวดทองแดงพวกสายไฟก็มนี ะฮ่ะ ผมอยู่
ค่ายทหารเก่า ลูกกระสุนปืนระเบิดตาบอดนะครับเพราะฉะนัน้ วัตถุระเบิดอย่างหนึง่ ที ่
พ่อบ้านแม่บา้ นหรือทีค่ นโตเอาไปทิ้งหัวมันไม่มแี ล้วถึงหัวมันไม่มมี นั ก็ระเบิดได้นะครับ
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ลูกปืนลูกกระสุนทีบ่ อกว่าด้านแล้วพวกนี้ เพราะฉะนัน้ เนี้ยไม่น่าจะเอาไปทิง้ ในถัง
พลาสติกในบ้านเราควรจะเอาไปให้ทางตารวจเอาไปฝั งดินดีกว่า” (ลุงผูพ้ นั )
“...แก้วทีแ่ ตกเราจะเอาไม้ทุบไม่ให้มนั มีแหลม อย่างปากฉลามก็ทาให้มนั เล็กเข้าใส่ถุง
แล้วก็เขียนไว้บอกไว้อนั ตรายแก้วเศษแก้ว เขาไม่เขียนเราเขียน กลัวบาปกรรมแบบเขา
โดนบาดอ่ะนะ...” (ลุงสะกิด)
“ขยะเป็นพิษ ขยะทีท่ าให้เรามีมลภาวะทีเ่ กิดเป็นพิษเป็นโรคได้ เช่น กระป๋ องสี กระป๋ อง
สเปรย์เนีย๊ พวกนี้ ต้องแยกไว้ขยะมีพษิ ก๊าซเรือนกระจกทีน่ ่ากลัวทีส่ ุดมันจะวนเวียนมา
หาเราอีกนะค่ะ ของพวกนี้ตอ้ งมีทที ่ ง้ิ เฉพาะ” (ป้ ารีย)์
จากการให้ความหมายที่สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อของคนในชุ มชนเกี่ยวกับขยะที่
ก่อให้เกิดอันตราย ทาให้เกิดกลุ่มคนทีท่ าการคัดแยกขยะเพราะกลัวเกิดอันตราย โดยพฤติกรรมที่
ปรากฏในคนกลุ่มนี้ คือ การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น การรวบรวมขยะที่เป็ น
อันตรายไว้ด้วยกัน การเขียนข้อความหรือสัญลักษณ์ กากับให้เห็นว่าเป็ นขยะอันตราย ส่วนใหญ่จะ
คัดแยกใส่ถุงและเขียนกากับว่าเป็ นขยะอันตรายหรือประเภทของขยะนัน้ ก่อนนาไปทิง้ โดยการวางไว้
ข้างถัง ขยะของเทศบาลหรือรอมอบให้ผู้ท าหน้ าที่เ ก็บ ขยะน าไปก าจัด เช่ น เศษแก้ว เศษขวด
กระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น ซึง่ วัสดุทส่ี นับสนุนให้เกิดการปฏิบตั ดิ งั กล่าวมีหลายประการ ได้แก่ ในชุมชน
ไม่มพี น้ื ทีห่ รือถังขยะสาหรับคัดแยกและทิง้ ขยะอันตรายโดยเฉพาะแต่ละครัวเรือนจะมีถงั ขยะใบใหญ่
ของเทศบาลวางไว้ท่หี น้าบ้านครัวเรือนละ 1 ใบ และในครัวเรือนก็มวี สั ดุท่เี อื้อต่อการคัดแยกขยะ
อันตรายออกจากขยะประเภทอื่นๆ เช่น ถุงพลาสติก หรือภาชนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้งานแล้วก็นามาไว้
ใส่หรือรวบรวมขยะอันตรายเหล่านี้ไว้ก่อน รวมถึงการทีผ่ รู้ ่วมวิจยั มีอุปกรณ์ การเขียนสามารถเขียน
กากับถุงขยะอันตรายเหล่านี้ได้ เป็ นต้น
“แก้วทีแ่ ตกเราจะเอาไม้ทุบไม่ให้มนั มีแหลม อย่างปากฉลามก็ทาให้มนั เล็กเข้าใส่ถุงแล้ว
ก็เขียนไว้บอกไว้อนั ตรายแก้วเศษแก้ว” (ลุงสะกิด)
“บางคนมักง่ายก็จะโยนๆ ทิ้งตามข้างทางมันไม่มากแต่บางทีคนตัดหญ้าข้างทางไปโดน
ขวดมันก็อนั ตรายเค้า” (ลุงแดง)
“ทาสวนอยูใ่ ช้ยาฆ่าหญ้าอะไรพวกนี้จะเก็บรวมๆ ไว้เอาใส่โอ่งไว้กม็ ยี งั ไม่ได้กาจัดเลย
ใสโอ่งไว้แต่กไ็ ม่มาก เพราะก็ไม่ได้ทาอะไรมากมายอยูส่ องคนก็ทาเกษตรเล็กน้อยยังไม่
มีปัญหาอะไร” (ลุงสงคราม)
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สาหรับในมิตขิ องความสัมพันธ์ทม่ี สี ่วนให้เกิดการมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่นื ตามการรับรูโ้ ดยตรงของตนเอง ทัง้ ที่มาจากประสบการณ์ของการทีเ่ คย
พบเห็น ผู้ท่ไี ด้รบั อัน ตรายจากขยะเพราะไม่รู้ว่า ขยะเหล่านัน้ มีขยะอัน ตรายซ่ อนอยู่ ซึ่ง ผู้ท่ไี ด้รบั
อันตรายนัน้ อาจเป็ นบุคคลในชุมชน หรือเป็ นบุคคลใกล้ตวั เช่น ญาติพ่นี ้อง บุตร หลานของตนเอง
จึงทาให้คนกลุ่มนี้เกิดความตระหนักถึงอันตรายของขยะทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตรายเหล่านี้และนาไปสู่
การคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้นโยบายการจัดเตรียมถัง
ขยะของเทศบาลไม่ได้จดั เตรียมถัง ขยะหรือแนวทางการจัดการขยะอันตรายให้ครัวเรือนอย่างเป็ น
รูปธรรม โดยหน่วยงานเทศบาลมีการจัดเตรียมถังขยะเพียงถังเดียวแบบเดียวสาหรับการทิง้ ขยะของ
แต่ละครัวเรือน หากไม่คดั แยกขยะอันตรายออกและนาไปทิง้ รวมกับขยะอื่นๆ ในถังเดียวกันอาจเกิด
อันตรายต่อเจ้าหน้าทีค่ นทีร่ บั ผิดชอบเก็บขยะได้ ส่วนหน่ วยงานทางด้านสาธารณสุขมีนโยบายการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะติดเชื้อขยะอันตรายกับทีมอาสาสมัครชุมชน (อสม.) เพื่อเป็ น
แนวทางในการคัดแยกขยะเหล่านี้ มีส่วนทาให้มคี วามรู้เรื่องขยะอันตราย ขยะพิษ และขยะติดเชือ้
และมีแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนให้กบั ทีมอาสาสมัครชุมชนเมื่อต้องจัดการกับขยะติดเชื้อที่เ ป็ น
อัน ตราย ความสัม พัน ธ์และแนวนโยบายเหล่านี้ มีส่วนทาให้เกิดการคัดแยกขยะเพราะกลัวเกิด
อันตราย ทัง้ อันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง ผูอ้ ่นื และอันตรายต่อสัตว์และสิง่ แวดล้อม
“ส่วนพวกแก้วแตกผมก็เอาใส่ถุงพลาสติกหนาๆ ผูกก่อน พวกนี้ขยะอันตรายต้องทิ้งใส่
ถังสีแดงแต่หน้าบ้านผมไม่มถี งั สีแดง ผมก็จะมัดไม่ให้ไปบาดใครแล้วลาเลียงไปทิง้ ใส่ถงั
ของเทศบาลหน้าบ้าน” (ลุงผูพ้ นั )
“ภรรยามีอาชีพเป็นพยาบาล จะเข้มงวดกับการจัดการขยะในบ้านเป็นพิเศษ” (ลุง
บรรจง)
“เทศบาลมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบมาจัดเก็บขยะทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และศุกร์ อัน
ไหนทีม่ นั อันตรายเราเป็นห่วงเค้าเราก็พยายามไม่ไปทิ้งรวมในถังคือทาเหมือนลุงบรรจง
คือผมจะแยกใส่ถุงต่างหากถ้าไม่เขียนบอกก็ตอ้ งเห็นชัดว่าข้างในเป็นขยะอันตราย”
(พีก่ ร่าง)
1.2 กลุ่มที่คดั แยกขยะเพื่อรายได้
กลุ่ม ที่คดั แยกขยะเพื่อรายได้ สะท้อนความหมายของขยะว่า ขยะเป็ น ของขายได้
สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ช่วยค่าน้าค่าไฟ หากเรารูจ้ กั แยกขยะเราก็จะมีรายได้ทเ่ี กิด
จากขยะเหล่านัน้ โดยขยะที่กลุ่มคัดแยกขยะเพื่อรายได้มองว่า ขยะที่สามารถก่อให้เกิดรายได้เป็ น
ขยะประเภทขยะรีไซเคิล
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“อยากจะแยกตามทีเ่ ค้าบอกว่าเป็นถังรีไซเคิล แต่พกี ่ อ็ ยากจะแยกไว้ขายเองนะ พี ่
เรียกว่าขยะขายได้ ถ้ารูว้ ่าขยะอันไหนมันขายได้ราคา เรืองอะไรจะไปทิ
่
ง้ ใส่ถงั เทศบาล
เก็บไว้ขายเองดีกว่า ฮ่าๆๆ” (พีอ่ ๋อย)
นอกจากนี้ กลุ่มที่คดั แยกขยะเพื่อรายได้ยงั มองขยะในมิตขิ องคุณค่า โดยให้ความหมาย
ของขยะว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า สามารถสร้างรายได้ของแก่บุคคลและครอบครัวได้ หากรูค้ ุณค่าของขยะ
ก็จะเกิดการคัดแยก รวมถึง การถ่ายทอดคุณค่าของขยะผ่านการคัดแยกและมีผลประโยชน์ทาง
รายได้น้ีไปยังสมาชิกในครอบครัว ส่วนขยะที่ไม่สามารถขายได้หรือขายไม่ได้ราคา ก็จะเป็ นขยะที่
ต้องกาจัด
“คนทีแ่ ยกขยะไม่เป็นในความคิดของผมก็คอื ว่าไม่รคู้ ณ
ุ ค่าของขยะ เพราะขยะบางอย่าง
นั ่นนะมันสร้างรายได้ให้กบั เรา...ถ้าลังกระดาษให้หลานๆ มาพับไว้ขายได้ลงั กระดาษ
แข็งๆ นะครับและพวกหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขายได้หลายบาทเหมือนกัน หนังสือพิมพ์
เอาไว้คน้ คว้าก่อนค่อยขายบางครัง้ ก็ให้หลานเอาไปขายเอา อันไหนขายไม่ได้กต็ อ้ ง
นาไปทิ้ง” (ลุงผูพ้ นั )
การที่ผู้ร่วมวิจยั เกิดความคิด ความเชื่อว่าขยะทัง้ ในครัวเรือนและขยะในชุมชนสามารถ
สร้างรายได้ และรู้ว่าขยะประเภทใดบ้างที่สามารถขายได้ พฤติกรรมการคัดแยกขยะจึงเกิด ขึน้
ตามมา โดยมีเป้ าหมายหลักของการคัดแยกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึง
เกิดการชักชวนสมาชิกในครอบครัวช่วยกัน การคัดแยกขยะด้วย เป็ นการกระทาที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งในครอบครัวกระทาและเห็นผลอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น เห็นรายได้จากการขายขยะ บุคคลอื่นใน
ครอบครัวก็จะปฏิบตั ติ ามและทาเป็ นกิจวัต ร ปั จจัยที่เอื้อหรือสนับสนุ นให้เกิดการคัดแยกขยะเพื่อ
รายได้ของคนในชุมชนมีหลายประการ ได้แก่ ในครอบครัวประกอบอาชีพทีเ่ อือ้ ให้มขี ยะทีข่ ายได้เป็ น
จานวนมาก เช่น ร้านค้าชุมชน ร้านอาหาร เป็ นต้น มีแหล่งรับซือ้ ของเก่าอยูใ่ นชุมชนหรือบริเวณใกล้
กับชุมชน สามารถจาหน่ายขยะได้สะดวก ในครัวเรือนมีถงั ขยะ หรือวัสดุสาหรับรองรับขยะทีค่ ดั แยก
เมื่อคัดแยกขยะที่ขายได้ออกแล้วน าขยะที่ขายไม่ได้ไปทิ้งลงถังขยะของเทศบาลหน้ าบ้านเพื่อรอ
เทศบาลจะนาไปกาจัดต่อไป อีกทัง้ ครัวเรือนมีพน้ื ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการจัดเก็บขยะทีค่ ดั แยกก่อนนาไป
ขาย เนื่องจากส่วนใหญ่จะเก็บสะสมขยะให้ได้ปริมาณมากก่อนจึงจะนาไปขาย
“ขยะทีบ่ า้ นเนี้ยมีเยอะพอสมควร ... พอเย็นเลิกธุรกิจขายของแล้วก็ลุงไม่ได้ทาเองหรอก
นะเดีย๋ วนี้ ให้ลกู ชายกับลูกชัยยุทธ์เพราะว่าเอาผลประโยชน์ไปให้เขา เขาจะเก็บแยก
แก้วแยกถุงพลาสติก แยกกระดาษแม้กระดาษทีเ่ ป็นกล่องเป็นซอง พับซองขวดเหล้า
เรียงกันเป็นตับเลยนะแล้วก็มดั ห่อใส่ถุงแล้วก็เอาสต็อกไว้หลังบ้านก่อน
รอรอบเดือนหนึง่ เก็บไปขาย...” (ลุงปลัด)
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“ขยะขายอันไหนขายได้พกี ่ บั แฟนจะเก็บแยกไว้ ขายไม่ได้กจ็ ะเอาใส่ถุงพลาสติกรวม
แล้วไปไปทิ้งวันละครัง้ พวกขยะไม่มปี ระโยชน์ขายไม่ได้เราทิ้ง” (พีเ่ ล็ก)
ในมิติของความสัมพันธ์ในกลุ่มที่คดั แยกขยะเพื่อรายได้น้ี มีทงั ้ การได้รบั คาแนะน า ให้
ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้จากผู้ท่รี บั ซื้อขยะในชุมชน เมื่อคนในชุ มชนรู้ว่าคัดแยก
อย่างไรจึงจะได้ราคาจึงเกิดเป็ นแรงกระตุน้ ให้แยกขยะที่ขายได้เก็บ สะสมไว้ ขยะทีข่ ายไม่ได้กท็ ้งิ ลง
ถังของเทศบาลเพื่อนาไปกาจัด นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวทีถ่ ่ายทอดความรูส้ ู่
สมาชิกในครอบครัว ผ่านการลงมือปฏิบตั เิ ป็ นตัวอย่าง เมื่อตนเองทาแล้วเห็นผลก็มกี ารถ่ายทอดให้
ลูกให้หลานมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรายได้ต่อไป
“เราต้องไปศึกษากับร้านทีร่ บั ซื้อของเก่านะครับว่าขยะแบบไหนขายได้ราคา ไปศึกษา
ถ้าเราต้องการ เพราะว่าขยะในบ้านเรามันมีทงั ้ ขยะอันตรายขยะเป็นประโยชน์นะครับ”
(ลุงสะกิด)
“ขยะทีบ่ า้ นมีเยอะพอสมควร วิธจี ดั การก็เก็บแยกเองเลย นอกจากขยะเปียกจริงๆ จึงจะ
เอาไปใส่ถงั ทีเ่ ทศบาลรับ...ทาอย่างนี้เป็นประจาทุกวันรอบเดือนหนึง่ เก็บไปขาย” (ลุง
ปลัด)
1.3 กลุ่มที่ คดั แยกขยะตามสถานการณ์
การคัดแยกขยะของกลุ่ม นี้จะเกิดขึ้น ตามสถานการณ์ ท่ปี ระสบในชีวติ ซึ่งมีหลากหลาย
สถานการณ์ท่เี อื้อให้เกิดการคัดแยกขยะ โดยคนกลุ่มนี้มองขยะในมิตขิ องการท าลายสิง่ แวดล้อม
และได้สะท้อนความหมายของขยะว่าเป็ นสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม การคัดแยกขยะเป็ น
สิง่ ทีด่ ี เป็ นจิตสานึกและความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ช่วยให้ชุมชนสะอาดและรักษาสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชน ชุมชนและสังคมจะมีสภาพแวดล้อมที่ดีเมื่อสมาชิกช่วยกันคัดแยกขยะ ซึ่งการคัดแยกขยะ
ตามสถานการณ์น้ีสามารถคัดแยกได้ทุกที่ ทุกเวลาตามแต่สถานการณ์จะเอื้ออานวย ไม่จาเป็ นต้อง
เกิดขึน้ เฉพาะในชุมชนและครัวเรือนของตนเอง เพราะในบางครัง้ ในชุมชนหรือในครัวเรือนเองก็ไม่
เอือ้ ให้เกิดการคัดแยกขยะ แต่ดว้ ยจิตสานึกและความตระหนักอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็จะทาการ
คัดแยก
“การคัดแยกขยะช่วยให้ชมุ ชนสะอาด สภาพแวดล้อมดี คัดแยกหากมีถงั ขยะให้เรา
สามารถแยกได้ เวลาไปเจอถังทีเ่ ค้าให้แยกก็พยายามแยกนะ” (พีเ่ ล็ก)
“เราก็อยากจะแยกนะขยะนะ ในชุมชนเรามันมีแค่ถงั เดียวก็แยกไม่ได้ แต่ทอี ่ นื ่ ถ้าเขามี
ถังแยกพีก่ จ็ ะแยกประจาแหละ” (พีอ่ ๋อย)
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“ป้ าก็ทาประจานะ อย่างไปประชุมทีไหนหรื
่
อไปงานทีไหน
่ อย่างมีถงั หลายๆ สีตงั ้ ไว้ ป้ า
ก็เอาขยะไปทิ้งตามถังทีเ่ ขาเขียนไว้” (ป้ ารีย)์
การกระทาทีแ่ สดงออกสาหรับกลุ่มที่คดั แยกขยะตามสถานการณ์ทป่ี รากฏ เช่น การแยก
ขยะตามถังขยะทีก่ าหนดเป็ นประจาเมื่อมีโอกาส เช่น เมื่ออยูใ่ นสถานทีท่ ม่ี ถี งั ขยะทีพ่ ร้อมให้คดั แยก
แยกขยะเปี ยกกับขยะแห้งออกจากกันก่อนทิ้งแม้ว่าจะต้องทิง้ ในถังเดียวกัน แต่มกี ารคัดและแยกถุง
ก่อน กล่าวคือการพยายามแยกเศษอาหารและขยะแห้งอื่นๆ ออกจากกัน แยกขยะอันตรายกับขยะ
ทั ่วไป เป็ นต้น สิง่ ที่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะตามสถานการณ์ ได้แก่ การมีถงั ขยะ
คัดแยกรองรับตามสถานทีต่ ่างๆ โดยเฉพาะสถานทีร่ าชการและมีการเขียนป้ ายกากับทีช่ ดั เจน การมี
ถุ ง พลาสติกของแต่ละครัวเรือนที่ท าให้การคัดแยกขยะมีความสะดวกก่อนน าไปทิ้ง ลงถังที่ทาง
ราชการจัดให้
“เวลาไปทีอ่ นื ่ อย่างไปประชุมเขาจะมีถงั ขยะหลายๆ ใบ ป้าก็แยกทิ้งนะ อ่านป้ ายเค้า
เขียนไว้อนั ไหนขยะอะไรป้ าก็ท้งิ ให้แต่ว่าบางทีกง็ งๆ เหมือนกันไม่รวู้ า่ จะทิง้ อันไหน แต่
ป้ าก็อยากแยกถ้าถังมันพร้อม” (ป้ ารีย)์
“ทีบ่ า้ นลุงเข่นแยกนะ ถึงจะมีถงั เดียวทีบ่ า้ นก็จะแยกใส่ถุงผูกปากให้เรียบร้อย ขยะเปียก
กับพวกขยะแห้งนีก่ ต็ อ้ งแยกก่อนทิ้ง” (ลุงเข่น)
สาหรับความสัมพันธ์ทส่ี ่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะนัน้ มีทงั ้ หน่วยงานภาครัฐ
หรือ หน่ ว ยงานระดับ ท้อ งถิ่น ที่เ ข้า มาส่ง เสริม และให้ความรู้เ กี่ย วกับ การคัด แยกขยะ การเห็น
แบบอย่างจากคนใกล้ชดิ เช่น คนในครอบครัว คนในชุมชน เป็ นต้น การจัดถังขยะประเภทต่างๆ ไว้
ตามสถานทีร่ าชการ เป็ นการขอความร่วมมือไม่ได้มกี ฎระเบียบใดมาบังคับ
“เทศบาลเขาก็มาให้ความรูน้ ะว่าการคัดแยกขยะทายังไงบ้าง มันช่วยให้ชุมชนเรา
สะอาดขึน้ นะ เป็นระเบียบด้วย” (ป้ าพร)
“....แยกใส่ถุงไว้ ทีบ่ า้ นจะแยกขยะใส่ถุงแล้วค่อยนาไปทิง้ ” (พีเ่ ล็ก)
“คือเรือ่ งแยกขยะบ้านเรานีม่ นั ไม่มกี ฎบังคับมันเป็นเรือ่ งของจิตสานึกของแต่ละคนบาง
คนก็เห็นมีถงั แยกก็แยก บางคนก็ไม่แยกก็มี บางคนอยากแยกอ่านป้ ายไม่รเู้ รือ่ งก็มี คือ
มันมีหลายประเภทนะคนนีจ่ ดั การยากนะ” (ลุงบรรจง)
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1.4 กลุ่มที่ไม่มีการคัดแยกขยะ
จากการทบทวนประวัติศ าสตร์ ก ารปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การจัดการขยะของผู้ร่ ว มวิจ ัย
นอกจากกลุ่มทีม่ กี ารคัดแยกขยะด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแล้ว ยังพบกลุ่มทีไ่ ม่คดั แยกขยะในชุมชน
อีกด้วย โดยกลุ่มนี้มคี วามคิด ความเชื่อว่าการคัดแยกขยะไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง แต่เป็ นหน้าทีข่ อง
หน่ วยงานภาครัฐหรือหน่ วยงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องเข้ามาดูแลจัดการเรื่องนี้ และตนเองขาดความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ หากแยกไม่ถูกประเภทจะกลายเป็ นภาระของผูท้ ท่ี าหน้าทีจ่ ดั เก็บและคัดแยก
ขยะ และเป็ นการทางานซ้าซ้อน ดังนัน้ จึงควรปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของหน่ วยงานท้องถิ่น ที่มหี น้าที่
โดยตรง คนในชุมชนเพียงแค่นาขยะไปทิง้ ลงถังทีจ่ ดั เตรียมไว้กถ็ ือว่าเป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
แล้ว อีกทัง้ ยังมีความเชื่อว่าขยะในชุมชนและในครัวเรือนของตนเองมีไม่มาก สามารถทิง้ รวมในถัง
เดียวได้ ไม่ เป็ น การท าให้ผู้อ่นื เดือดร้อน ถึง แยกขยะไปคนเก็บขยะก็ต้องรวมกัน ในรถเก็บขยะ
เหมือนเดิม นอกจากนี้ยงั พบว่าสัญลักษณ์หรือข้อความที่ตดิ อยู่ตามถังขยะเพื่ออธิบายประเภทสื่อ
ความหมายของขยะแต่ละชิน้ ก็ขาดความเป็ นเอกภาพมีหลายแบบ หลายสี สร้างความสับสนให้กบั ผู้
ทิง้ ขยะ
“ตามบ้านเรานีใ่ ห้เจ้าหน้าทีเ่ ค้าทาดีกว่าเราไม่รจู้ ะแยกยังไง เผือ่ แยกไปผิด เจ้าหน้าที ่
เค้ายิง่ ต้องทางานซ้าซ้อนหรือเปล่าต้องมาคอยยกสองถังสามถังเทแทนทีจะเทได้เลยมี
ถังเดียวอันนี้ความคิดป้ านะมันมีถงั เดียวก็ช่วยให้เทศบาลทางานง่ายขึน้ ” (ป้ าแป๋ ว)
“ถ้าทุกคนทิ้งขยะลงถังไม่ทง้ ิ เรีย่ ราดนีผ่ มว่าก็เก่งแล้วนะ ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนด้วย
ชุมชนเราก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยูน่ ะ...อยากแยกแต่กไ็ ม่รจู้ ะแยกไปทาไม
เดีย๋ วเทศบาลเค้าก็มาเก็บรวมกันอยูด่ ”ี (ลุงผูพ้ นั )
“บางทีน่ มี ่ นั ก็เหลือเกินนะป้ าพรว่าคือก็อยากทิ้งให้มนั ถูกแต่ป้ายมันดูแล้วก็สบั สนมันมี
หลายแบบแต่ไม่เข้าใจเหมือนตามปัม้ ปตท. มันมีทงั ้ ถังขยะทีม่ ปี ้ ายและไม่มปี ้ ายบอกมี
หลายแบบมากจะทิ้งยังไงใส่ถงั ไหน ก็เลือกเอาทีม่ นั ง่ายสะดวกเลยแล้วกันป้ าก็จะทิ้งใส่
ถังทีม่ นั ไม่มปี ้ ายแหละมันจะได้ไม่ผดิ อยากแยกนะไม่ใช่ไม่อยากแยกแต่มนั เข้าใจอยาก
เคยดูรายการทีวที ญ
ี ่ ปี ่ ่ นุ นีป่ ้ ายเค้าจะบอกเลย ถังไหนทิ้งอันไหนชัดเจนไปเลย” (ป้ าพร)
นอกจากนี้คนทีไ่ ม่คดั แยกขยะยังมีความเชื่อว่าเพียงแค่ทุกคนทิ้งขยะให้เป็ นที่ ไม่ท้งิ นอก
ถัง ขยะก็เ ป็ น การช่ ว ยให้ชุ ม ชน ชุ ม ชนก็จ ะสะอาดเป็ น ระเบีย บเรีย บร้อ ยแล้ว ไม่ ไ ด้ท าให้ผู้อ่นื
เดือดร้อน อีกทัง้ ยังเห็นว่าการคัดแยกขยะเป็ นภาระเพิม่ ขึน้ เพราะปกติคนในชุมชนทีไ่ ม่แยกขยะก็
เกิดจากความเคยชินในวิถีปฏิบตั ขิ องตนเอง ไม่มแี รงจูงใจที่มากพอที่จะทาการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ขิ องแต่ละคน
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“ถ้าทุกคนทิ้งลงถังไม่ทง้ ิ เรีย่ ราดนีผ่ มว่าก็เก่งแล้วนะ ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนด้วย ชุมชน
เราก็จะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย...ใครมีวนิ ยั หน่อยกลัวคนอืน่ เดือดร้อนก็จะทิ้งในถัง
ขยะทีท่ างเทศบาลจัดให้” (ลุงผูพ้ นั )
“ผมว่าเอาแค่ท้งิ ให้ลงถังได้นกี ่ ด็ แี ล้วนะหน้าบ้านผมนีเ่ จอประจา โยนๆ ลงถังบ้างไม่ลง
ถังบ้านจนผมต้องหากล้องมาถ่ายรูป คือพอเราไปบอกให้เค้าแยกนีม่ นั เป็นการไปเพิม่
ภาระให้เค้าเลยนะ เค้าไม่เคยทาไปบอกให้เค้าทาทาแล้วจะได้อะไรคือมันต้องหา
แรงจูงใจหาอะไรมาล่อให้ทาถ้าเป็นนักเรียนสมัยผมเป็นครูกใ็ ช้คะแนนได้แต่นมี ่ นั ชุมชน
โตๆ กันแล้วคงต้องช่วยกันดูวา่ จะมีวธิ ไี หน” (ลุงบรรจง)
การมีพฤติกรรมไม่คดั แยกขยะของผูว้ จิ ยั และคนในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดมาจากข้อจากัดด้าน
วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะรองรับการคัดแยกขยะ กล่าวคือเมื่อมีขยะเกิดขึน้ ในครอบครัวก็จะนาไปทิง้ รวมใน
ถังขยะทีม่ อี ยูห่ น้าบ้านของแต่ละครัวเรือน บางครัวเรือนทิง้ รวมในถุงเดียวกันก่อนในบ้านจากนัน้ จึง
นาไปทิ้งลงถังขยะที่ทางเทศบาลจัดให้ ทัง้ นี้สงิ่ ทีท่ ุกคนรับรู้ตรงกันคืนเทศบาลมีรถเก็บขยะอยูเ่ พียง
คันเดียวที่วงิ่ ออกเก็บขยะตามบ้านเรือน จึงทาให้ความเชื่อของผู้วจิ ยั และคนในชุมชนยิง่ ได้รบั การ
สนับสนุนเพิม่ เติมขึน้ ไปอีกว่ามีรถเก็บขยะอยูค่ นั เดียวหากแยกขยะไปก็ต้องถูกเจ้าหน้าทีค่ นเก็บขยะ
เทรวมกันเหมือนเดิม เมื่อพิจารณาทีป่ ้ ายสัญลักษณ์หรือข้อความทีก่ ากับถังขยะทีถ่ ูกจัดเตรียมไว้ก็
ไม่มคี วามขัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบตั จิ ริง จึงนามาสู่การมีพฤติกรรมการไม่คดั แยกขยะก่อน
ทิง้ ของคนกลุ่มนี้
“...อยากแยกแต่กไ็ ม่รจู้ ะแยกไปทาไมเดีย๋ วเทศบาลเค้าก็มาเก็บรวมกันอยูด่ ”ี (ลุงผูพ้ นั )
“ทีห่ น้าบ้านก็มใี ห้อยูถ่ งั เดียวจะแยกขยะแยกแล้วไปทิ้งทีไหนลุ
่ งใหญ่กง็ งเหมือนกันเค้า
ประกาศเชิญชวนกันโครมๆ แต่มนั มีแค่ถงั เดียวหน้าบ้านนีม่ นั จะแยกยังไง” (ลุงใหญ่)
“อันทีม่ นั วางอยูห่ น้าบ้านพีน่ ะเป็นถังขยะเขียนไว้ลางๆ แล้วหล่ ะใบสีเขียวบอกว่าเป็นถัง
ขยะ ขยะอินทรีย์ แค่ขยะอินทรียน์ กี ่ ง็ งแล้วนะมันคืออะไร แล้วพีม่ ขี ยะถุงพลาสติกจะทิ้ง
ใส่ถงั ไหนมันไม่เข้ากันขยะกับถังขยะมันไม่ไปด้วยกัน” (พีอ่ ๋อย)
ความสัมพันธ์ทป่ี รากฏชัดทีส่ นับสนุนให้เกิดพฤติกรรมการไม่คดั แยกขยะเหล่านี้ ส่วนหนึ่ง
มาจากการขาดแนวนโยบายการทิ้งขยะที่ชดั เจน การจัดเตรียมถังขยะหรือโครงการรณรงค์ต่างๆ
ขาดการเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ปฏิบตั จิ ริงในพื้นที่ การคิดและจัดการเรื่องของการจัดการ
ขยะในชุมชนเป็ นการครอบงาเชิงอานาจ การปฏิบตั ทิ ่ถี ูก คิดและกาหนดโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ อี านาจ
โดยปราศจากการรับฟั ง เสียงจากคนในชุมชนระดับปฏิบตั ิเพื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสมและ
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สอดคล้องกับวิถีปฏิบตั ขิ องชุมชน เช่น การจัดหาถังขยะ การกาหนดนโยบายและราคาในการเก็บ
ขยะ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ความสัมพันธ์เชิงการว่าจ้างจัดการระหว่างผูท้ ง้ิ
ขยะกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เป็ นเหตุท่ที าให้เกิดพฤติกรรม การไม่คดั แยกขยะของคนกลุ่มนี้ กล่าวคือ คน
ในชุมชนจ่ายค่าทิ้งขยะดังนัน้ หน้าที่ของเทศบาลคือต้องเป็ นคนรับผิดชอบในการกาจัดขยะ ไม่ใช่
หน้าที่ของผูท้ ง้ิ ขยะทีต่ ้องมาจัดการขยะด้วยตนเอง ทาให้คนกลุ่มนี้เห็นว่าการคัดแยกขยะไม่ใช่สงิ่ ที่
จาเป็ น เพียงแค่ทง้ิ ขยะลงถังทีจ่ ดั ไว้ให้ ไม่ทง้ิ เรีย่ ราดก็เป็ นการช่วยให้ชุมชนสะอาดได้ รวมทัง้ ไม่เป็ น
การทางานซ้าซ้อนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอีกด้วย
“ถ้าทุกคนทิ้งขยะลงถังไม่ทง้ ิ เรีย่ ราดนีผ่ มว่าก็เก่งแล้วนะ ไม่ทาให้ใครเดือดร้อนด้วย ทา
ตามทีเ่ ค้าให้ถงั มานีแ่ หละ...คือผมก็อยากได้ถงั แยกนะแต่เค้าจัดมาเป็นแบบเดียวกัน
หมดไม่ได้ถามเราว่าจะเอาแบบไหน คือถ้าเอาถังขยะเพิม่ ก็จ่ายตังค์เพิม่ แต่กเ็ ป็นถังขยะ
แบบเดิมแบบเดียวกัน เค้าจัดไว้ให้แล้วเลือกไม่ได้อยากจะเอาถังรีไซเคิล ถังขยะใส่ขยะ
เน่าอะไรอย่างนี้มนั ไม่ได้เค้าจัดซื้อมาแล้วเหมือนกันหมด” (ลุงผูพ้ นั )
“เทศบาลจะมีรถแล้วก็คนมาเก็บขยะเป็นเวลา เราจ่ายเงินค่าเก็บขยะทุกเดือนให้เป็น
หน้าทีข่ องทางเทศบาลไปดาเนินการต่อ เราก็แค่เอาขยะไปใส่ให้ลงถังเค้าก็มาเก็บไป ใส่
ลงในถังให้เรียบร้อยคือบางถังลุงเห็นนีว่ างอยูน่ อกถัง เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเสียเวลาอีก ” (ลุง
ใหญ่)
“ขยะบ้านเราไม่เยอะวันๆ หนึง่ มีไม่กชิี ่ ้นไม่ตอ้ งแยกก็ได้ ทิ้งรวมๆ กันในถัง เดีย๋ วคนเก็บ
ก็ไปแยกเองแถมอันไหนขายได้เค้าก็ได้เงินอีก เค้าเอาถังมาให้กท็ ง้ิ ...บางบ้านนีม่ ถี งั ที ่
อยูห่ น้าหลายถังนะคนลากมาไว้คอื เค้ากลัวฮวงจุย้ ไม่ดไี ม่อยากเอาถังขยะวางไว้หน้า
บ้านตนเองก็แอบลากเอาไปไว้หน้าบ้านคนอืน่ อันนี้ลุงเห็นกับตา” (ลุงจรินทร์)
จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์การจัดการขยะของผูร้ ่วมวิจยั จะเห็นได้ว่าชุมชนมีการคัด
แยกขยะที่เป็ นไปตามวิถีการปฏิบตั ทิ ่เี ป็ นวิถีชวี ติ ของคนในชุมชนมากกว่าการอ้างอิงหลักการแยก
ขยะทีเ่ ป็ นทางการตามที่กรมควบคุมมลพิษแนะนา เมื่อพิจารณาใน 3 พืน้ ทีแ่ ห่งการปฏิบตั จิ ะพบว่า
ในพื้นที่ท่หี นึ่งพื้นที่ทางความหมายยังพบความเข้าใจที่ไม่สมเหตุผล สัญลักษณ์ส่อื ความหมายไม่
ชัดเจน แนวทางปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เป็ นที่รบั รู้ตรงกัน ต่างคนต่างทาตามความเข้าใจของตนเอง ขาดการ
สื่อสารทีเ่ ป็ นเอกภาพในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ทิ ่ตี รงกัน การพูดบอกเล่าทีส่ ะท้อนผ่านวง
สนทนาเผยให้เห็นถึงความคิดความเชื่อทีก่ ่อให้เกิดการคัดแยกและไม่คดั แยกขยะจาเป็ นต้องร่วมกัน
วิพากษ์เพื่อร่วมปรับปรุงเปลีย่ นแปลงความคิดความเชื่อเหล่านัน้ ให้ถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึน้ พื้นทีท่ ่ี
สองพื้นที่แห่งการกระทา พบการจัดเตรียมวัสดุหรือลักษณะทางกายภาพไม่สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของการปฏิบตั ทิ ผ่ี จู้ ดั เตรียมมุ่งหวัง โดยการคัดแยกขยะของคนในชุมชนทีท่ าตามเงื่อนไขแห่งตน แต่
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การจัด เตรีย มวัส ดุ ห รือ ลัก ษณะทางกายภาพต่ า งๆ ถู ก จัด เตรียมตามทฤษฎีห รือแนวทางจาก
ส่วนกลางกาหนด วัสดุต่างๆ ที่จดั เตรียมให้จงึ ไม่เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และ
พื้นที่สุดท้าย พื้นที่แห่งความสัมพันธ์ จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ทิ ่ผี ่านมาของ
ชุมชนในพื้นที่แห่งความสัมพันธ์พบความสัมพันธ์เชิงอานาจในการกาหนดนโยบาย การจัดเตรียม
วัสดุรองรับ แต่ไม่ปรากฏการรับฟั งความคิดเห็นหรือแนวทางการดาเนินการจากผู้ปฏิบตั หิ รือคนใน
ชุมชน การกาหนดนโยบายด้านการจัดการขยะส่วนใหญ่จงึ เป็ นการกาหนดนโยบายในลักษณะบนลง
ล่าง ท าให้บางครัง้ ไม่ สอดคล้องกับวิถีปฏิบตั ิของคนในชุ มชนที่มีมาแต่ดงั ้ เดิม การรายงานของ
หน่ วยงานรัฐที่มกี ารนาเสนอว่าชุมชนแห่งนี้ไม่มกี ารคัดแยกขยะนัน้ ก็ดูจะไม่ยุตธิ รรมสาหรับคนใน
ชุมชนนักเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงทีป่ รากฏตามการสะท้อนผ่านวงสนทนา การคัดแยกขยะของ
คนในชุมชนก็มปี รากฏให้เห็นตามวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคล แต่ละ
ครัวเรือนทีแ่ ตกต่างกัน
การที่คนในชุมชนแต่ละคนและรวมถึงหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ มีความคิด ความเชื่อ
ความเข้าใจ ทีไ่ ม่ตรงกันและไม่สอดคล้องกันเกีย่ วกับการจัดการขยะ และยังไม่เห็นความสาคัญ หรือ
ความจาเป็ น ตลอดจนความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ จึง ทาให้การจัดการขยะ
ของชุมชนยังไม่ได้รบั การแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ผู้ร่ ว มวิจ ัย จึง ได้น าประเด็น ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
จัดการขยะในอดีตที่ได้ทาการทบทวนร่วมกัน เหล่านี้ มาวิพากษ์เพื่อหาจุดร่วมของความคิดเห็นที่
สอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่การวางแผนกิจกรรมการปฏิบตั ริ ่วมกัน โดยอาศัยการวิพากษ์ร่วมกันใน
ประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ย ั ่งยืน และไม่ยุตธิ รรม ทาให้เห็นว่าผูร้ ่วมวิจยั มีความต้องการคัด แยก
ขยะ ไม่ว่าจะเป็ นคัดแยกเพราะกลัวเป็ นอันตราย คัดแยกเพื่อรายได้ คัดแยกตามสถานการณ์ และ
กลุ่ มที่ไ ม่ คดั แยก กลุ่ม ที่ต้องการคัดแยกแต่ไม่สามารถท าได้ห รือท าได้ไ ม่เต็มที่เนื่ องจากยังขาด
ความรูเ้ รื่องการแยกขยะ ไม่มถี งั ขยะรองรับการคัดแยก ไม่เข้าใจความหมายของถังขยะทีม่ ี แยกแล้ว
ขายไม่ได้ราคา ไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากผู้ทาหน้ าที่จดั เก็บ บางครัวเรือนแยกใส่ถุงแต่เมื่อผู้ท า
หน้าทีเ่ ก็บขยะมาเก็บก็มกี ารนาขยะไปรวมกันเช่นเดิมเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ เมื่อชุมชนได้ร่วมกัน
วิพากษ์แล้วจึงได้มมี ติร่ วมกันถึงแนวทางในการจัดการขยะของชุ มชน คือ ประเด็นของการสร้าง
ความรู้ ทัง้ เรื่องการคัดแยกอย่ างถูกวิธี และการแยกเพื่อรายได้ ประเด็น ของการจัดท าถัง ขยะ
เพิม่ เติม และการสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ เพื่อเป็ นจุดเริม่ ต้นของการจัดการขยะของชุมชนโดยเริม่
จากคนกลุ่มเล็กๆ ในชุมชนก็คอื กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ซึง่ แต่ละกิจกรรมทีเ่ ป็ นความเห็นร่วมกันของกลุ่มจะ
ได้ฉายภาพให้เห็นเบือ้ งหลังความคิด ดังต่อไปนี้
1) การสร้างความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้
จากการร่วมกัน วิพากษ์ของผู้ร่ วมวิจ ยั เพื่อหาจุดร่ วมของการจัดการขยะใน
ชุมชน ทาให้เห็นว่าการปฏิบตั ใิ นอดีตทีเ่ ป็ นจัดการโดยการคัดแยกขยะ เป็ นการปฏิบตั ติ ามวิถีท่เี คย
ปฏิบตั ติ ่อๆ กันมาโดยมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธอี ยูน่ ้อย ผูร้ ่วมวิจยั ยังไม่สามารถ
ระบุถึงประเภทของขยะได้ชดั เจน จึงทาให้การคัดแยกขยะยัง ไม่ถูกวิธเี ท่าทีควร ส่วนใหญ่ คดั แยก
ตามวิธกี ารของตนเองหรือทีเ่ คยได้รบั รูไ้ ด้รบั การถ่ายทอดจากสมาชิกในครอบครัว คัดแยกตามความ
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สะดวก อีกทัง้ การขาดความรูห้ รือมีความรูเ้ กี่ยวกับการคัดแยกขยะไม่เพียงพอทาให้การคัดแยกเพื่อ
ขายเกิดขึน้ เพียงกับคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่พอมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและรู้แหล่งรับซื้อ เพราะ
เห็นว่าคัดแยกลาบาก ไม่มที จ่ี ดั เก็บขยะทีค่ ดั แยก แยกแล้วไม่รวู้ า่ จะต้องนาไปขายทีไ่ หน และขายได้
ไม่คุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปกับการคัดแยก ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่า “การสร้าง
ความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะ” เป็ นจุดร่วมทีส่ าคัญและจาเป็ นสาหรับการจัดการขยะของชุมชนใน
เบื้องต้น ไม่ว่าจะเพื่อเป้ าหมายใด หากมีความรู้กจ็ ะช่วยให้สามารถจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี และ
เป็ นแรงจูงใจในการคัดแยกขยะของครัวเรือนอีกด้วยสาหรับผู้ท่ีต้องการคัดแยกขยะเพื่อนาไปขาย
สร้างรายได้
“บ้านเรานีม่ ถี งั เดียวไว้ท้งิ ขยะ แยกก็ไม่รจู้ ะเอาไปทิ้งทีไ่ หน ทีเ่ ขาว่าขายได้เราก็ไม่รวู้ า่
ต้องไปขายทีไ่ หน ขยะบางอย่างก็ยงั ไม่รเู้ ลยว่ายะแยกยังไงมันถึงจะเป็นราคา” (ป้ ารีย)์
“เชิญคนทีร่ เู้ รือ่ งราคาขยะ คนทีร่ บั ซื้อขยะมาให้ความรูถ้ งึ ประเภทและวิธกี ารแยกขยะ
เอามาพูดให้ฟังว่าแยกยังไง... มาบรรยายอย่างเดียวน่าจะไม่พอ ให้ฝึกแยกด้วยเลยจะ
ได้เห็นเวลาไปทาจริงๆ จะได้ทาถูกเลย” (ลุงบรรจง)
“ถ้าเราสามารถเอาความรูต้ รงนี้มาให้พวกเราพอทราบ มันก็จะทาให้พวกเราหรือคนที ่
เก็บขยะคัดแยกไว้มกี าลังใจมากขึน้ ” (ลุงสงคราม)
2) ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
จากการทบทวนประวัติศาสตร์ของชุ มชนเกี่ยวกับการจัดการขยะและการ
วิพากษ์ร่วมกันของผู้ร่วมวิจยั พบประเด็นสาคัญที่ทาให้การจัดการขยะของชุมชนยังไม่เห็นผลคือ
การไม่มถี งั ขยะหรือภาชนะคัดแยกขยะทีเ่ พียงพอสาหรับขยะแต่ละประเภท แม้คนในชุมชนจะเกิด
ความตระหนักถึงปัญหาจากขยะก็ไม่สามารถทาการคัดแยกขยะได้ เพราะท้ายทีส่ ุดแล้วก็ตอ้ งนาไป
ทิ้งรวมที่ถงั ขยะใบเดียว รวมทัง้ การที่จะขอให้หน่ วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือก็ทาได้ยาก การที่
ครัวเรือนจะจัดซือ้ ถังขยะมาใช้ในครัวเรือนก็ทาได้ยากเนื่องจากราคาสูง ดังนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่าหาก
ชุ มชนสามารถสร้างภาชนะสาหรับการคัดแยกขยะอย่างง่า ยด้วยตนเอง ส าหรับคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนหรือชุมชน ก็จะสามารถช่วยให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะกันมากขึน้
“มาทาถังขยะง่ายๆ กันเองดีไหม ไม่ตอ้ งใช้ของเทศบาลอย่างเดียวเดียว ของเขามีถงั
เดียวเราก็แยกไม่ได้อยูแ่ ล้ว” (ลุงแกะ)
“ถ้าเราทาถังขยะแบบเป็นตะแกรงมาใส่ขยะพวกทีข่ ายได้น่าจะโอเคนะ” (ลุงแดง)
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“ถ้าทาถังขยะพวกตะแกรงผมมีอุปกรณ์อยูบ่ า้ ง ยืมจากข้างบ้านทีเ่ ขาเป็นช่างก็ได้” (ลุงผูพ้ นั )
3) สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้
ประเด็นสาคัญประการหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการจัดการขยะที่ผรู้ ่วมวิจยั เห็นร่วมกัน
ว่าจะเป็ นการช่วยลดขยะคือการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก จะเป็ นการช่วยลดปริมาณขยะทีจ่ ะต้องคัด
แยกอีกวิธกี ารหนึ่ง ซึ่งผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าถุงพลาสติกเป็ นขยะที่ก่อให้เกิดมลพิษ ใช้เวลาในการย่อย
สลายนาน และเห็นร่วมกันว่าวิธหี นึ่งในการลดขยะถุงพลาสติกคือการปฏิเสธไม่รบั หรือรับมาเท่าที่
จาเป็ น ให้น้ อยที่สุด การใช้ถุ ง ผ้า เป็ น ทางออกหนึ่ ง ที่น่ าจะช่ วยลดการใช้ถุ ง พลาสติกได้ แต่จาก
ประสบการณ์ท่ผี ่านมาผู้ร่ วมวิจ ยั เคยได้ร บั การแจกถุงผ้าที่ส่วนใหญ่ มชี ่อื เจ้าของผู้จดั งานปรากฏ
อย่างโดดเด่นไม่จูงใจให้นาไปใช้ บางครัง้ ผู้ร่วมวิจยั ก็เพียงรับมาแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนัน้ ผู้ร่วม
วิจยั เห็นว่าหากมีถุงผ้าทีน่ ่าใช้และเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองก็จะทาให้ผใู้ ช้อยากใช้
“ถุงผ้านีก่ ช็ ่วยลดขยะได้อย่างหนึง่ นะ แต่ทเี ่ รามีมนั ไม่น่าใช้ มีป้ายชือ่ เต็มไปหมดได้มา
จากไปอบรมอ่ะคนนัน้ แจกคนนีแ่ จกมามันมีโลโก้เค้าเต็มไปหมดมันไม่จ๊าบเลย” (ป้ ารีย)์
จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์และการวิพากษ์เพื่อหาจุดร่ วมของการจัดการขยะ
ของผู้ ร่ ว มวิจ ัย ท าให้ ไ ด้ ส ิ่ง ที่ชุ ม ชนมีค วามต้ อ งการซึ่ง มีเ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น จากการทบทวน
ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิในอดีต 3 ประเด็น ได้แก่ ให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั ิการคัดแยกขยะ
เพื่อให้เกิดรายได้ จัดท าภาชนะส าหรับการรวบรวมจัดเก็บ ท าถัง ขยะอย่างง่ายใช้เอง และการ
สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้
2. ประวัติศาสตร์แห่งการปฏิ บตั ิ ของโรงเรียน
2.1 ก่อนเริ่มการทบทวนประวัติศาสตร์ของการปฏิ บตั ิ
ในส่วนของโรงเรียนผูร้ ่วมวิจยั ประกอบไปด้วย นักเรียน ครู และผูบ้ ริหารโรงเรียน
ซึ่งก่อนดาเนินการวิจ ยั ผู้ว ิจยั ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุ ประสงค์ กระบวนการดาเนินการวิจยั และ
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมวิจยั ของโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีความต้องการีจ่ ะเข้าร่วมการ
ดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ เนื่องจากในอดีตโรงเรียนมีการขับเคลื่อนเรื่องขยะ มีการจัดตัง้ ธนาคารขยะ
แต่ไม่ประสบผลสาเร็จด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ เช่น การไม่ได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากรใน
โรงเรียน ภาระงานที่มากของครูท่ดี าเนินการ และการขาดความตระหนักของนักเรียน เป็ นต้น แต่
ทัง้ นี้จากการสังเกตและการบอกเล่าของครูทาให้พบว่าการจะดาเนินการให้เกิดผล จาเป็ นทีน่ กั เรียน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมกันคิด แสดงความคิดเห็นอย่างมาก แต่ปัญหาที่พบคือนักเรียนของ
โรงเรียนนี้ยงั ขาดทักษะการเล่าเรื่อง นักเรียนไม่สามารถทีจ่ ะบอกเล่าสิง่ ทีค่ ดิ และประสบการณ์ส่ผู อู้ ่นื
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ได้อย่างเป็ นระบบ ครูจงึ ให้ขอ้ สังเกตว่าหากมีการเสริมทักษะการเล่าเรื่องให้แก่นักเรียนก่อนจะช่ วย
ให้การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปอย่างดีมากยิง่ ขึน้
ผู้ว ิจ ัย จึง ได้น าประเด็น ดัง กล่ า วมาพิจารณาและเห็น ว่า มีค วามส าคัญ ต่ อ การ
ดาเนินการวิจยั ให้ประสบความสาเร็จ จึงได้จดั กิจกรรมการฝึกเล่าเรื่องให้แก่นกั เรียนทีจ่ ะเป็ นผูร้ ่วม
วิจยั โดยใช้เทคนิ คการเล่าเรื่องตามโครงสร้าง (Story telling) โดยใช้เนื้ อหาเกี่ยวกับขยะมาเป็ น
ประเด็นในการฝึก ปรากฏว่านักเรียนยังไม่สามารถเล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวได้ ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ น
เรื่องที่ยงั ไม่ใช่เรื่องใกล้ตวั และนักเรียนเห็นว่ายังไม่ได้อยู่ในชีวติ ประจาวันของตนเอง ผู้วจิ ยั จึงปรับ
เรื่องเล่าให้เป็ นประสบการณ์ทน่ี กั เรียนอยากเล่า เป็ นเรื่องใกล้ตวั ของนักเรียนเอง ซึง่ พบว่านักเรียนมี
ความผ่อนคลายขณะท าการเล่าเรื่อง และสามารถเล่าออกมาได้เป็ นอย่างดี เมื่อเล่าจบผู้วจิ ยั ให้
เพื่อนๆ ในวงสนทนาช่วยกันสะท้อนการเล่า จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้คาแนะนาโดยสอดแทรกความรู้ตาม
โครงสร้างการเล่าเรื่อง (Story telling) เมื่อนักเรียนเริม่ เกิดความคุ้นเคยกับโครงสร้างการเล่าเรื่อง
ดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึงได้นาประเด็นขยะเข้าสู่วงสนทนา และพบว่านักเรียนสามารถเล่าเรื่องเกี่ย วกับ
ประสบการณ์และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับขยะได้ ผู้วจิ ยั จึงเริ่มดาเนินการทบทวนประวัตศิ าสตร์ของการ
ปฏิบตั ใิ นกลุ่มของโรงเรียน ดังได้นาเสนอต่อไป
1.2.2 ประวัติศาสตร์ของการปฏิ บตั ิ
การทบทวนประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั ขิ องผูร้ ่วมวิจยั ในโรงเรียน ดาเนินการใน
2 กิจกรรม คือ ทบทวนโดยการเล่าเรื่องย้อนถึงอดีตที่มกี ารปฏิบตั ิเกี่ยวกับขยะ และทบทวนการ
ปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาด้วยการสารวจขยะในโรงเรียน นักเรียนได้สะท้อนให้เห็นการจัดการขยะในโรงเรียน
ทีผ่ ่านมาดังนี้
1) ทิง้ ขยะลงถังขยะทีท่ างโรงเรียนจัดเตรียมให้
นักเรียนได้สะท้อนการทิ้งขยะของตนเองและนักเรียนในโรงเรียนว่ามีการทิง้
ขยะลงในถังตามที่โรงเรียนได้จดั เตรียมไว้ให้ตามที่ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน รวมถึงในห้องเรียน
ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการขยะของนักเรียนคือการทิง้ ลงถังขยะ ไม่ทง้ิ เรีย่ ราด
“การทิ้งขยะของหนูคอื ทิง้ ลงในถังขยะของโรงเรียนค่ะ พยายามค่ะในโรงเรียนจะมีถงั สี
เหลืองอยู่ เราก็ท้งิ ในนัน้ ถ้าอยูใ่ นห้องเรียนก็มถี งั ขยะอยูห่ ลังห้อง... ไม่ได้แยกค่ะเพราะมี
ถังแบบเดียว” (ตาล)
“พวกเราไม่ทง้ ิ ขยะเรีย่ ราด ต้องทิ้งลงในถังขยะค่ะครูเดีย๋ วโดนครูดุ” (วิว)
พื้นที่แห่งการปฏิบตั ใิ นส่วนของพฤติกรรมการทิง้ ขยะลงถังขยะ วัสดุท่โี รงเรียนจัดเตรียม
ไว้ให้มที งั ้ ในบริเวณโรงเรียน และในห้องเรียน ขยะในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็ นถุงพลาสติก เปลือกลูก
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อม ถุ ง ขนม กล่องนม เมื่อนักเรียนรับประทานแล้วจะน าไปทิ้งลงในถังขยะที่อยู่ใกล้กบั บริเวณที่
ตนเองรับประทาน โดยทิง้ รวมในถังเดียวกัน สิง่ ทีส่ นับสนุนหรือเอือ้ ต่อการทิง้ ขยะลงถัง คือการมีถงั
ขยะวางไว้ใ นบริเ วณต่ างๆ ท าให้นักเรียนสามารถทิ้ง ได้อย่างสะดวก ทัง้ บริเวณโรงเรียนและ
ห้องเรียน
“ถังขยะก็จะมีถงั ใหญ่วางตามจุดต่างๆ รอบโรงเรียน และถังเล็กในห้องเรียน เวลาจะทิง้ ก็
เดินไปทิ้งในถังขยะ” (น๊อต)
สิง่ ที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั หิ รือการทิ้งขยะลงในถังของนักเรียน มาจากครูผู้สอนทีค่ อย
บอก คอยกาชับให้นกั เรียนทิง้ ขยะลงในถัง รวมถึงการมีบทลงโทษหากพบว่านักเรียนไม่ปฏิบตั ิตาม
เช่น การดุ การว่ากล่าวตักเตือน เป็ นต้น
“ครูเขาก็สอนตลอดว่าเราต้องทิ้งขยะลงถังนะ มันช่วยให้โรงเรียนสะอาด เป็นวินยั ทีเ่ รา
ต้องทา” (ตาล)
“ถ้าครูเห็นว่าใครทิ้งขยะลงพื้นก็จะถูกครูดุ ถูกครูวา่ ได้ครับ” (โฟม)
นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนก็ให้ความสาคัญกับความสะอาดของโรงเรียน โดยได้เน้นยา้
กับนักเรียนถึงการช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน เพราะจะเป็ นหน้าเป็ นตาให้แก่โรงเรียน
อีกทัง้ โรงเรียนยังมีภารโรงที่คอยเก็บขยะจากถังไปไว้หน้าโรงเรียนให้รถเทศบาลมานาไปกาจัดต่อ
รวมทัง้ ดูแลถังขยะในบริเวณโรงเรียนไม่ให้เต็มด้วย จึงเป็ นการเอือ้ ต่อการทิง้ ขยะลงถังของนักเรียน
“ผูอ้ านวยการโรงเรียนเน้นย้าเรือ่ งความสะอาดเป็นสิง่ จาเป็นสาหรับวินยั ของนักเรียน
ผอ.ปลูกฝั งให้ทง้ ิ ขยะให้ถกู ที ่ ตัง้ แต่ยคุ สมัย “ตาวิเศษเห็นนะ”...”
“ภารโรงจะดูแลถังขยะในโรงเรียน และจะเข็ญขยะจากจุดต่างๆ ในโรงเรียนมารวมไว้
ตรงปากทางหน้าประตูให้รถเทศบาลมาเก็บ...”
2) กาจัดขยะโดยการเผา
การกาจัดขยะในอดีตอีกประการหนึ่งทีพ่ บจากการบอกเล่าและการเดินสารวจ
ขยะในโรงเรียนของนักเรียนผูร้ ่วมวิจยั คือการเผา นักเรียนได้สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อของการ
กาจัดขยะด้วยการเผาว่าเป็ นการจัดการขยะอย่างหนึ่งที่ทาต่อ ๆ กันมา โดยส่วนมากจะทากับขยะ
แห้ง เช่น เศษใบไม้ เศษกระดาษ กล่องนม เป็ นต้น โดยผู้ท่ที าหน้าที่เผาเป็ นภารโรงของโรงเรียน
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แต่นักเรียนจะเป็ นผู้ช่วยกวาดและกองไว้เป็ น จุด ๆ นักเรียนบางคนมองว่าการเผาขยะเป็ นเรื่อง
ธรรมดาทีใ่ ครๆ ก็ทา ทัง้ ทีโ่ รงเรียนและทีบ่ า้ น แต่นกั เรียนบางคนก็ทราบว่าการเผาขยะเป็ นสิง่ ที่ไม่ดี
เป็ นมลพิษ แต่กไ็ ม่รวู้ ธิ กี ารจัดการขยะอย่างอื่นทีด่ ไี ปกว่านี้ และโรงเรียนก็ปฏิบตั แิ บบนี้มานานแล้ว
“เผาขยะเป็นการกาจัดขยะวิธหี นึง่ ครับ ทีบ่ า้ นผมก็เผา มันก็ทาให้โรงเรียนสะอาดครับ
กองไว้เดีย๋ วมากมาคุย้ มาเขียเรี
่ ย่ ราดหมด” (พีพ่ งษ์)
“ครูเคยบอกว่าเผาขยะทาลายสิง่ แวดล้อม ทาให้โลกร้อน แต่ถา้ ไม่เผามันก็จะสกปรก
พวกใบไม้ถา้ ไม่รบี เผาเวลาลมพัดก็ปลิวกระจาย พวกหนูกต็ อ้ งมากวาดอีกค่ะ” (ฟ้ าง)
จากการสะท้อนความคิด ความเชื่อในอดีตเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยวิธีการเผาของ
นักเรียน แม้ว่าจะไม่ได้เผาเองเพราะกลัวว่าจะเกิดอัน ตราย แต่นักเรียนก็มสี ่วนร่ วมและรับรู้ก าร
จัดการขยะด้วยวิธนี ้ีตลอด และเห็นว่าเป็ นวิธกี ารจัดการขยะอย่างหนึ่งทีช่ ่วยลดขยะและรักษาความ
สะอาดของโรงเรียน โดยนักเรียนจะมีหน้าทีใ่ นการกวาดขยะทีต่ ้องเผารวมไว้แต่ล ะจุดซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเศษใบไม้ และจะมีผมู้ านาไปเผาในจุดเผาขยะต่อ สิง่ ทีส่ นับสนุนให้เกิดการปฏิบตั แิ บบนี้มที งั ้ การ
ทีโ่ รงเรียนไม่มถี งั ขยะสาหรับรองรับขยะแห้งซึง่ เป็ นเศษใบไม้ทม่ี ปี ริมาณมากในแต่ละวัน การมีพน้ื ที่
สาหรับการรวมและเผาในบริเวณโรงเรียน ทาให้การจัดการจัดโดยการเผาเป็ นวิถีปฏิบตั ทิ ่ดี าเนินมา
อย่างต่อเนื่องในโรงเรียน
“พวกผมก็กวาดกองไว้เดีย๋ วน้าภารโรงเขาก็จะเผา พวกเศษใบไม้ บางทีกเ็ อาถุงนมทิ้ง
ไปรวมไว้ดว้ ย” (ต้อม)
“ภารโรงเขาจะมีทเี ่ ผาขยะของเขาหลังโรงเรียน แต่อนั ไหนเราก็กองไว้เดีย๋ วลุงเขาก็มา
เอาไปเผาเองครับแต่ส่วนใหญ่แกก็จะเผาทีก่ องเลยนะครับ” (โฟม)
“ทิ้งลงถังขยะไม่ไหวหรอกครับ มันเยอะ เผานีแ่ หละง่ายสุดพวกใบไม้อะครับ ถังขยะไว้
ทิ้งพวกขยะอย่างอืน่ ” (น็อต)
สาหรับในมิตขิ องความสัมพัน ธ์ท่ที าให้เกิดการเผาขยะในโรงเรียนมีท ัง้ ครูท่ใี ห้นักเรียน
ช่วยกันรักษาความสะอาดของโรงเรียน มีการมอบหมายพื้นทีท่ าความสะอาด ภารโรงทีม่ หี น้าทีน่ า
ขยะที่นักเรียนกวาดรวมกันไปกาจัดโดยการเผา ซึ่งนักเรียนเกิดการเรียนรู้และซึมซับการปฏิบตั ิ
เช่นนี้โดยทีไ่ ม่มผี มู้ าบอก หรือสอนว่าการเผาเป็ นสิง่ ทีด่ หี รือไม่ดี นักเรียนจึงเห็นว่าการเผาขยะไม่ใช่
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สิ่ง ที่ไม่ควรปฏิบตั ิ อีกทัง้ การจัดถังขยะแก่โ รงเรียนของเทศบาลมีถงั ประเภทเดียวนักเรียนจึงไม่
สามารถนาขยะแห้งทีม่ ปี ริมาณมากไปทิง้ ลงถังขยะได้หมด
“ครูกจ็ ะให้เรากวาดและกองรวมไว้ให้ภารโรงมาเอาไปเผา บางทีหนูกไ็ ด้ทาตรงหน้า
อาคารเรียน บางทีกห็ น้าเสาธง แล้วแต่วนั ค่ะ” (อีฟ)
“ถังขยะใส่ไม่พอหรอกครับครู ใบไม้ทตี ่ กลงมามันเยอะครับแต่ละวัน มีหลายทีด่ ว้ ย พวก
ผมต้องแบ่งกันทาครับ...” (ไนท์)
3) ธนาคารขยะ
ธนาคารขยะ เป็ นการจัดการขยะอย่างหนึ่งที่ทางโรงเรียนเคยปฏิบตั เิ พื่อให้
นักเรียนรู้จกั การแยกขยะและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน โดยมาจากแนวคิดของครูในโรงเรียนและ
ได้รบั การสนับสนุนการจัดตัง้ จากหน่วยงานภาครัฐจากภายนอก แต่กไ็ ม่สามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง
เพราะเหตุปัจ จัยหลายประการ นักเรียนสะท้อนถึงการมีธนาคารขยะว่าเป็ นแนวคิดที่ดที ่ชี ่วยให้
นักเรียนเกิดรายได้ แต่ในโรงเรียนไม่มขี ยะทีข่ ายได้ให้เก็บมาขายได้เยอะ กว่าจะรวบรวมมาขายได้
ต้องใช้เวลา นักเรียนก็มจี านวนน้อย และไม่มคี นดูแลธนาคารขยะ นักเรียนก็ตอ้ งเรียนและมีง านสืบ
เนื่ องจากการเรียน ท าให้ไ ม่ ม ีเวลาช่วยกัน ดูแลธนาคารขยะ อีกทัง้ ขยะที่เก็บก็ขายได้ร าคาน้อย
หลายเหตุปัจจัยเหล่านี้ลว้ นแล้วทีเ่ ป็ นมูลเหตุให้ธนาคารขยะไม่สามารถดาเนินต่อไปได้
“ธนาคารขยะก็ดนี ะครับ ทาให้เรารูจ้ กั คัดแยกขยะก่อนเอาไปทิ้ง หรือบางทีกไ็ ปเก็บใน
ถังขยะมาขาย แต่ลองทาดูแล้วมันไปไม่รอด” (พีพ่ งษ์)
“ตอนนี้ไม่ได้ทาแล้วครับ มันไม่มคี นดูแล พวกผมก็ต้องเรียนไม่มเี วลาครับ...” (เต้)
“บางทีเราเก็บตัง้ นานแต่ขายได้ไม่กบี ่ าท มันก็ไม่คมุ้ เอาเวลาไปทาการบ้าน
หรือเรียนดีกว่าค่ะ แต่เวลาว่างก็จะเล่นซะเป็นส่วนใหญ่คะ่ พวกหนู ” (วิว)
พืน้ ทีท่ างกายภาพทีส่ นับสนุนการดาเนินการธนาคารขยะในโรงเรียนมีพร้อมหมดไม่ว่าจะ
เป็ นสมุดบัญชี ตะแกรงแยกขยะ อาคารธนาคารขยะ ส่วนขยะทีน่ ามาฝากทีธ่ นาคารขยะก็จะเป็ นขยะ
ทีเ่ กิดขึน้ ในโรงเรียน เช่น กระดาษ ขวดน้า กล้องนม เป็ นต้น โดยบางครัง้ นักเรียนก็มกี ารนาขยะมา
จากบ้านมาฝาก แต่เนื่ องจากความซับซ้อนของการดาเนิ นการที่ต้องใช้บุคลากรในการดูแลเป็ น
ประจาอาจไม่เหมาะกับโรงเรียนทีม่ จี านวนนักเรียนไม่มาก ปริมาณขยะก็ไม่มาก
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“สถานทีเ่ รามีพร้อม มีธนาคารในโรงเรียน พวกผมเอาขยะมาขายได้ตลอดถ้าขยันเก็บ
แต่กไ็ ม่มคี นมาจัดการ มีครูคนเดียวทา” (พีพ่ งษ์)
ปั จ จุ บนั ธนาคารขยะของโรงเรียนไม่ได้ดาเนิน การต่อเนื่ องจากไม่มีผู้ดูแล ครูท่ที า
หน้าทีด่ แู ลมีภาระงานอื่นมาก ไม่มผี มู้ าคัดแยกก่อนนาไปจาหน่าย ประกอบกับการประสานผูร้ บั ซือ้ ที่
หาได้ยากและไม่แน่นอน ทาให้ธนาคารขยะถูกทิง้ ร้างไม่มกี ารดาเนินการ
จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการขยะในโรงเรียนทาให้
พบว่าวิธกี ารจัดการขยะของนักเรียนส่วนใหญ่ทาเพราะครู ส ั ่ง ทัง้ การทิ้งลงถังขยะที่มอี ยู่ประเภท
เดียว การรวมขยะเพื่อเผา และกิจกรรมธนาคารขยะก็ดาเนินการเพราะครูให้ทา การทิ้งขยะส่วน
ใหญ่ไม่ได้มกี ารแยกขยะก่อนนาไปทิง้ เป็ นวิถปี ฏิบตั ทิ ก่ี ระทาสืบเนื่องกันมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ทาให้นกั เรียนเห็นว่าไม่วา่ จะเป็ นการจัดการขยะแบบใดขอเพียงทาโรงเรียนสะอาด ช่วยให้โรงเรียน
น่าอยู่ แม้วา่ จะมีการได้รบั ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากขยะ ประเภทของขยะ หรือแม้แต่การคัดแยก
ขยะ แต่ในชีวติ จริงนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบตั ใิ นสิง่ ที่เรียนมา ความตระหนักหรือให้ความสาคัญกับ
ปัญหาขยะจึงยังไม่เกิดกับนักเรียน
เมื่อได้เห็นภาพประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขยะของโรงเรียนแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้ชวนนักเรียนซึง่ เป็ นกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั มาทบทวนสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั ิ ให้นกั เรียนได้ร่วมกันคิดว่าสิง่
ที่เคยปฏิบตั มิ านัน้ ดีหรือไม่ดอี ย่างไร โดยผนวกกับสิง่ ที่นักเรียนเคยเรียนและรู้มาในชัน้ เรียน เมื่อ
นักเรียนลองนึกภาพและได้พดู คุยกันทาให้เห็นว่าสิง่ ทีเ่ คยปฏิบตั มิ านัน้ มีทงั ้ ส่วนทีด่ แี ละไม่ดี ส่วนทีด่ ี
คือนักเรียนไม่ท้งิ ขยะเรี่ยราดตามทาง แต่ท้งิ ลงในถังขยะ แต่ไม่มกี ารคัดแยกขยะตามประเภทที่
ตนเองเคยได้เรียนมา และหากให้นักเรียนแยกขยะจริงๆ หลายๆ คนก็แยกไม่ถูกเพราะไม่เคยแยก
และระบุไม่ได้วา่ ขยะแต่ละประเภทนัน้ ต้องทิง้ ลงถังไหนบ้าง และไม่มถี งั ขยะให้แยก อีกทัง้ นักเรียนยัง
สะท้อนให้เห็นว่าการเผาขยะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดแี ละทาลายสิง่ แวดล้อม แต่นักเรียนก็ไม่สามารถที่จะทา
วิธกี ารอื่นได้ ด้วยหน้าทีห่ ลักของตนเองนัน้ มาเพื่อเรียนหนังสือ เก็บเกีย่ วความรู้ สาหรับธนาคารขยะ
การมีธนาคารขยะเป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่ควรมีการบริหารจัดการทีด่ ี มีผมู้ าดูแลอย่างจริงจัง
จากการร่วมกันสะท้อนสิง่ ที่เคยปฏิบตั แิ ละสิง่ ทีเ่ ป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อการปฏิบตั ขิ อง
นัก เรีย นเกี่ย วกับ การจัดการขยะนี้ ผู้ว ิจ ัย ได้ส ะท้อ นไปยัง ผู้บ ริห ารและครูท่เี กี่ย วข้อ ง เพื่อ ขอ
ความเห็นและความร่วมมือหากนักเรียนจะดาเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะของโรงเรียน รวมทัง้
หากจะมีการผนวกเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรูใ้ นโรงเรียน ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบและสนับสนุ น
จากผูบ้ ริหารและครูเป็ นอย่างดี
จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ชวนนักเรียนคิดวิธีการจัดการขยะที่นักเรียนสามารถท าได้ โดย
อาศัยข้อมูลจากการทบทวนประวัตศิ าสตร์ทเ่ี คยปฏิบตั ิ มาร่วมกันคิดกิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อการ
จัดการขยะในโรงเรียน นาไปสู่การวางแผนกิจกรรมการปฏิบตั ริ ่วมกัน โดยอาศัยการวิพากษ์ร่วมกัน
ในประเด็นที่ไม่สมเหตุสมผล ไม่ย ั ่งยืน และไม่ยุตธิ รรม ทาให้เห็นว่าผู้ร่วมวิจยั มีความต้องการคัด
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แยกขยะตามขยะประเภทต่างๆ ทีเ่ คยได้เรียนมาแต่ไม่สามารถทาได้เนื่องจากโรงเรียนไม่มถี งั รองรับ
การคัดแยก และนักเรียนยังขาดความรู้เรื่องการแยกขยะ ไม่เข้าใจความหมายของถังทีม่ ี การแยก
เพื่อขายในธนาคารขยะไม่มผี ดู้ แู ลจัดการ อีกทัง้ การลดขยะก็ทาได้ยากเนื่องจากไม่มวี สั ดุท่เี พียงพอ
เมื่อนักเรียนได้ร่วมกันวิพากษ์แล้วจึงได้มมี ติร่ วมกันถึงแนวทางในการจัดการขยะของโรงเรียนที่
ตนเองน่ าจะสามารถดาเนิน การได้โ ดยได้ร บั การสนับสนุ นจากผู้วจิ ยั คือ ประเด็น ของการสร้าง
ความรู้ ทัง้ เรื่องการคัดแยกอย่างถูกวิธี และการแยกเพื่อรายได้ ประเด็น ของการจัดท าถัง ขยะ
เพิม่ เติม และการสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ เพื่อเป็ นจุดเริม่ ต้นของการจัดการขยะของโรงเรียน ซึง่ แต่
ละกิจกรรมทีเ่ ป็ นความเห็นร่วมของกลุ่มจะได้ฉายภาพให้เห็นเบือ้ งหลังความคิด ดังต่อไปนี้
1) การสร้างความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้
จากการร่วมกัน วิพากษ์ของผู้ร่ วมวิจ ยั เพื่อหาจุดร่ วมของการจัดการขยะใน
โรงเรียน ทาให้เห็นว่าการปฏิบตั ใิ นอดีตโรงเรียนไม่มกี ารคัดแยกขยะด้วยเหตุผลประการสาคัญคือมี
ถังขยะเพียงแบบเดียวสาหรับทิ้งขยะในโรงเรียน และความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะที่นกั เรียนได้
เรียนเมื่อไม่ได้นามาปฏิบตั จิ ริงทาให้ไม่สามารถระบุได้ว่าขยะแต่ละชิ้นเป็ นขยะประเภทใด นักเรียน
ยังมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธอี ยู่น้อย อีกทัง้ การขาดความรูห้ รือมีความรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมีส่วนทาให้การคัดแยกเพื่อขายในธนาคารขยะทีเ่ คยมีไม่ประสบความสาเร็จเพราะ
ไม่มกี ารคัดแยกประเภทก่อนนาไปสู่ธนาคาร การจัดการของธนาคารจึ งทาได้ยากขึน้ และเกิดขึน้
เพียงกับนักเรียนกลุ่มเล็กๆ
ดังนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั จึงมีความคิดเห็นร่วมกันว่า “การสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยก
ขยะ” เป็ นจุดร่วมที่สาคัญและจาเป็ นส าหรับการจัดการขยะของโรงเรียนในเบื้องต้น ไม่ว่าจะเพื่อ
เป้ าหมายใด หากมีความรูก้ จ็ ะช่วยให้สามารถจัดการขยะได้อย่างถูกวิธี ถูกประเภท และช่วยรักษา
สิง่ แวดล้อมของโรงเรียนได้อกี ด้วย
“ครูเขาก็สอนเรานะคะว่าขยะมีกปี ่ ระเภท อะไรบ้างตอนเรียนในห้อง แต่พวกหนูกไ็ ม่ได้
แยกเพราะถังขยะไม่มใี ห้แยก” (เป้ )
“ถ้าให้แยกจริงๆ ก็มบี างชิ้นทีเ่ ราก็ไม่รวู้ า่ เป็นขยะแบบไหน อย่างแก้วพลาสติกทีใ่ ส่
น้ าอัดลมก็ไม่รวู้ า่ จะทิง้ ลงถังไหนคะ ถ้าเรามีความรู้ มีคนสอนแล้วได้ทาจริง ๆ น่าจะดีค่ะ”
(ฟ้ า)
2) ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
การปฏิบตั ทิ ่ผี ่านมาของโรงเรียนคือไม่มกี ารคัดแยกขยะก่อนนาไปทิ้ง ขยะ
แห้งบางชนิดเช่น เศษใบไม้ เศษหญ้า มีการจัดการโดยการเผา เหตุผลประการสาคัญที่ไม่มกี ารคัด
แยกขยะเหล่านี้คอื การไม่มถี งั ขยะเพียงพอสาหรับการคัดแยก โรงเรียนมีถงั สาหรับทิง้ ขยะประเภท
เดียว นักเรียนจึงไม่ได้มกี ารคัดแยกขยะนอกจากขยะทีจ่ ะนาไปขาย ซึง่ ปัจจุบนั ไม่ได้ดาเนินการแล้ว
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ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่าหากมีถงั ขยะประเภทต่างๆ สาหรับการคัดแยกขยะก็จะช่วยให้นกั เรียนมีพฤติกรรม
การคัดแยกขยะมากขึน้ ซึง่ อาจเป็ นถังขยะทีจ่ ดั ทาขึน้ เองและเขียนป้ ายกากับไว้วา่ เป็ นขยะประเภทใด
“ปัญหาสาคัญของเราเลยคือไม่มถี งั ขยะประเภทต่างๆ เรามีถงั เดียว ถ้าเรามีถงั และ
เขียนบอกว่าทิ้งขยะประเภทใด มันก็จะทาให้เราแยกขยะได้” (ต้า)
“ถ้าโรงเรียนไม่มเี งินซื้อ เราก็ทาเองก็ได้นะครู
แล้วเราก็มาทาป้ ายติดว่าแต่ละถังทิ้งอะไร” (นุ๊ก)
3) สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้
สิง่ ที่ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าจะสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้อกี ทางคือการใช้ถุง
ผ้าแทนถุงพลาสติก ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในโรงเรียนเท่านัน้ แต่เมื่อกลับไปยังบ้านและชุมชนก็สามรถ
นาไปใช้ได้ดว้ ย ผูร้ ่วมวิจยั เคยรับรู้จากการเรียนและจากสื่อว่าถุงพลาสติกทาให้เกิดโลกร้อน การใช้
ถุงผ้าจะช่วยลดโลกร้อน ดังนัน้ จึงเห็นว่าหากมีถุงผ้าสาหรับใช้แทนถุงพลาสติกเวลาซื้อของหรือใส่
ของต่างๆ ก็จะช่วยลดโลกร้อนได้
“ผมเคยดูในทีว ี บอกว่าถุงพลาสติกทาให้เกิดโลกร้อน เขารณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก ผมว่าถ้าเรามีถุงผ้าก็ดนี ะครู เวลาใส่ของจะได้ไม่ตอ้ งใช้ถุงพลาสติก” (น็อต)
“ถุงผ้าสวยๆ หนูจะใช้เวลาแม่ให้ไปซื้อของทีต่ ลาดด้วยจะเอาไปด้วยค่ะ ถ้ามีนามาใช้ใน
โรงเรียนด้วยก็วา่ ก็ดนี ะคะ” (อีฟ)
จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขยะในอดีต
ของโรงเรียน โดยมีนกั เรียนเป็ นผูร้ ่วมวิจยั และมีผบู้ ริหารและครูคอยให้การสนับสนุนทาให้ได้เห็นถึง
ช่องว่างของปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน และนักเรียนได้ร่วมกันวิพากษ์และมีขอ้ สรุปร่วมกันถึง
กิจกรรมที่จ ะท าเพื่อการจัด การขยะในโรงเรียน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสร้างความรู้และฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ 2) ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง และ 3) สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่า
ใช้ ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีม่ คี วามสอดคล้องกับกิจกรรมของผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ ป็ นในส่วนของชุมชน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
และผูร้ ่วมวิจยั จึงได้ผนวกการจัดกิจกรรมไว้ดว้ ยกัน แต่ยงั คงเป็ นไปตามเป้ าหมายและความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม
การนาเสนอวงรอบของการวิจยั แต่ละวงรอบ ผู้วจิ ยั จะได้นาเสนอให้เห็นภาพ
ของทัง้ ในส่วนของชุมชนและในส่วนของโรงเรียน เนื่องจากกิจกรรมมีความเกีย่ วเนื่องและสอดคล้อง
กันจะมีต่างกันในรายละเอียด มีการดาเนินการไปพร้อมๆ กันแต่แยกกันปฏิบตั ิ
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ตอนที่ 3 วงรอบที่ 1
จากการทบทวนประวัตศิ าสตร์ของผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ ในกลุ่มของชุมชนและโรงเรียน ทาให้เห็น
ความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขยะในอดีตของชุมชน และเมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้
ร่วมกันวิพากษ์ถึงประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั ดิ งั กล่าวจึงเห็นเบื้องหลังของการแสดงออกซึ่งการ
กระทาและช่องว่างของการปฏิบตั ทิ ่ที าให้เกิดปั ญหาขยะ รวมทัง้ วิธกี ารจัดการขยะที่ผ่านมายังไม่
ประสบความสาเร็จ จึง น ามาซึ่งการร่วมกัน คิดและหาแนวทางการจัดการขยะร่วมกัน โดยเริม่ ที่
กิจกรรมการสร้างความรู้และฝึ กปฏิบตั ิการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ เพราะทัง้ ชุ มชนและ
โรงเรียนต่างมีความเห็น ร่ วมกัน ว่ายัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกับ การคัดแยกขยะในแต่ ล ะ
ประเภท และในส่วนของชุมชนจะเน้นทีก่ ารคัดแยกเพื่อสร้างรายได้ โดยผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผน
และดาเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ ดังได้นาเสนอต่อไปนี้
1. ขัน้ การวางแผน
เมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้ทาการทบทวนและเห็นถึงประวัตศิ าสตร์ของการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการคัด
แยกขยะ เหตุผลทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังความคิด ความเชื่อ และการปฏิบตั ิ จนกระทั ่งนาไปสู่การวิพากษ์เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นการคัดแยกขยะร่วมกันและการวางแผนเพื่อการคัดแยกขยะในประเด็นของการ
ให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั ิการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ และการการจัดทาภาชนะส าหรับการ
รวบรวมจัดเก็บ ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง โดยชุมชนดาเนินการวางแผนกิจกรรมการจัดการขยะ
ดังนี้
กิ จกรรมที่ 1 ให้ความรู้และฝึ กปฏิ บตั ิ การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิ ดรายได้
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนในกิจกรรมการให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ าร
คัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ ทัง้ นี้จากการวิพากษ์ถงึ อดีตการปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาทาให้เห็น ว่าสิง่ ที่เป็ น
ช่องว่างของกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ประการสาคัญอันเป็ นจุดเริม่ ต้นที่ทาให้เกิดการจัดการขยะ คือการขาด
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ หรือบางคนมีแต่ยงั ไม่เพียงพอ เช่น ความรู้เรื่องประเภทของขยะ
ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งการวางแผน
ในการจัดกิจกรรมให้ความรูน้ ้ี กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้วางแผนและกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อ
การคัดแยกขยะ ดังนี้
1) การกาหนดประเด็นความรู้
ในส่วนของชุมชน ผู้ร่วมวิจยั วางแผนกาหนดประเด็นความรูท้ ต่ี ้องการ ซึ่งได้
ข้อสรุปประเด็นความรูท้ ต่ี อ้ งการคือ ประเภทของขยะและการคัดแยกขยะโดยเฉพาะการคัดแยกขยะ
เพื่อสร้างรายได้ ทัง้ นัน้ เนื่องจากการทบทวนอดีต พบว่าความคิด ความเชื่อ ทีน่ ามาซึง่ การแสดงออก
ถึง การกระท านัน้ แสดงให้เห็น ถึง ผู้ร่ วมวิจยั รวมถึง คนในชุ มชนยัง ขาดความรู้และความเข้า ใจ
เกี่ยวกับประเภทของขยะ ซึ่งเป็ นช่องว่างของการนาไปสู่การคัดแยกขยะ เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้
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คัดแยกขยะไม่เป็ นและไม่คดั แยก หรือคัดแยกเพียงขยะทีเ่ ก็บไว้ขายกับขยะขายไม่ได้ รวมถึงวิธกี าร
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธแี ละไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ ซึง่ จะเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเกิดการคัดแยกขยะมากขึน้
“อันดับแรกเลยเราต้องมีความรูก้ ่อน ตัวเราเอง พวกเราเองยังไม่ชดั เจนยังแยกไม่ถกู เลย
ดังนัน้ เนีย่ หากเราเชิญวิทยากรทีมี่ ความรูม้ าก็จะดี” (ลุงบรรจง)
ในส่วนของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน นักเรียนได้สะท้อนถึงสิง่ ที่อยากรูเ้ กี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ โดยเน้นทีค่ วามรูใ้ นขยะแต่ละประเภทว่ามีอะไรบ้าง และต้องทิง้ ลงในถังชนิดใดหรือสีใด อีกทัง้
ยังต้องการความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะเพื่อนาไปฝากขายทีธ่ นาคารขยะของโรงเรียนอีกด้วย เพื่อ
เป็ นการช่วยเหลือเรื่องการจัดการธนาคารของครูและโรงเรียน
“ในกลุม่ ของพวกผมเห็นว่าอยากได้ความรูเ้ กีย่ วกับการแยกขยะว่าแต่ละประเภทเราต้อง
แยกยังไง ทิง้ ลงถังไหนถ้าเรามีถงั เพียงพอ” (นุ๊ก)
“แยกไว้ขายเราก็อยากมีความรูค้ รับ จะได้รวู้ า่ ขยะไหนขายได้ขายไม่ได้ แล้วแยกยังไง
ถึงจะขายได้ ผมจะได้ช่วยครูเขาแยกเวลาทาธนาคารขยะก่อนเอาไปขายครับ”(โฟม)
2) กาหนดคุณลักษณะของวิทยากร
จากการทบทวนประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ ทาให้เห็นว่าในอดีตเคยมีผเู้ ข้า
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุ มชน แต่ส่วนใหญ่เป็ นนักวิชาการที่มาให้ความรู้ในเชิง
ทฤษฎี และภาษาทีใ่ ช้เป็ นภาษาทีเ่ ข้าใจยากสาหรับชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านไม่สามารถนามาปฏิบตั ิ
ตามได้ ดังนัน้ กิจกรรมการสร้างความรู้ในครัง้ นี้วทิ ยากรที่จะให้ความรู้ควรมีคุณลักษณะที่เป็ นผูม้ ี
ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับประเภทของขยะและการคัดแยกขยะอย่างแท้จริง เป็ นนักปฏิบตั ิ
มากกว่านักวิชาการ เป็ นผู้ท่สี ามารถให้ขอ้ มูลการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ได้อย่างชัดเจน และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา สามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดและสื่อสารต่อชุมชนทีเ่ ข้าใจง่าย
และนาไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ซึง่ เบือ้ งหลังของการทีผ่ รู้ ่วมวิจยั มีการกล่าวถึงคุณลักษณะของวิทยากรที่จะ
เชิญมานัน้ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์เกีย่ วกับการเชิญวิทยากรทีไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการของ
คนในชุมชน ทาให้ไม่เห็นผลจากการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
“วิทยากรนีส่ าคัญเลย เราเคยเชิญมานะไม่ใช่ไม่เคย แต่เขาพูดแบบภาษาไทยคาอังกฤษ
คา เราชาวบ้านฟั งแล้วก็ไม่เข้าใจ เราไม่อยากได้แบบนัน้ เราอยากได้แบบคนทีท่ าจริง
พูดภาษาทีช่ าวบ้านเข้าใจง่าย” (ลุงบรรจง)
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ในส่วนของโรงเรียนนักเรียนไม่ได้กาหนดคุณลักษณะของวิทยากรที่จะให้ความรูท้ ช่ี ดั เจน
ดังเช่นของชุมชนเพียงแต่ตอ้ งการผูท้ ม่ี าให้ความรู้เกีย่ วกับการคัดแยกขยะทีช่ ดั เจนและมีตวั อย่างให้
เห็นทีส่ อดคล้องกับขยะในโรงเรียนและชุมชน รวมทัง้ หากได้รบั ความรูจ้ ากเรื่องการคัดแยกขยะจาก
ผูร้ บั ซือ้ โดยตรงจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธนาคารขยะของโรงเรียน
“อยากได้ความรูเ้ กีย่ วกับขยะประเภทต่างๆ
บางทีผมก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นขยะอะไร” (ปิง)
“เราก็ไปถามคนซื้อเลยครับครู ถ้าได้ความรูจ้ ากคนรับซื้อเลยก็จะดีครับ เราจะได้คดั แยก
ถูกเวลามีคนเอามาให้ธนาคารขยะ” (เต้)
ในการวางแผนกิจกรรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้
ผู้ร่วมวิจยั จึงได้กาหนดให้เชิญวิทยากรจากศูน ย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิช ย์มาอบรมให้
ความรูเ้ รื่องประเภทของขยะและการคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าหากเป็ น
ตัวแทนจากศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์น่าจะเป็ นผูท้ ่มี คี วามรูใ้ นเรื่องของการคัดแยก
ขยะอย่างแท้จริง เน้นการปฏิบตั ิ และสามารถแนะนาได้วา่ คัดแยกขยะอย่างไรให้เกิดรายได้ และศูนย์
การคัดแยกขยะนี้มที ร่ี บั ซื้อขยะอยู่ท ั ่วประเทศรวมถึงในจังหวัดนครนายก ประกอบกับผู้วจิ ยั เคยไป
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์ จึงทราบว่ามีการจัดอบรมให้ความรูพ้ ร้อมฝึกปฏิบตั จิ ริง
กิ จกรรมที่ 2 ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้วางแผนการจัดกิจกรรมทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง ดังนี้
1) ค้นหาวัสดุหรือภาชนะทีเ่ หมาะสมสาหรับการทาถังขยะ
ผู้ร่ วมวิจ ยั ทัง้ ในส่วนของชุมชนและโรงเรียนเห็น ว่าการที่ไม่คดั แยกขยะเหตุผล
ประการสาคัญคือการไม่มถี งั สาหรับการคัดแยกและการจะจัดซื้อถังคัดแยกขยะที่มรี าคาแพงก็ไ ม่
สามารถทาได้ ดังนัน้ การสร้างภาชนะหรือถังคัดแยกขยะอย่างง่าย โดยใช้วสั ดุท่หี าได้ง่าย ทนทาน
และสามารถประดิษฐ์ได้เอง จะช่วยให้เกิดการคัดแยกขยะได้มากขึน้ ผูร้ ่วมวิจยั จึงมีความเห็นร่วมกัน
ว่าตะแกรงลวดเป็ นวัสดุทเ่ี หมาะสมสาหรับการทาถังขยะทีส่ ามารถหาซือ้ ได้ง่าย ราคาไม่สงู มาก และ
สามารถกาหนดขนาดของถังขยะได้เอง
2) กาหนดวิทยากรในการนาสร้างถังขยะ
ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่าวิทยากรทีจ่ ะนาพาการทาถังขยะอย่างง่ายนี้ นอกจากจะเป็ นผูท้ ม่ี ี
ความรู้ความสามารถในการท าถัง ขยะแล้ว ยัง ควรเป็ น บุคคลที่ส ามารถจูง ใจให้ผู้เข้าอบรมเห็น
ความสาคัญของการคัดแยกขยะ และเห็นว่าในครัวเรือนสามารถทาถังขยะไว้คดั แยกด้วยตนเองได้
โดยไม่ตอ้ งรอพึง่ พาภายนอก สามารถนาเสนอวิธกี ารหรือสาธิตการทาถังขยะทีเ่ ข้าใจง่าย ผู้วจิ ยั และ
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ผู้ร่ วมวิจ ยั จึงได้ประสานงานหาผู้ม ีความรู้ ความสามารถดังกล่าว และเห็นว่า นายเขตไทย สินธุ
สุ ว รรณ์ มีค วามเหมาะสมที่ จ ะเป็ นวิท ยากรส าหรับ การจัด กิจ กรรมครัง้ นี้ เนื่ อ งจากเป็ น ผู้มี
ประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย ทาให้มคี วามเข้าใจธรรมชาติของผู้ร่วมวิจยั
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูส้ งู อายุ และมีความสามารถในการพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจได้เป็ นอย่างดี เมื่อมาจัด
กิจกรรมจะมีส่วนนาพาให้ผู้ร่ วมวิจ ยั เห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะและสามารถนาวิธกี าร
กลับไปทาเองทีค่ รัวเรือนได้
ในส่วนของโรงเรียนไม่ได้ระบุหรือกาหนดคุณสมบัตวิ ทิ ยากรผูใ้ ห้ความรู้เป็ นเป็ น
กรณีพเิ ศษแต่อย่างใด ระบุแต่เพียงว่าอยากให้มผี มู้ าสอนการทาถังขยะอย่างง่ายและสามารถสอนใน
สิง่ ทีท่ าได้จริง สามารถนาไปใช้งานได้จริง
กิ จกรรมที่ 3 สร้างสรรค์ถงุ ผ้าให้น่าใช้
ในส่วนของชุมชน ผู้ร่วมวิจยั ได้วางแผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ โดย
กาหนดให้มวี ทิ ยากรที่มคี วามสามารถทางด้านการออกแบบและการวาดภาพมาเป็ นผู้แนะนาการ
สร้างเอกลักษณ์ของถุงผ้า โดยใช้การวาดภาพระบายสีลงบนถุงผ้า ซึง่ ผูร้ ่วมวิจยั แต่ละคนมีส่วนร่ วม
ในการลงมือสร้างเอกลักษณ์บนถุงผ้าด้วยตนเอง โดยถุงผ้าทีน่ ามาออกเป็ น ใช้สขี าวเพื่อให้สามารถ
ออกแบบวาดภาพระบายสีได้อย่างสวยงาม รวมทัง้ สามารถใช้วสั ดุอ่นื ๆ มาตกแต่งเพื่อความสวยงาม
ในส่วนของโรงเรียน ผูร้ ่วมวิจยั ได้วางแผนการจัดกิจกรรมถุงผ้าเช่นเดียวกับชุมชน คือ
มีวทิ ยากรทีม่ คี วามสามารถด้านการออกแบบและการวาดภาพมาแนะนาการสร้างถุงผ้าใช้เอง
ทัง้ นี้เนื่องด้วยชุมชนเป็ นพื้นทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเฉพาะ
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ท่เี ข้ามาจัดกิจกรรมบริการวิช าการแก่ชุมชนอยางต่อเนื่ องและเป็ น
สถาบันที่มบี ุคลากรและนิสติ ที่มคี วามสามารถอย่างหลากหลาย ผู้ร่วมวิจยั จึงได้กาหนดให้มีก าร
ประสานงานวิทยากรทีจ่ ะเป็ นผูน้ าในการออกแบบและจัดทาถุงผ้าจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทัง้ ประสานความอนุ เคราะห์ถุงผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จาเป็ น
เช่น อุปกรณ์วาดภาพระบายสี อุปกรณ์ตกแต่งถุงผ้า เป็ นต้น
พื้นที่ในการจัดกิจกรรมการจัดการขยะทัง้ 3 กิจกรรม ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าควรเป็ น
พื้นที่ในชุมชน การเดินทางสะดวกสาหรับผูร้ ่วมวิจยั ซึง่ มีทงั ้ สมาชิกในชุมชน ครูและนักเรียน ดังนัน้
โรงเรียนในชุมชนจึงเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมสาหรับการจัดกิจกรรม
นอกจากนี้ ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าควรมีคนอื่นๆ ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้ ด้วย
เช่น ผู้นาชุมชน หน่ วยงานท้องถิน่ และชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้รบั รู้ถงึ การขับเคลื่อน
เรื่องของขยะในชุมชน อันจะส่งผลให้เมื่อผู้ร่วมวิจยั ดาเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
ชุมชนจะมีส่วนรับรูแ้ ละให้ความร่วมมือ ทาให้กจิ กรรมต่างๆ ทีจ่ ะดาเนินการสามารถขับเคลื่อนไปได้

115
ดังนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่าจึงควรให้เชิญชวนบุคคลอื่นๆ ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ดว้ ย โดยให้
ผูร้ ่วมวิจยั ช่วยกันเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้แก่คนในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ การ สังเกต และสะท้อนผล
กิ จกรรมที่ 1 ให้ความรู้และฝึ กปฏิ บตั ิ การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิ ดรายได้
1) ขัน้ ปฏิ บตั ิ การและสังเกต
เมื่อผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนการคัดแยกขยะแล้ว ได้ดาเนินการ
ตามแผนการดาเนิ นกิจกรรมที่วางไว้ และในขณะที่ดาเนิน กิจกรรมผู้วจิ ยั ก็ไ ด้ท าการสัง เกตและ
ประเมินผลกิจกรรมร่วมด้วย ดังนี้
การดาเนิ นการกิจกรรมให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั ิการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิ ด
รายได้ ได้จดั ขึน้ ณ โรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยวิทยากรจากศูนย์คดั แยก
ขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะพร้อมยกตัวอย่างของขยะแต่ละ
ประเภทโดยนาขยะจริงมาเป็ นตัวอย่าง ให้ความรูเ้ กีย่ วกับประเภทของขยะทีส่ ามารถขายได้และการ
คัดแยกขยะเพื่อให้ขายได้ราคา พร้อมกับสาธิตการคัดแยกขยะเพื่อให้ขายได้ราคาดี รวมทัง้ แนะนา
ช่องทางการนาขยะไปขาย ราคาของขยะแต่ละประเภท
จากกิจกรรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ ในขณะ
ที่ทาการจัดกิจกรรม ผู้วจิ ยั ได้สงั เกตและประเมินผลของกิจกรรมทัง้ ในส่วนของชุมชนและโรงเรียน
ปรากฏผลดังนี้
ด้านบริบทของชุมชน จากการสังเกตผู้วจิ ยั พบว่า กิจกรรมการคัดแยกขยะมี
ความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนทัง้ ในเรื่องของสถานที่จดั กิจกรรมทีด่ าเนินการโดยใช้พน้ื ทีข่ อง
โรงเรียนในชุม ชน ท าให้ผู้ร่ วมวิจ ยั สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมได้ส ะดวก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
วิท ยากรที่ใ ห้ความรู้ส ามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพของขยะที่มีในชุ มชนได้อย่างสอดคล้องกับ
ชีวติ ประจาวันของคนในชุมชน เช่น ขวดพลาสติก ขวดยาฆ่าแมลง เป็ นต้น ซึง่ เป็ นเรื่องทีใ่ กล้ตวั และ
เป็ นชีวติ ประจาวันของผูร้ ่วมวิจยั และชุมชน
ด้านความเข้าใจ สิง่ ทีผ่ วู้ จิ ยั สังเกตเห็นจากการทากิจกรรม และการสัมภาษณ์
ผู้ร่วมวิจยั ทัง้ ในกลุ่มชุมชนและกลุ่มโรงเรียนพบว่าผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ สองกลุ่มมีความเข้าใจในการจัดการ
ขยะมากขึน้ ทัง้ ด้านความรู้ และด้านจิตใจ
จากการสังเกตในกลุ่มชุมชน จะเห็นได้วา่ วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ่วมวิจยั ได้แก่ ความรูเ้ รื่องประเภทของขยะ วิธกี ารคัดแยก
ขยะที่เน้นการคัดแยกเพื่อสร้างรายได้ รวมทัง้ การยกตัวอย่างประเภทของขยะ บอกวิธกี ารคัดแยก
เพื่อให้เกิดรายได้ และประมาณราคาของขยะแต่ละประเภท ซึ่งจากการสังเกตและการพูดคุยกับผู้
ร่วมวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผูร้ ่วมวิจยั เกิดเข้าใจในประเภทของขยะมากขึน้ ทัง้ นี้เป็ นผลจาการ
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อธิบ ายและยกตัว อย่ า งประกอบของวิท ยากร ซึ่ง ขยะที่น ามายกตัว อย่ า งเป็ นขยะที่อ ยู่ใ น
ชีวติ ประจาวันของชุมชน ทาให้เข้าใจและมองเห็นภาพของขยะแต่ละประเภทมากยิง่ ขึน้
“แบบนี้แหละทีต่ อ้ งการ เมือ่ ก่อนเราจะไม่ค่อยรูว้ า่ ขยะแต่ ละอย่างมันเป็นแบบไหน แต่ท ี ่
น้องๆ จากวงษ์พาณิชย์เขาได้บรรยาย และก็เอาขยะมาให้เราเห็นเลยนีม่ นั ก็
ชัดเจนขึน้ นะ” (ลุงสะกิด)
นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้เข้าร่ วมวิจยั เกิดเจตคติท่ดี ีต่อ การจัดการขยะมากขึน้ แต่เน้นการ
จัดการขยะทีเ่ ป็ นการสร้างรายได้มากกว่าการจัดการขยะเพื่อสิง่ แวดล้อม
“ทีเ่ ขามาให้ความรูม้ นั ดีนะ เมือ่ ก่อนนี้ป้าไม่คดั อยากแยกขยะเพราะมันขายได้น้อย
เสียเวลา แต่พอเรารูว้ า่ ทายังไงมันถึงจะได้ราคา อย่างขวดนีต่ อ้ งแยกตัวขวดกับฝา นี ่
กลับไปก็เริม่ แยกเก็บไม่ท้งิ แล้ว” (ป้ าแป๋ ว)
สาหรับในกลุ่มของโรงเรียน พบว่า ผู้ร่วมวิจยั เกิดความเข้าใจ ทัง้ ทางด้านความรู้ และด้าน
จิตใจ โดยด้านความรู้ ผู้ร่วมวิจยั มีความรู้ความเข้าใจประเภทของขบมากขึน้ สังเกตจากการที่ท ี ม
วิทยากรนาขยะมาเทรวมกันและมีกจิ กรรมให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้คดั แยก ซึง่ ผูร้ ่วมวิจยั สามารถแยกขยะได้
ตามทีไ่ ด้เรียนรูม้ าจากวิทยากร
ส่วนทางด้านจิตใจ พบว่าผู้ร่วมวิจยั ในกลุ่มโรงเรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะมาก
ยิง่ ขึน้ โดยจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจยั ได้สะท้อนถึงความคิด ความเชื่อที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับการ
จัดการขยะ จากที่ไม่เห็นความสาคัญก็เปลี่ยนเป็ นเห็นความสาคัญมากขึน้ เมื่อรู้ว่าปริมาณขยะมี
มากกว่าที่ตนเองเคยรับรู้มา และเกิดความคิดที่จะมีการจัดการขยะ เช่น ลดการสร้างขยะ การคัด
แยกขยะก่อนทิง้ เป็ นต้น
“เมือ่ ก่อนพวกผมไม่เคยเห็นภาพว่าขยะมันมีเยอะขนาดไหน และมันทาลายสิง่ แวดล้อม
ยังไง พอวันนี้ได้รจู้ ากทีว่ ทิ ยากรบอกก็อ้งึ เลย คิดเลยว่าต่อไปเราต้องช่วยกันลดการใช้
ขยะ” (เต้)
“โลกนี้ไม่มขี ยะเป็นทรัพยากรทังนั
้ น้ วางไม่ถกู จุดเฉยๆ ครับ ผมชอบมากครับครู” (นุ๊ก)
“ขยะมันอันตรายจริงๆ นะ หนูวา่ จะทิง้ หรือเผาแบบเดิมมันไม่ดี ต่อไปเราต้องช่วยกัน
แยกขยะ” (ฟ้ าง)
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ด้านพฤติกรรม พฤติกรรมที่พบจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ทงั ้ กลุ่มชุมชนและ
กลุ่มโรงเรียน พบว่าภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมผูร้ ่วมวิจยั มีพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
มากขึน้ กลุ่มของชุมชน ผู้วจิ ยั พบว่าผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่ มพี ฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึน้ โดย
เป้ าหมายของการคัดแยกส่วนใหญ่แยกเพื่อสร้างรายได้ เนื่องจากมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
คัดแยกขยะให้เกิดจากได้จากวิทยากรทีใ่ ห้ความรู้ แต่ยงั มีบางส่วนทีเ่ มื่อได้รบั ความรูแ้ ล้วยังไม่เกิด
การคัดแยกขยะ เนื่องจากยังไม่เห็นภาพของการสร้างรายได้จากขยะทีช่ ดั เจน และการแยกขยะเพื่อ
รายได้ยงั ไม่ใช่เป้ าหมายหลักของตนเอง และนอกจากนี้ยงั พบว่ามีคนอีกส่วนหนึ่งที่หลังจากได้รบั
ความรู้แล้วกลับไปแยกขยะและพบว่าการคัดแยกขยะเพื่อรายได้ยงั ไม่คมุ้ ค่าสาหรับตนเองจึงไม่ทา
การคัดแยกขยะต่อ
“กลับไปบ้านพีก่ แ็ ยกขยะเลยทีน้ี อันไหนทีข่ ายได้เราก็แยกไว้ อันไหนขายไม่ได้กท็ ง้ิ ถัง
หน้าบ้าน เมือ่ ก่อนไม่แยกไว้เพราะไม่รวู้ า่ มันมีค่า”
ในกลุ่มของโรงเรียน พบว่าหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เกิดการคัดแยกขยะ
ก่อนนาไปทิง้ จากเมื่อก่อนทีท่ ง้ิ ลงถังรวมกัน แต่หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมมีการคัดแยกขยะที่ขาย
ได้ หรือทีน่ าไปใช้ใหม่ได้ออกจากขยะทีไ่ ม่เกิดประโยชน์
“ตอนนี้ก่อนทิ้งผมก็แยกขยะก่อนนะครับครู แก้วทีม่ นี ้ าก็เทน้ าออกก่อนทิ้ง ขยะทีข่ ายได้
ก็จะแยกไว้ให้ลุงภารโรงแกเอาไปขาย” (ไนท์)
กล่าวโดยสรุป จากกิจกรรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้
พบว่ากิจกรรมมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ผูร้ ่วมวิจยั เกิดความเข้าใจประเภทของขยะมาก
ขึน้ และเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะซึง่ เน้นทีก่ ารจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้ยงั พบว่า
ผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม แต่พบบางคนยังไม่เกิด
การคัดแยกขยะ และบางคนคัดแยกระยะเวลาหนึ่งก็เลิกไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึน้ กับ
ทัง้ ในกลุ่มของโรงเรียนและชุมชน
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
หลังจากทีไ่ ด้ดาเนินกิจกรรมที่ 1 แล้ว ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนผล
การปฏิบตั เิ พื่อประเมินผลการดาเนินกิจกรรมและวางแผนการปรับปรุงต่อไป โดยเป็ นการสะท้อน
แยกเป็ นกลุ่มของชุมชนและกลุ่มโรงเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการคืนข้อมูลจากการสังเกตและประเมินผล
ให้แก่กลุ่มผู้ร่วมวิจยั เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ จากการสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ริ ่วมกันโดยผูว้ จิ ยั ใช้คาถาม “ภายหลังการทากิจกรรมต่างๆ ตามแผนทีว่ างไว้ ผู้ร่วมวิจยั เห็น
ว่ากลุ่มเกิดการเปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไร”
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กลุ่มของชุมชน พบว่าในภาพรวมเกิดการเปลีย่ นแปลงในประเด็นความเข้าใจ กล่าวคือ
ผู้ร่วมวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะมากขึน้ สามารถระบุได้วา่ เป็ นขยะประเภท
ใด และขยะประเภทใดสามารถขายได้ และรูว้ ธิ กี ารคัดแยกขยะแต่ละประเภทมากขึน้ โดยเฉพาะขยะ
ทีข่ ายได้
“สิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั ในกลุม่ ของเราหลังจากทีอ่ บรมกับวงษ์พาณิชย์คอื สามารถแยกได้มาก
ขึน้ ว่าขยะทีเ่ รามีอนั ไหนขายได้ อันไหนขายไม่ได้ ได้เทคนิคใหม่ๆ นะร้านค้าทีเ่ คยไป
ขายก็ไม่บอก” (ลุงปลัด)
นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจยั มีเจตคติเกี่ยวกับการจัดการขยะที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม คือแต่เดิมนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เห็นว่าการคัดแยกขยะไม่ใช่สงิ่ ทีจ่ าเป็ น แค่นาไปทิง้ ในถังที่
ทางเทศบาลจัดให้แต่ละบ้านก็เพียงพอแล้ว ส่วนการคัดแยกขยะเพื่อขายนัน้ เห็นเห็นว่าทาแล้วไม่
คุ้มค่า ขายไม่ได้ราคา และเปลืองพืน้ ทีใ่ นการเก็บ แต่หลังจากได้รบั ความรู้และเห็นตัวอย่างการคัด
แยกขยะจากวิทยากรความคิด ความเชื่อเรื่องการจัดการขยะก็เริม่ เปลี่ยนไป เห็นความสาคัญของ
การคัดแยกขยะมากขึน้ โดยเฉพาะการคัดแยกเพื่อขาย เห็นว่าขยะมีคุณค่ามากยิง่ ขึน้
“เมือ่ ก่อนนะผมไม่ไม่รวู้ า่ จะแยกทาไม แค่เราทิง้ ลงถังหน้าบ้านไม่ท้งิ ข้างทางมันก็ช่วย
รักษาสิง่ แวดล้อมของชุมชนแล้ว ส่วนไอ้ทแี ่ ยกไว้ขายก็เคยทานะแต่กว่าจะเก็บได้พอ
ขายทีม่ นั ก็ไม่พอ ขายก็ไม่ได้ราคาไม่คมุ้ กับทีเ่ ราจะเก็บ แต่พอเราได้ฟังจากทีว่ งษ์
พาณิชย์เขาบอกทาให้เห็นภาพมากขึน้ ความคิดเราก็เปลีย่ นจากทีไ่ ม่รวู้ า่ แยกขยะแล้ว
จะขายได้ราคาก็ทาให้รวู้ า่ ต้องแยกยังไงถึงจะขายได้.... นีก่ ก็ ลับบ้านไปก็แยกขยะทีข่ าย
ได้ไว้ต่างหาก พวกขวดแยกฝากับขวดออก...” (ลุงสงคราม)
กลุ่มของโรงเรียน พบว่าในภาพรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นความเข้าใจเช่ น กัน
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของขยะมากขึน้ จากการได้เห็นภาพการคัดแยกจริง ๆ
และได้ร่วมการคัดแยก สามารถระบุประเภทของขยะได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ จากทีเ่ คยรู้เพียงว่าขยะมีก่ี
ประเภท
“พวกหนูเข้าร่วมก็รเู้ กีย่ วกับขยะแต่ละประเภทมากขึน้ ค่ะ จากเมือ่ ก่อนหนูรวู้ า่ คือจากที ่
ครูบอก คือได้ยนิ คนพูด เห็นแผ่นพับเทศบาลแจก วันนัน้ ลองลองแยกเองเลย ตอนนี้หนู
แยกเป็นแล้วค่ะ เข้าใจแล้วแยกเป็นแล้ว” (ตาล)
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สาหรับด้านความคิด กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ในโรงเรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะมากขึน้ เห็น
ได้จากการสะท้อนถึงความคิดทีจ่ ะจัดการขยะ ทัง้ การลดขยะ การคัดแยก จากเดิมที่ยงั ไม่ค่อยเห็น
ความสาคัญของการจัดการขยะเท่าทีค่ วร เนื่องจากยังไม่ค่อยเห็นภาพของผลกระทบทีเ่ กิดจากขยะ
“เมือ่ ก่อนเราก็ไม่คดิ ว่าขยะจะมีเยอะขนาดนี้ แต่ตอนนี้เรารูแ้ ล้วว่ามันเยอะมากครับครู
และก็เยอะไม่ดตี ่อโลกและสิง่ แวดล้อม ถึงพวกผมเป็นเด็กก็ตอ้ งช่วยกันกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
ครับครู” (น็อต)
สาหรับด้านพฤติกรรมการคัดแยกขยะ จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ใิ นกลุ่มชุมชน พบว่าผู้
ร่วมวิจยั เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจถึงประเภทของ
ขยะและรูว้ า่ ขยะประเภทใดสามารถขายได้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนถึงการแสดงพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะที่เ ปลี่ย นไป ดัง เช่ น จากเมื่อ ก่ อ นในครัว เรือ นจะไม่ค่ อ ยมีการแยกขยะเนื่ อ งจากยัง ไม่เห็น
ความสาคัญของการแยกขยะ แยกขยะไม่เป็ น แยกแล้วขายไม่ได้ราคาหรือไม่รวู้ ่าจะนาไปขายไหน
แต่หลังจากทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วผูร้ ่วมวิจยั เกิดความรูค้ วามเข้าใจถึงประเภทของขยะ เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการคัดแยกขยะ รวมถึงการแยกขยะให้ได้ราคา ส่งผลให้หลังจากที่ได้รบั การอบรม
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากขึน้
“ทุกวันนี้นะแยกหมด อันไหนทีข่ ายได้เราก็จะแยกออกมาเก็บไว้ขาย ก็เมือ่ ก่อนเราแยก
ไม่เป็นเนอะไม่รวู้ า่ ขยะจะขายได้ราคา ทีเ่ คยขายๆ กันก็ได้ไม่กตี ่ งั ค์มนั ไม่คมุ้ แล้วอย่างที ่
บอกคือทีเ่ ก็บก็ไม่ม ี เก็บแล้วลูกมาเห็นก็บอกว่ารกก็เอาไปทิ้งบ้าง แต่ทุกวันนี้หลังจาก
เรามีความรูว้ า่ แยกยังไงให้ขายได้นะ เก็บหมดเลยแทบไม่มขี ยะให้ท้งิ ลงถังขยะแล้ว
ยกเว้นอันไหนทีข่ ายไม่ได้จริงๆ ถึงทิ้ง” (ลุงป้ าพร)
อย่างไรก็ตาม พบว่าในกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั บางคนภายหลังจากผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วมี
การคัดแยกขยะได้ระยะหนึ่งเพื่อขายหวังสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่เมื่อทาไปสักระยะหนึ่ง เห็น
ว่ารายได้ไ ม่ คุ้ม ค่า กับ เวลาที่เสียไป ประกอบกับบางคนการคัด แยกขยะเพื่อสร้างรายได้ไ ม่ ใ ช่
เป้ าหมายหลักของตนเอง จึง เลิกการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ ยงั พบว่ามีกลุ่มผู้ร่วมวิจยั บางคนที่
หลังจากอบรมได้รบั ความรู้แล้วยังยังไม่เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เนื่องจากไม่ได้มเี ป้ าหมาย
เพื่อการคัดแยกเพื่อสร้างรายได้ จึงยังคงรวมขยะไปทิง้ ไว้ในถังทีท่ างเทศบาลจัดให้อย่างเดียว
“ป้ าก็ลองไปแยกขยะนะคะหลังจากอบรม ทาไปพักหนึง่ กว่าจะเก็บได้มากพอเอาไปขาย
พอเอาไปขายเขาบอกว่าเราไม่แยกให้บา้ ง ราคาลงบ้าง มันก็ไม่คมุ้ กับเวลาทีเ่ ราแยก
กว่าจะได้ขายก็นาน ทีจ่ ะเก็บก็ไม่มี เลยไม่ได้เก็บอีกเลย” (ป้ าพร)
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“ทีบ่ า้ นผมไม่ได้มขี ยะทีจ่ ะแยกไว้ขายได้เยอะเหมือนร้านค้า กว่าจะเก็บได้กต็ อ้ งใช้
เวลานานเราก็ไม่มเี วลามาเก็บด้วย ตอนนี้กแ็ ยกเฉพาะพวกเศษอาหารออก ส่วนขยะ
อืน่ ๆ ก็ท้งิ ทีห่ น้าบ้าน หน้าบ้านผมจะมีถงั ขยะทีท่ างเทศบาลเขานามาให้กจ็ ะทิง้ ในนัน้ ให้
เขามาเก็บ” (ลุงใหญ่)
ในส่วนของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน นักเรียนที่เป็ นกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั มีพฤติกรรมการคัดแยก
ขยะมากขึ้น โดยกลุ่ม นักเรียนร่ วมกัน สะท้อนว่าปั จจุบนั กลุ่มมีการคัดแยกขยะที่คดิ ว่าขายได้ไว้
ต่างหาก จากเมื่อก่อนที่แยกแต่เศษใบไม้ แต่ตอนนี้มกี ารแยกขยะประเภทอื่น ๆ ด้วย เช่น ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย และขยะแห้ง
“พวกเรานักเรียนขยะครู ก็แยกขยะนะค่ะ เดีย๋ วนี้แยกขวด แยกขยะอันตรายไว้ต่าง
หากแต่ไม่ค่อยมี กระดาษทีใ่ ช้ได้อกี เราก็เอาไปใช้ เต้ชอบเอามาพับจรวจ”
แต่อย่างไรก็ตาม บางครัง้ การแยกขยะของนักเรียนก็ไม่ได้ทาทุกคน เนื่องจากบางคนยัง
เห็นว่าขยะทีต่ นเองแยกสุดท้ายก็นาไปทิง้ รวมในถังเดียวกัน ขยะทีแ่ ยกไว้ขายก็ขายได้ราคาน้อย ไม่
คุม้ ค่ากับทีค่ ดั แยก บางคนจึงเลิกแยกขยะ
กิ จกรรมที่ 2 ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
เมื่อผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้วางแผนการดาเนินกิจกรรมการทาถังขยะอย่างง่าย
ใช้เอง แล้วนัน้ จากนัน้ ได้ดาเนินการตามแผนการดาเนินกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ และในขณะที่ดาเนิน
กิจกรรมผูว้ จิ ยั ก็ได้ทาการสังเกตและประเมินผลกิจกรรมร่วมด้วย ดังนี้
การดาเนินกิจกรรม ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง จัดขึน้ ณ โรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก โดยวิทยากรทีน่ าพาปฏิบกั ารในกิจกรรมเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการจัดฝึกอบรมในทุก
กลุ่ม มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบตั กิ ารทาถังขยะอย่างง่าย และกระตุน้ ให้ผรู้ ่วมวิจยั และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เห็น ความส าคัญ ของการคัดแยกขยะโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการดาเนิ นกิจ กรรม กิจกรรมที่
ดาเนินการวิทยากรได้ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทาการสร้างถังขยะด้วยตนเองโดยทาเป็ นกลุ่ม ซึง่ ในขณะ
ทีป่ ฏิบตั กิ ารทาถังขยะวิทยากรมีการสอดแทรกให้เห็นความสาคัญของการทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
ในครัวเรือนและชุมชน และความสาคัญของการคัดแยกขยะโดยเฉพาะการคัดแยกขยะเพื่อรายได้
จากกิจกรรมทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง ในขณะทีท่ าการจัดกิจกรรม ผู้วจิ ยั ได้
สังเกตและประเมินผลของกิจกรรม ปรากฏผลดังนี้
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ด้านความเข้าใจ ในส่วนของชุมชน จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั ทีไ่ ด้เข้า
ร่วมกิจกรรมทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง พบว่า กิจกรรมดังกล่าวนอกจากท าให้ผู้ร่ วมวิจยั มีถงั ขยะ
สาหรับการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้ว ยังทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดความรูค้ วามเข้าใจในประเภทของขยะ
และวิธกี ารคัดแยกขยะมากขึน้ เพิม่ เติมและต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 1 ทีไ่ ด้รบั ความรูจ้ ากศูนย์คดั แยก
ขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ เนื่องจากในกิจกรรมกลุ่มการทาถังขยะผู้ร่วมวิจยั ได้ฝึกการสร้างถัง
ขยะส าหรับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท วิท ยากรสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะ
วิธกี ารคัดแยก และประโยชน์จากการคัดแยกขยะไปด้วย
“ได้ฝึกทาถังขยะจาก อาจารย์เขตไทย ทาให้ลงุ ได้เห็นว่าเออตะแกรงลวดนีส่ ามารถเอา
มาทาถังขยะได้จริงๆ นะ จากทีเ่ ราเคยเห็นแต่ตามปัม๊ ทีเ่ ขาทา ไอ้เราก็ทาไม่เป็น แต่ได้
อาจารย์มาสอนนีเ่ ราก็ทาเป็น ทีจ่ ริงทาไม่ยากนะแต่เรานึกภาพมันไม่ออก มีคนแนะนา
หน่อยก็ไปได้แล้ว...” (ลุงแกะ)
“มันได้มากกว่าการทาถังขยะนะป้ าว่า จากทีว่ ทิ ยากรเขามาสอนทาให้เรารูว้ า่ ขยะมันมี
ประโยชน์หากเราแยกเป็น และเราก็สามารถทาถังขยะไว้แยกขยะในบ้านของตัวเองได้
ทีบ่ า้ นมีวสั ดุอะไรเราก็เอามาดัดแปลงทาถังขยะไว้แยกขยะได้” (ป้ ารีย)์
นอกจากนี้ จากการสังเกตและการสอบถามผูร้ ่วมวิจยั ที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ร่วม
วิจยั มีเจตคติทด่ี ใี นการคัดแยกขยะมากขึน้ จากการทากิจกรรมนี้ ทัง้ นี้เนื่องจากมองเห็นช่องทางการ
คัดแยกขยะจากการท าถัง ขยะด้วยตนเอง และจากกิจกรรมดัง กล่าววิท ยากรมีกิจกรรมที่ส ร้า ง
แรงจูงใจแก่ผทู้ เ่ี ข้าร่วมกิจกรรม ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เห็นความสาคัญของการคัดแยกขยะมากขึน้
“อย่างทีบ่ อกว่าวิทยากรเขาเก่งนะ ไม่ได้มาสอนเราทาถังขยะอย่างเดียวแต่เขามีวธิ กี าร
พูดให้เราคิดตามว่า เออนะถ้าเราแยกขยะไว้เนีย๊ มันก็สร้างรายได้ให้กบั เราเหมือนกันนะ
จากทีฟ่ ั งกับวงษ์พาณิชย์แล้วเขาก็สอนการแยกให้ได้ราคา มาตอนนี้ทาถังขยะไว้แยก
ขยะแล้วค่อยเอาไปขาย กลับไปนี้ป้าว่าจะทาไว้แยกขยะทีบ่ า้ น” (ป้ าพร)
อีกทัง้ ผู้ร่วมวิจยั ยังเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองจากการทาถังขยะไว้สาหรับแยกขยะ
ด้วยตนเอง เห็นว่าตนเองยังมีประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนได้
“ไอ้ทเี ่ ราได้ฝึกทาถังขยะ กิจกรรมนี้ดนี ะทาให้เรามีถงั ไว้แยกขยะในครัวเรือนเราเอง นี ่
พอลุงทาเสร็จนะมันรูส้ กึ แบบรูส้ กึ ดีวา่ นีเ่ ราก็ทาถังขยะใช้เองได้นะ ก่อนทีจะเอาไปทิ
่
ง้
รวมเราก็เอามาแยกใส่ถงั ทีเ่ ราทาก่อน” (ลุงสุนทร)
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“ถังขยะทีเ่ ราทานีพ่ อทาเสร็จมันภูมใิ จนะ มันเองและเอาไปใช้เอง ใครอยากได้กใี ่ บแยกกี ่
ประเภทก็ทาเองทีบ่ า้ นได้เลย มันมีประโยชน์” (พีก่ ร่าง)
สาหรับในส่วนของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน พบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ความเข้าใจที่
เป็ นความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะ และเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ เนื่องจากขณะทีท่ าถังขยะวิทยากร
ได้สอดแทรกความรูเ้ กีย่ วกับประเภทและการจัดการขยะไว้ดว้ ย
“ตอนทาถังขยะพีว่ ทิ ยากรเขาก็บอกว่าขยะแต่ละถังนีจ่ ะทิง้ อะไรก็ให้เราทาป้ ายติดไว้ ทา
ให้เรารูว้ า่ แต่ละถังสาหรับทิง้ ขยะประเภทไหน อันไหนขายได้กแ็ ยกไว้อกี ถัง อันไหนเอา
มาใช้ใหม่ได้กแ็ ยกไว้ต่างหาก” (ตาล)
ด้านจิตใจ พบว่านักเรียนมีเจตคติเกีย่ วกับการจัดการขยะทีด่ ขี น้ึ มีความกระตือรือร้นและมี
ความคิดอยากคัดแยกขยะ
“พอเรามีถงั นะผมก็คดิ ว่ามันจะช่วยให้แยกขยะได้ง่ายขึน้ ยิง่ เราเขียนบอกไว้ดว้ ย” (ต้า)
นอกจากนี้ยงั พบว่านักเรียนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง คือเห็นว่าตนเองสามารถสร้างถัง
ขยะได้เอง และสามารถเรียนรู้การคัดแยกขยะได้ รู้สกึ ว่าตนเองสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่
สังคมได้จากการรูจ้ กั คัดแยกขยะ
“ผมรูส้ กึ ว่าตัวเองมีประโยชน์กว่าเดิม เมือ่ ก่อนไม่รวู้ า่ คัดแยกขยะแล้วมันดียงั ไง แต่
ตอนนี้รแู้ ล้ว ยิง่ ได้ทาถังขยะเองด้วยนะ มันแบบภูมใิ จอะครู”
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
หลังจากทากิจกรรมแล้วผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดย
ผูว้ จิ ยั ได้สะท้อนผลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั ในขันของการสั
้
งเกตและการประเมินผล
ให้แก่ผรู้ ่วมวิจยั ได้รบั ทราบเพื่อเป็ นข้อมูลส่วนหนึ่งในการร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ เพื่อนาไปวาง
แผนการปรับปรุงกิจกรรมทีเ่ หมาะสมต่อไป โดยผูว้ จิ ยั ใช้คาถาม “ภายหลังการทากิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนผู้ร่ ว มวิจ ัย เห็น ว่า กลุ่ ม เกิด การเปลี่ย นแปลงหรือ ไม่ อย่า งไร” พบว่า ในภาพรวมเกิด การ
เปลีย่ นแปลงในประเด็นความเข้าใจ ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในประเด็นของความรูซ้ ง่ึ ผูร้ ่วมวิจยั เกิด
ความเข้าใจในประเภทของขยะ และวิธกี ารจัดการขยะมากขึน้ และทางด้านจิตใจทีผ่ รู้ ่วมวิจยั เกิดเจต
คติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ทัง้ ในกลุ่มของชุมชนและโรงเรียน
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ด้านความเข้าใจ ในกลุ่มของชุมชน พบว่ากลุ่มผู้ร่วมวิจยั มีความเข้าใจในประเด็น
ของความรู้ คือ เข้าใจประเภทของขยะ และเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะมากขึน้ จากการสอดแทรกของ
วิทยากรขณะฝึ กปฏิบตั กิ ารทาถังขยะ ซึ่งผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนผลคือ กิจกรรมการทาถังขยะใช้
เองทาให้มคี วามเข้าใจประเภทของขยะและวิธกี ารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะประเภททีส่ ามารถ
ขายได้เก็บไว้ขาย ขยะเปี ยกแยกใส่ถุงไว้ต่างหาก ส่วนขยะทั ่วไปก็นาไปทิง้ ลงถังทีเ่ ทศบาลจัดไว้ให้
โดยเฉพาะขยะทีข่ ายได้สามารถแยกไว้ในถังขยะที่ทาขึน้ เองได้
“หลังจากทีเ่ ราได้ทากิจกรรมการทาถังขยะ สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นในกลุ่มของเราเห็น
นะทีเ่ ห็นเลยก็จะเป็นการมีความรูก้ ารทาถังขยะ บางคนอาจเป็นอยูแ่ ล้วบ้างก็ทา
เป็นมากขึน้ คือมันก็อยากทามากขึน้ ทีว่ ทิ ยากรเขาให้เราทาเขาก็จะสอนด้วยว่าพอเรา
ได้ถงั ขยะแล้วเราจะแยกยังไง ขยะอะไรทีม่ นั ควรจะอยูด่ ว้ ยกันบ้าง กับสอดรับกันนะกับ
วงษ์พาณิชย์ โดยเฉพาะทีข่ ายได้มอี ะไรบ้าง ทีเ่ ราจะต้องแยกใส่ในตะแกรงเรา...” (ลุงบรรจง)
เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลจากกิจกรรมที่ 2 ว่า
สิง่ ที่กลุ่มเกิดการเปลีย่ นแปลงภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมคือเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ
จากเดิมทีค่ นในกลุ่มมีความคิด ความเชื่อเรื่องการจัดการขยะว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง เป็ นเรื่องของ
หน่วยงานราชการ มีความรูส้ กึ ว่าตนเองไม่สามารถแยกขยะได้เพราะไม่มภี าชนะสาหรับการคัดแยก
แต่ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมและเห็นช่องทางการทาถังขยะใช้เอง และการสอดแทรกความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะโดยเฉพาะการคัดแยกเพื่อรายได้ ท าให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการ
จัดการขยะมากขึน้ สิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นคือผูร้ ่วมวิจยั เกิดความคิดทีจ่ ะกลับไปทาถังขยะทีบ่ ้านและคัด
แยกขยะในครัวเรือนของตนเองภายหลังจากการฝึกปฏิบตั กิ ารทาถังขยะ มีความคิดทีจ่ ะคัดแยกขยะ
ก่อนนาไปทิง้ ลงถังขยะส่วนกลางทีท่ างเทศบาลจัดไว้ให้หน้าบ้านของตน โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ
ทีส่ ามารถขายได้
“แต่ก่อนเราไม่คดิ ว่าการแยกขยะมันสาคัญ แค่เรามีวนิ ยั ไม่ท้งิ ผิดที ่ ทิง้ เรีย่ ดราดก็
พอแล้ว แต่ตอนนี้คอื มันไม่ได้แล้วมันได้เงินด้วย เรารูแ้ ล้วว่าขยะมีประโยชน์อย่างไร ถัง
แยกก็ฝึกทาแล้วต่อไปเราควรต้องแยกขยะก่อนทิ้ง อันไหนขายได้กจ็ ะเก็บไว้ขายทีบ่ า้ น
เรา อันทีข่ ายไม่ได้เราถึงทิง้ แล้วจะทิง้ นีก่ ต็ อ้ งดูดว้ ยว่าขยะประเภทไหน ถ้ามันอันตราย
ก็ตอ้ งแยก พวกเศษอาหารก็ตอ้ งแยก” (ลุงผูพ้ นั )
สิง่ ที่ปรากฏจากการสะท้อนผลการปฏิบตั ดิ ้านความเข้าใจอีกประการคือ การเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผู้ร่ วมวิจยั ที่ตนเองสามารถท าถังขยะไว้สาหรับคัดแยกขยะได้ด้วยตนเอง เป็ น ความ
ภาคภูมิใ จที่เริม่ เกิดขึ้นตัง้ แต่กลุ่มผู้ร่วมวิจยั เริม่ คิดวางแผนที่จะท าถังขยะ และเมื่อวางแผนแล้ว
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง ยิง่ เมื่อได้เห็นผลงานของตนเองจากการทากิจกรรมและหลังทากิจกรรมก็เกิด
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ความรูส้ กึ ว่าตนเองยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อ่นื ได้ สิง่ ทีก่ ลุ่มสะท้อนถึงการเห็นคุค่าในตนเอง เช่น มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับขยะ ตนเองสามารถทาถังขยะด้วยตนเองได้ รวมถึงความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จ
ทีส่ ามารถคัดแยกขยะได้และสร้างรายได้จากขยะ อันเป็ นการช่วยเหลือสังคมและสิง่ แวดล้อม ทาให้
ชุมชนน่าอยู่
“รูส้ กึ ดีนะ รูส้ กึ ดีวา่ สิง่ ทีเ่ ราคิดด้วยกันนีม่ นั ทาได้จริง มีคนมาสอนเราทาถังขยะและให้
ความรูเ้ รา เรามีความรูพ้ อทีจ่ ะนาไปแยกขยะได้อย่างน้อยก็ในบ้านของเรา ในกลุม่ ของ
เรา แล้วเวลาขายขยะได้กจ็ ะภูมใิ จว่าอย่างน้อยๆ เราก็มรี ายได้เสริมจากการแยกขยะนะ
มันเริม่ เห็นช่องทางมากขึน้ ” (พีก่ จิ )
ในส่วนของโรงเรียน พบว่านักเรียนเกิดความเข้าใจเช่นเดียวกับกลุ่มของชุมชน คือด้าน
ความรู้ และด้านจิตใจ ในด้านความรูน้ กั เรียนเกิดความเข้าใจประเภทของขยะและวิธกี ารจัดการขยะ
มากขึน้ จากการสอดแทรกขณะทาถังขยะจากวิทยากร
“พวกหนูรวู้ า่ ขยะประเภทไหนทีจ่ ะทิ้งลงถังแต่ละถังแยกยังไง เช่น ขยะอันตราย ขยะรี
ไซเคิลขายได้นะ ขยะทั ่วไป” (แอ๋ม)
ส่วนในด้านความคิดนักเรียนสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเจตคติทด่ี ตี ่อการคัด
แยกขยะ และการเห็นคุณค่าในตนเอง ซึง่ พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความคิดทีจ่ ะคัดแยก
ขยะภายหลังจากที่ได้เรียนรู้การทาถังขยะ และเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองว่ากลุ่มของตนจะเป็ น
กลุ่มเล็กๆ ทีจ่ ะช่วยลดขยะโดยการแยกขยะ และการลดใช้วสั ดุทก่ี ่อให้เกิดขยะ อีกทัง้ ขยะก็สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เราได้ถ้าเรารูจ้ กั คัดแยก
“เมือ่ ก่อนไม่แยกหรอกขยะเหม็นน่าเกลียด หนูไม่รวู้ า่ แยกแล้วดียงั ไง ตอนนี้คดิ ว่าหนูรู้
แล้ว และจะช่วยกันดูแลความสะอาดของโรงเรียน แยกขยะลงถังทีเ่ ราทาขึน้ ก่อนเอาไป
ทิ้ง”(เป้ )
“พวกผมก็ทาได้นะครับ สามารถเป็นส่วนตัวเล็ก ทีจ่ ะช่วยให้โรงเรียนสะอาด และถ้าพวก
ผมแยกขยะเป็นก็ได้เงินอีกด้วย” (น็อต)
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ใิ นกิจกรรมที่ 2 สรุปได้ว่าสิง่ ที่เกิดขึน้ ภายหลังจากการท า
กิจกรรมเกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านของความเข้าใจ คือเข้าใจประเภทของขยะ เข้าใจวิธกี ารจัดการ
ขยะ การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ คือ เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิด การเห็นคุณค่าในใน
ตนเอง
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กิ จกรรมที่ 3 สร้างสรรค์ถงุ ผ้าให้น่าใช้
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
เมื่อผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ได้วางแผนการดาเนิน กิจกรรมสร้างถุงผ้าให้น่ าใช้แล้ว
จากนัน้ ได้ดาเนินการตามแผนการทีก่ าหนด ทัง้ ในกลุ่มของชุมชนและกลุ่มโรงเรียน โดยกิจกรรมเริม่
จากการทีว่ ทิ ยากรแนะนาวิธกี ารวาดภาพอย่างง่าย และขันตอนการระบายสี
้
แก่ผรู้ ่วมวิจยั จากนัน้ ให้
ผู้ร่วมวิจยั ได้ลงมือปฏิบตั กิ ารวาดภาพ ระบายสี และตกแต่งถุงผ้าด้วยตนเอง โดยให้อสิ ระแก่ผรู้ ่วม
วิจยั ในการออกแบบและตกแต่งถุงผ้าของตนเอง โดยมีวทิ ยากรคอยให้คาแนะนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
วิจยั ได้มถี ุงผ้าสาหรับใช้ใส่ทเ่ี กิดจากฝีมอื ของตนเอง
จากกิจกรรมสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ในขณะทีท่ าการจัดกิจกรรมและหลังเสร็จสิ้น
กิจกรรม ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตและประเมินผลของกิจกรรม ปรากฏผลดังนี้
กลุ่มชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ คือเกิด เจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั พบว่า กิจกรรมการสร้างถุงผ้าน่าใช้มสี ว่ นทาให้ผรู้ ่วมวิจยั
เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะโดยเกิดความคิดว่าหากตนเองมีถุงผ้าทีน่ ่ าใช้สาหรับใส่ของก็จะทา
ให้อยากใช้ถุงผ้าแทนการใส่ถุงพลาสติก โดยเฉพาะเป็ นถุงผ้าทีท่ าขึน้ เอง จากการสังเกตในขณะทีจ่ ดั
กิจกรรมผูร้ ่วมวิจยั ให้ความสนใจในการทาถุงผ้าและลงมือปฏิบตั อิ ย่างตัง้ ใจเพื่อให้ถุงผ้าของตนเอง
ออกมาสวยงามตามความต้อ งการ และภายหลัง จากท าถุ ง ผ้าส าเร็จแล้ว ผู้ว ิจ ัยได้ส อบถามถึง
ความรูส้ กึ ของการมีถุงผ้าของตนเอง ผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนว่าการมีถุงผ้าทีส่ วยงามจะช่วยให้ตนเองจะนา
ถุงผ้านี้ไปใช้เวลาไปซือ้ ของตามร้านค้าหรือตลาด
“ถุงพลาสติกเป็นขยะทีย่ อ่ ยสลายยาก เราตายไปแล้วถุงพลาสติกยังอยูแ่ ต่หากเรามีถุง
ผ้ามาใช้กจ็ ะช่วยลดการใช้ถงุ พลาสติกได้เยอะ” (ลุงเข่น)
“...ถุงผ้าทีเ่ คยมีส่วนมากจะเป็นทีแ่ จกในทีอ่ บรมก็จะมีโลโก้เต็มไปหมด เราก็ไม่อยากถือ
แต่ถา้ มีถุงผ้าทีส่ วยๆ เราก็อยากจะใช้” (ป้ ารีย)์
“ใช้ถงุ ผ้าก็ดนี ะป้ าพรว่า เป็นการช่วยเหลือสิง่ แวดล้อมด้วย ไม่ตอ้ งมีถุงพลาสติกเยอะๆ
ทีบ่ า้ นและทีช่ มุ ชนของเรา” (ป้ าพร)
เกิดพฤติกรรมการลดขยะ จากการสัง เกตและสัมภาษณ์ ภายหลัง จากการท ากิจกรรม
พบว่า ในช่วงแรกผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่มกี ารนาถุงผ้าที่ตนเองออกแบบและตกแต่งไปใช้เวลาไปซือ้
ของจากร้านค้า หรือตลาด และจากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจยั ที่ใชถุงผ้าที่ทาขึ้น ด้วยตนเอง ผู้วจิ ยั
สะท้อนว่าพยายามติดถุงผ้าไปด้วยทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส เวลาไปซือ้ ของจะได้ไม่ตอ้ งใส่ถุงพลาสติก ของ
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บางอย่างไม่จาเป็ นต้องใส่ถุงพลาสติกก็จะใส่ในถุงผ้าแทน เช่น ของแห้ง ของที่เป็ นซอง เป็ นขวด
เป็ นต้น
“ก็พยายามติดถุงผ้าเวลาไปซื้อของร้านค้า หรือบางทีไปตลาดก็ถอื ไปด้วย แต่ของ
บางอย่างมันก็ยงั ต้องใส่ถุง บางอย่างทีไม่
่ ตอ้ งใส่ถุงก็ใส่ถงุ ผ้าของเรากลับมา มันก็ช่วย
ลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้เยอนะ” (ป้ าน้อย)
“เมือ่ ก่อนนี้เวลากลับจากตลาดจะได้ของแถมมาเยอะเลย คือถุงพลาสติก เราซื้อของทุก
อย่างเขาก็ใส่ถุงพลาสติกให้ แต่พอเราถือถุงผ้าไปเองเวลาซื้อของก็บอกเขาว่าไม่ตอ้ งใส่
ถุง” (พีก่ ร่าง)
นอกจากนี้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ พบว่าผู้ร่วมวิจยั บางคนไม่ได้ใช้ถุงผ้าจากที่
ประดิษฐ์ด้วยตนเอง และเมื่อสอบถามผูร้ ่วมวิจยั ที่ไม่ใช้ถุงผ้าทีต่ นเองทาให้ทราบเหตุผลว่าถุงผ้าที่
ตกแต่งด้วยตนเองมีรูปลักษณ์ไม่ เป็ นอย่างที่คาดหวังและไม่ส วยงามเท่ าที่ ควร ไม่สามารถทาให้
สวยงามได้อย่างทีว่ ทิ ยากรทา จึงทาให้ไม่กล้าใช้
“เราทาถุงผ้าเองมันยากกว่าทีค่ ดิ เราทาได้ไม่สวยเหมือนทีว่ ทิ ยากรเขาทา เอามาก็เลย
ไม่กล้าใช้” (ป้ าแป๋ ว)
“พอเป็นสีขาวมันก็เลอะเปื้อนง่ายมากเลย จะเอาไปใส่ของบางทีกก็ ลัวว่าจะเลอะ...นีย่ งั
ไม่ได้ใช้เลย...” (พีห่ ลอด)
อีกทัง้ ยังพบว่ามีบางคนหลังจากประดิษฐ์ถุงผ้าก็มกี ารนามาใช้ระยะหนึ่ง แต่เมื่อผ่านไปสัก
ระยะก็เลิกใช้ เนื่องจากลักษณะของถุงผ้านัน้ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันจริงของผู้
ร่วมวิจยั ทัง้ ในเรื่องของรูปทรง ขนาด และความสวยงาม เมื่อใช้ได้เพียง 1-2 ครัง้ จึงเลิกใช้
“เราทาเองมันก็ดอี ะนะเป็นฝีมอื เรา แต่ป้าว่าถุงมันเล็กไปใส่ได้น้อย วันก่อนป้ าถือไป
ตลาดใส่ไม่พอก็ตอ้ งใช้ถุงพลาสติกจากแม่คา้ ช่วย...” (ป้ าน้อย)
“ผมใช้แล้วสัก 2 ครังแล้
้ ว แต่มนั ไม่เหมาะเลอะง่ายด้วย บอกภรรยาเขาถือไปซื้อของเขา
ก็บอกใส่ไม่พอหรอกใบเล็กไป เลยไม่ได้อกี ” (ลุงบรรจง)
ในส่วนของโรงเรียน พบว่านักเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจด้านจิตใจ คือ เกิดเจต
คติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองจากการได้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะที่
ทากิจกรรมนักเรียนมีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ร่วมกันออกแบบถุงผ้าให้
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น่ าใช้ และจากการสัมภาษณ์พบว่านักเรียนเห็นว่าถุงผ้ามีประโยชน์ ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้
และรูส้ กึ ภูมใิ จว่าตนเองได้เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะ
“ความคิดหนูนะครู เมือ่ ก่อนหนูเฉยๆ กับพวกขยะ เพราะก็ท้งิ ลงถังในโรงเรียนแล้วก็
แล้ว แต่ตอนนี้หนูวา่ เราต้องช่วยกันลดใช้ขยะและมาใช้ถงุ ผ้าของเราแทน” (วิว)
“ถุงผ้าทีท่ าขึน้ เองมันเป็นความภูมใิ จของผมนะครับมันไม่ค่อยสวย แต่ดใี จครับผมได้
วาดเองด้วย พีน่ ้ าวาดสวยกว่า ได้เอาไปซื้อของผมได้กไ็ ม่เอาถุงพลาสติกครับ บางครัง้ ก็
เอาของใส่ตะกร้าหน้ารถจักรยานครับถ้าไม่ได้เอาถุงผ้าไปด้วย” (โฟม)
นอกจากนี้ยงั พบว่า หลังจากทีท่ ากิจกรรมนักเรียนเกิดพฤติกรรมการลดขยะ โดยนาถุงผ้า
ไปใส่ของแทนถุ ง พลาสติก โดยนักเรียนให้เหตุผ ลของการกระท านี้ ว่า ท าเพราะอยากช่ ว ยให้
สิง่ แวดล้อมดี ช่วยลดโลกร้อน
“ตอนนี้หนูพยายามใช้ถุงผ้าตลอดเลยค่ะ แต่บางครัง้ ก็ไม่ได้เอาไปด้วย มันไม่ค่อยได้ซ้อื
ของค่ะครู ก็คดิ นะคะว่าต้องใช้เพือ่ ช่วยลดถุงพลาสติกช่วยเหลือสิง่ แวดล้อม” (แมน)
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
หลังจากทากิจกรรมแล้วผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ิ โดย
ผู้วจิ ยั ได้สะท้อนผลจากการสังเกตเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ และให้ผรู้ ่วมวิจยั
ได้ร่วมกันสะท้อนผล โดยใช้คาถามคือ “จากการดาเนินกิจกรรมตามแผน ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่า ตนเอง
หรือกลุ่ม เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และรู้ส ึกอย่างไรเมื่อได้ลงมือปฏิบตั ิ ” ซึ่ง จากการ
สะท้อนผลพบว่าภายหลังการทากิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 ประเด็น คือ เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อ
การจัดการขยะ และเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ
ในส่วนของชุมชน ด้านเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผล
จากการปฏิบตั ทิ แ่ี สดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิดหรือเกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการ
ขยะ โดยเห็นว่าการมีถุงผ้าที่สวยงามและเกิดจากฝี มอื ของกลุ่มผู้ร่วมวิจยั เองทาให้เกิดความรู้ส ึก
อยากทีจ่ ะนาถุงผ้านี้ไปใช้เวลาไปซือ้ ของ อยากทีจ่ ะลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้าทดแทน
“มันเห็นเลยนะว่าตัง้ แต่พวกเรามีความคิดอยากได้ถุงผ้าเอาไว้ใช้ ความคิดมันเปลีย่ น
ตัง้ แต่ตอนนัน้ เมือ่ ก่อนเราไม่ได้สนใจจะใช้ไปซื้อของก็ได้ถุงมาก็ท้งิ บ้างเก็บบ้าง แต่เมือ่
ทาถุงผ้าแล้วเออมันก็ดนี ะเอาไว้ไปตลาด ซื้อของก็ใส่ในนี้ได้ ขยะเนีย่ นะถ้าเราไม่ช่วยกัน
ตัง้ แต่ตอนนี้ต่อไปลูกหลานเราก็จะแย่...” (ป้ ารีย)์
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เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะ ผูร้ วมวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ิ
ภายหลังจากทีไ่ ด้ทากิจกรรม ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนมีถุงผ้าไว้ใช้ ในช่วงแรกหลังจากการทากิจกรรมสิง่ ที่
เห็นได้ชดั เจนคือผู้ร่วมวิจยั จะนาถุงผ้าติดตัวไปด้วยเมื่อไปซื้อของทัง้ ในชุมชนและตลาด เนื่องจาก
เกิดความคิดต้องการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้าจากฝีมอื ของตนเอง
“หลังจากได้ถุงผ้ากลับไปสังเกตได้เลยว่ากลุ่มเรานีจ่ ะถือไปซื้อของกันส่วนใหญ่ ไป
ตลาดก็เอาไปด้วย ซื้อของร้านค้าบางคนก็ถอื ไป ก็ลดถุงพลาสติกได้เยอะเลย” (ป้ าแป๋ ว)
“แรกๆ นีถ่ อื ไปตลอดนะถ้าไม่ลมื แล้วก็จะบอกคนในบ้านว่าถ้าไปซื้อของให้ถอื ถุงผ้าไป
ใส่จะได้ไม่ตอ้ งเอาถุงกลับบ้านมาเยอะ” (พีอ่ ๋อย)
อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้วจิ ยั ได้สะท้อนถึงปั ญหาอุปสรรคทีท่ าให้การใช้ถุงผ้าไม่ได้ทากัน
ทุกคน และบางคนเมื่อใช้ได้สกั ระยะก็เลิกใช้ คือลักษณะของถุงผ้าไม่สอดคล้องกับการใช้งานทัง้ ใน
เรื่องของรูปทรงและขนาดของถุงผ้า รวมทัง้ ความสวยงามของถุงผ้าที่เกิดจากฝี มอื ของตนเอง ไม่
เป็ นไปตามทีค่ ดิ วางแผน
“ใช้ไปสักระยะมันก็เจอว่าใส่ของได้น้อย เราไปซื้อของบางทีตอ้ งซื้อหลายอย่าง ยิง่ ไป
ตลาดนะเราก็ไม่อยากไปหลายครัง้ เปลืองน้ ามันอีก เสียเวลาด้วย ถุงเรามันก็เล็กนะ ก้น
มันก็ไม่กว้าง ใส่ของได้นิดเดียวก็เต็มแล้ว” (ป้ ารีย)์
“ทีเ่ จอคือมันเลอะง่าย ไอ้ทเี ่ ราคิดว่าทาเองแล้วจะสวยนีก่ ล็ มื คิดถึงฝีมอื เรานะมันไม่สวย
เหมือนทีน่ ้องเขาทาให้ดู พอจะใช้มนั ก็อายคนอืน่ นะเดีย๋ วเขาถามว่าใครทา...” (พีก่ ร่าง)
ในส่วนของโรงเรียน พบว่านักเรียนเกิดการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจด้านจิตใจ คือ เกิดเจต
คติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดการเห็นคุณค่ าในตนเองจากการได้ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม กลุ่ม
นักเรียนสะท้อนว่ากิจ กรรมการท าถุ ง ผ้า นี้ ช่ ว ยให้ก ลุ่มเกิด ความคิดที่จ ะรวมกลุ่ มกัน เพื่อ รัก ษา
สิง่ แวดล้อมของโรงเรียน โดยการงดรับถุงพลาสติกและใช้ถุงผ้าใส่ของแทน เพราะความเข้าใจใน
ผลกระทบของขยะมากขึน้ อีกทัง้ ยังเกิดความรู้สกึ เห็นคุณค่าในตนเองจากการได้เป็ นส่วนหนึ่งของ
การช่วยเหลือสังคม โดยการลดการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
“ถ้าเราจะชวนให้พๆี ่ น้องๆ มาใช้ถุงผ้า มันต้องเริม่ จากพวกเราก่อน” (นุ๊ก)
“เรามาคุยกัน เราก็มสี ่วนช่วยลดโลกร้อนนะ ถึงมีไม่กคี ่ นมันก็เอ่อรูส้ กึ ดีใจนะค่ะครู รูส้ กึ
ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อม” (ฟ้ าง)
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สาหรับการเปลีย่ นแปลงด้านพฤติกรรม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการลดขยะโดยใช้ถุง
ผ้าแทน ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ถิ งึ การลดขยะนี้ว่า ภายหลังจากทีไ่ ด้ถุงผ้าทีเ่ กิดจาก
ฝี มอื การตกแต่งของตนเองก็เริม่ นามาใช้ และพบว่าเมื่อใช้แล้วเกิดความภูมใิ จว่าตนเองได้เป็ นส่วน
หนึ่งของการลดโลกร้อน
“พวกผมชายแท้ครับไปไหนมาไหนเดีย๋ วนี้กจ็ ะยืดอกพกถุง ผ้า ฮาฮา อย่าคิดลึกครับครู
ไปซื้อของโรงอาหารก็ใช้ถุงผ้าแทนแล้วไม่ใช่อนั นี้โม้ครับครู คือได้ใช้ตอนไปซื้อของที
ร้านค้าครับ คือบอกว่าไม่เอาเอาครับถุงพลาสติก ตอนนี้ถุงผมเก่าหมดแล้ว” (ไนท์)
แต่อย่างไรก็ตาม แม้นักเรียนจะรู้ว่ากิจกรรมนี้ช่วยลดโลกร้อน แต่เมื่อมีเพื่อนให้ความสน
ในและเข้ามาถามว่าดียงั ไง นักเรียนก็ยงั ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ เพราะยังไม่ค่อย
เข้าใจคาว่าโลกร้อน คาว่าภาวะเรือนกระจก และผลกระทบของขยะทีม่ ตี ่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
“วันเจอคนถามถุงผ้ามันลดโลกร้อนยังไง ไปไม่เป็นเลยค่ะ” (แอ๋ม)
“เวลาเราทากิจกรรมในโรงเรียนเกีย่ วกับขยะนะ ครูกช็ อบมาถามว่าทาแล้วได้อะไร ตอบ
ได้บา้ งไม่ได้บา้ งตอบมั ่วไปเลย ได้ขาย ได้ลดโลกร้อน รีบวิง่ หนีเลย” (อีฟ)
“อยากรูต้ รงนี้อ่ะครู จะทาไงดีครับ กลุ่มเราจะได้บอกคนอืน่ ถูก
ครูเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ” (ต้อม)
3. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ทา จากการดาเนิ นกิ จกรรม วงรอบที่ 1
เมื่อได้ดาเนินกิจกรรมในวงจรแรกทัง้ 3 กิจกรรมแล้ว และได้ร่วมกันสะท้อนผลหลัง
การปฏิบตั แิ ละสังเกต ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ทาการปรับแผนการดาเนิน กิจกรรมการจัดการขยะ
ดังนี้
3.1 การสร้างความตระหนักให้แก่ผ้รู ่วมวิ จยั โดยนาเสนอวีดิโอสถานการณ์ ขยะ
ในปัจจุบนั
ข้อมูลในขันปฏิ
้ บตั กิ ารและสังเกต และขันการสะท้
้
อนผลการปฏิบตั แิ สดงให้เห็นว่า
การทากิจกรรมให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ (กิจกรรมที่ 1) ทาถังขยะ
อย่างง่ายใช้เอง (กิจกรรมที่ 2) และสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ (กิจกรรมที่ 3) เป็ นกิจกรรมการจัดการ
ขยะที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้ สิง่ ที่เปลี่ยนแปลงกับผู้เข้าร่ วมวิจยั โดยเฉพาะทางด้านจิตใจเป็ น การ
เปลีย่ นแปลงด้านเจตคติต่อการจัดการขยะและการเห็นคุณค่าในตนเอง แต่การทีจ่ ะทาให้การจัดการ
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ขยะเกิดขึน้ อย่างยั ่งยืน นัน้ ควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึน้ แก่ผู้ท่จี ะขับเคลื่อนกิจกรรม อันเป็ น
จุดเริม่ ต้นของการสร้างสรรค์กจิ กรรมและความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมตามมา การสร้างความ
ตระหนัก โดยการนาเสนอให้เห็นภาพสถานการณ์หรือผลกระทบของของขยะทีม่ ตี ่อโลกและสังคม
และความเดือดร้อนของคนรอบบ่อขยะพรมณีได้รบั ซึง่ เป็ นคนจังหวัดนครนายกด้วยกันเอง กิจกรรม
จึง เป็ น การฉายภาพให้ผู้ร่ วมวิจยั ได้เริม่ เห็นถึงผลกระทบของขยะที่เกิดขึน้ หากไม่เริม่ ร่ วมมือกัน
จัดการอย่างจริงจัง
“....ตอนนี้หลายๆ คนยังไม่เห็นความสาคัญของการแก้ปัญหาเรือ่ งขยะนะ บ้านเรามันยัง
ไม่ได้รบั ผลกระทบทีช่ ดั เจน แต่จริงๆ แล้วนีม่ นั มาโดยทีเ่ ราไม่รตู้ วั อย่างบางคนก็ยงั เผา
ขยะ เศษใบไม้อยูเ่ ลย บางคนก็ยงั ไม่ใช้ถุงผ้าทีเ่ ราทาเลย...ผมว่าอันนี้ดมี ากนะได้เห็นอีก
มุมนึง่ เลย” (ลุงบรรจง)
“เราเคยคิดเนาะว่าแค่เรามีวนิ ยั ทิ้งขยะให้ลงถังก็ดแี ล้ว ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร
ตอนนี้ผมต้องคิดใหม่แล้วครับ ไม่รชู้ ้นิ ไหนบ้างของผมในภูเขาขยะลูกนัน้ อันนี้ทาแล้ว
ต้องยอมรับครับ ลูกผูช้ าย ต่อไปต้องหาวิธแี ก้ไข ไม่แก้ตวั ครับ” (ลุงผูพ้ นั )
“...เราไม่แยกขยะมันไปหมดทุกชิ้นเลยขยะเราไปบ่อขยะหมดเลย” (ลุงสะกิด)
การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ของขยะ จะทาให้ผู้เข้าร่วมวิจยั เริม่ มองเห็น
ภาพทีช่ ดั เจนของผลกระทบจากขยะในระดับใหญ่และระดับชุมชน ซึง่ เขาจะเริม่ เกิดความวิตกกัง วล
ว่าหากไม่เริม่ ตระหนักตัง้ แต่ตอนนี้ในอนาคตจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างไรบ้าง
“ทางเทศบาลเข้าก็เคยมาพูดนะเรือ่ งปัญหาขยะตอนนี้ แต่ในชุมชนของเรามันก็ยงั ไม่
ค่อยเจอปัญหา คนเลยยังไม่มคี วามกระตือรือร้นทีจ่ ะจัดการ แต่จริ งๆ แล้วเรายังไม่รวู้ า่
ไอ้ขยะทีเ่ ราสร้างแต่ละวันในบ้านเรามันจะเกิดผลยังไงในอนาคต....”
“ป้ ารูแ้ ต่วา่ ตอนนี้ถา้ เราไม่แยกขยะนะเท่ากับเราทาร้ายคนทีบ่ ่อขยะเลยนะ แล้วลูกหลาน
เราอีกต้องอยูก่ บั ขยะเราไปอีกนาน” (ป้ ารีย)์
“ผมว่ามันต้องทาไปพร้อมๆ กันนะ แยกขยะกับลดขยะนีม่ นั สาคัญเลย
เดีย๋ วเรามาช่วยกัน” (พีก่ ร่าง)
ในส่วนของโรงเรียนมีความเห็น สอดคล้องกัน คือควรสร้างความตระหนัก แก่นักเรีย น
เกี่ยวกับผลกระทบของขยะเช่น กัน แต่เน้นไปที่ภาวะโลกร้อน เพราะเป็ นสิง่ ที่นักเรียนได้ยนิ เป็ น
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ประจาแต่ยงั ขาดความเข้าใจและไม่เห็นภาพผลกระทบที่เกิดขึน้ รวมทัง้ การเชื่อมโยงสิง่ ทีป่ ฏิบตั กิ บั
การช่วยลดภาวะโลกร้อนยังไม่ได้รบั การอธิบายทีช่ ดั เจน ทาให้กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ในโรงเรียนเห็นว่าควร
สร้างความตระหนักโดยการฉายภาพให้เห็นถึงผลกระทบของขยะต่อสังคม สิง่ แวดล้อม โดยเน้นที่
ประเด็นโลกร้อนเชื่อมโยงกับวิธกี ารลดโลกร้อน
“ลดโลกร้อนกับถุงพลาสติกนีม่ คี วามเกีย่ วกันยังไงครับครู” (ต้อม)
“ขยะทาให้โลกร้อน ทุกวันนี้รอ้ นขีแ้ ตกเลยครับ แต่โลกร้อนเพราะขยะเป็นยังไงครับ
ผมนึกไม่ออก” (เต้)
สรุปได้ว่ากิจกรรมการทัง้ 3 กิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงบางส่วน แต่ยงั ไม่ดพี อที่ จ ะ
นาไปสู่การจัดการขยะแบบครบวงจรของกลุ่ม เนื่องจากยังขาดความตระหนักต่อปั ญหาขยะอย่าง
แท้จริง ส่งผลให้กจิ กรรมที่จดั ขึน้ ยังไม่ส่งผลให้เกิดการจัดการขยะแบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็น
พ้องต้องกันว่าควรที่จะมีกจิ กรรมที่สร้างความตระหนักถึงปั ญหาของขยะโดยให้เห็นสถานกา รณ์
ผลกระทบของขยะที่เกิดขึ้น ในปั จ จุ บนั จึง เกิดข้อสรุ ปร่ วมกัน ว่าให้มีกิจกรรมการรับชมวีดทิ ศั น์
เกี่ยวกับสถานการณ์ขยะที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชน สาหรับโรงเรียนเป็ นวีดทิ ศั น์เกี่ยวกับ
ภาวะโลกร้อนและเชื่อมโยงกับกิจกรรมทีด่ าเนินการ เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั เห็นสภาพปัญหาอย่างชัดเจน
มากขึน้ เกิดความวิตกกังวลร่วมกันต่อปัญหาและเกิดความตระหนักและคิดแก้ปัญหาร่วมกัน
3.2 กิ จกรรมศึกษาดูงาน
จากกิจ กรรมการให้ค วามรู้แ ละฝึ ก ปฏิบ ัติก ารคัด แยกขยะเพื่อ ให้เ กิด รายได้
(กิจกรรมที่ 1) ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง (กิจกรรมที่ 2) และสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ (กิจกรรมที่ 3)
จะเห็นได้ว่าผลทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังจากการปฏิบตั ินนั ้ ยังไม่เห็นผลทีช่ ดั เจนเป็ นรูปธรรม ทัง้ นี้เกิดจาก
กิจกรรมทีท่ ายังขาดภาพทีช่ ดั เจน ทัง้ ในเรื่องของความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการขยะ ผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้น ภายหลัง จากการจัดการขยะ ทัง้ ในมิติของการเกิดรายได้และมิติอ่นื ๆ จึง ท าให้ยงั มี
ช่องว่างของความร่วมมือที่เกิดขึน้ อันส่งผลให้หลังจากการดาเนินกิจกรรมยังไม่เห็นผลลัพธ์ท่เี กิด
ขึน้ กับผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีช่ ดั เจน การศึกษาดูงานจึงเป็ นข้อเสนอและความเห็นร่วมกันของผูร้ ่วมวิจยั ที่มี
ความต้องการเห็นและเรียนรูจ้ ากสถานทีจ่ ริงทีม่ กี ารจัดการขยะแล้วประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะใน
ระดับชุมชน รวมทัง้ การจัดการขยะเพื่อให้เกิดรายได้
“ป้ าว่าภาพมันยังไม่ชดั นะ ทีเ่ ราทาไปมันก็ดแี ล้วนะแต่อยากเห็นทีเ่ ขาสาเร็จจริงๆ
ว่าเขาทากันยังไงเราจะได้เอามาทามาบอกทีบ่ า้ นเรา
ไปดูให้เห็นเลยว่าบ้านเขาทายังไง” (ป้ ารีย)์
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“อย่างทีป่ ้ าพรเลิกเก็บไปขายนีก่ เ็ พราะมันขายแล้วไม่ได้ราคา เราก็แยกตามเขาบอกนะ
แต่ไปขายจริงมันก็ยงั ได้น้อยอยู่ กว่าจะเก็บได้กใ็ ช้เวลา...” (ป้ าพร)
3.3 สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้
จากกิจกรรมการทาถัง ขยะอย่างง่ายใช้เอง (กิจกรรมที่ 2) พบว่ายังไม่สามารถ
ตอบโจทย์การคัดแยกขยะประเภทอื่น ๆ ได้ เป็ นการคัดแยกเพียงขยะที่ขายได้และขยะที่ขายไม่ได้
ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ เช่ น ขยะเปี ยก ขยะอัน ตราย ยัง ไม่มีถ ัง ขยะรองรับหรือแนวการปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจน ยังคงมีการรวมและนาไปทิง้ ลงถังขยะใบเดียวทีท่ างเทศบาลจัดไว้ให้เช่นเดิม ผูร้ ่วมวิจยั บาง
คนไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายของการแยกขยะเพื่อรายได้ แต่ต้องการแยกเพื่อวัตถุประสงค์อ่นื เช่น แยก
เพื่อรักษาสิง่ แวดล้อม แยกเพื่อการจัดการขยะในครัวเรือน เป็ นต้น การทาถังขยะในกิจกรรมทีผ่ ่าน
มาที่เน้นการแยกเพื่อราย ใช้ลวดเหล็กซึง่ มีราคาแพง และยังเป็ นอันตรายด้วย ได้จงึ ยังไม่สามารถ
สร้างแนวทางการคัดแยกขยะให้แก่ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ผลจากการศึกษาดูงานมาทา
ให้ผู้ร่วมวิจยั เห็นตัวอย่างจากต้นแบบที่ประสบความสาเร็จเกิดแนวคิ ดจะนามาปรับใช้กบั ชุมชน ผู้
ร่วมวิจยั จึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงการทาถังขยะสาหรับการคัดแยกขยะประเภทอื่นอีกด้วย
“ทีเ่ ราทาถังขยะ พอไปทาจริงๆ ต้นทุนมันก็ยงั สูงอยูถ่ งึ จะราคาถูกกว่าทีซ่ ้อื ถังขยะ แต่
ตะแกรงเหล็กก็ราคาสูง บางคนก็ทาไม่เป็นเลยไม่ทา” (ลุงจรินทร์)
“ป้ าก็จะแยกอันทีข่ ายได้กบั ทีข่ ายไม่ได้ ทีข่ ายได้กเ็ ก็บไว้ต่างหากเอามาแยกรอขาย ส่วน
ทีข่ ายไม่ได้กร็ วมๆ ให้ได้เยอะก่อน เอาไปทิ้งถังเทศบาล อันตรายก็ในส่ถุงต่างหากก่อน
เอาไปทิ้งในถังของเทศบาลเหมือนกัน เราไม่มถี งั ขยะแยก
ไม่ได้ทาผูพ้ นั ไปถามมามันแพง” (ป้ ารีย)์
“ลวดแป็บเดียวมันก็ขน้ ึ สนิมก็ผุแล้ว มันอันตรายสนิทพวกนี้ไม่ใช้ดกี ว่า แยกๆ ใส่ถุง
ไม่ได้ทาตะแกรงลวดแยกขยะ” (ลุงสะกิด)
ในส่วนของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน กิจกรรมทาถังขยะในวงรอบที่ 1 ถังขยะทีท่ าไม่เอือ้
ต่อการจัดการขยะของโรงเรียน ทัง้ ลักษณะของถังที่สูงเกินไป ไม่มชี ่องสาหรับนาขยะออกจากถัง
และลวดที่ทามีความแหลมเกิดอัน ตรายต่อนักเรียน และถังขยะที่เคยมีในอาคารธนาคารขยะที่มี
หน่ วยงานรัฐมาสร้างไว้ให้กไ็ ม่เอื้อต่อการทิ้งหรือการคัดแยกขยะ และถังขยะที่ทาก็ยงั ไม่สามารถ
จัดการกับขยะแห้งประเภทใบไม้ เศษหญ้าแห้งได้ ผู้ร่วมวิจยั จึงเห็นว่าควรมีการปรับปรุงการทาถัง
ขยะ รวมทัง้ หาวิธกี ารจัดการเศษใบไม้ เศษหญ้า ทีไ่ ม่ใช้การเผาดังเช่นเมื่อก่อน
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“ถังขยะทีโ่ รงเรียนมีทาจากตะแกรงลวดเหมือนๆ กับทีเราท
่ า มันไม่มชี ่องสาหรับล้วงเอา
ขยะไปทิ้งเราทาใบใหญ่เกินไป” (นุ๊ก)
“ลวดเกีย่ วแขนแอ๋มเป็นแผลเลยครับ เสื้อแอ๋มขาดด้วยวันทีเ่ ราเก็บขยะออกจากถังกัน”
(โฟม)
ตะแกรงกรงขยะทีอ่ ยูท่ ธี ่ นาคารขยะก็สงู ท่วมหัวครับ พอผมเอาเลือ่ ยไฟฟ้ ามาตัดทาช่อง
ก็ลวดแหลมจากการตัดก็บาดแขนเด็ก เกีย่ วเสื้อผ้าบ้าง ผมว่าเราต้องหาวิธอี นื ่ ” (พีพ่ งษ์)
“ขยะทีเ่ รามีกย็ งั ใส่พวกเศษใบไม้ เศษหญ้าแห้งไม่ได้ ใส่ไปก็ไม่รจู้ ะทิ้งทีไ่ หน เราต้องหา
วิธอี นื ่ จัดการด้วยโดยทีไ่ ม่เผานะ เพราะมันทาลายสิง่ แวดล้อม” (พีห่ ลอด)
“เวลาน้าภารโรงเผาขยะเหม็นมากเลยครับครู เรามาเล่นกีฬาทีโ่ รงเรียนตอนเย็นเลิก
เรียนมันเหม็นมากครับ” (ต้า)
สรุปได้ว่ากิจกรรมการทาถังขยะอย่างง่าย ยังไม่เพียงพอสาหรับการคัดแยกขยะประเภท
อื่นๆในชุมชนและโรงเรียน และบางคนไม่ได้ต้องการแยกขยะเพื่อขายหรือเพื่อสร้างรายได้ ผู้ร่วม
วิจยั จึง เห็น พ้องต้องกัน ว่าควรที่จ ะมีการปรับปรุ ง การท าถัง ขยะหรื อหาแนวทางการจัดการขยะ
ประเภทอื่นๆ เพิม่ ขึน้ อีกเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบตั ขิ องคนทุกกลุ่ม
3.4 เปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ
จากการที่ได้ทากิจกรรมสร้างถุงผ้าให้น่าใช้ (กิจกรรมที่ 3) เห็นได้ว่าผลที่เกิดขึน้
ยังไม่เป็ นไปตามแผน กลุ่มผู้ร่วมวิจยั ยังไม่สามารถที่จะนาถุงผ้าที่สร้างและตกแต่งด้วยตนเองไปใช้
ซื้อของได้ทุกคน อีกทัง้ บางคนนาไปใช้ได้ระยะเดียวก็เลิกใช้ ทัง้ นี้เนื่องจากถุ งผ้าที่ทาขึน้ ยังไม่ตอบ
โจทย์และไม่ เป็ น ไปตามที่ผู้ร่วมวิจ ยั คาดหวังและวางแผน ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องของขนาดของถุงผ้า
รูปลักษณ์ทส่ี ร้างสรรค์ขน้ึ ด้วยตนเอง สีของถุงผ้าทีเ่ ลอะได้ง่าย การปรับ ปรุงถุงผ้าจึงน่าจะเกิดขึน้ ใน
การปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้มถี ุงผ้าทีส่ ามารถใช้งานได้จริง และสอดคล้องกับบริบทของชาวบ้านและ
ชุมชน รวมทัง้ แนวคิดในการทาถุงผ้าของผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ พิม่ เติมในเรื่องของการใช้ประโยชน์นอกจากจะ
ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ยังมีแนวคิดว่าการใช้ถุงผ้าคือการทาบุญ เนื่องจากเวลาทีเ่ ราปฏิเสธ
การใช้ถุงพลาสติก และนาของทีซ่ อ้ื มาใส่ถุงผ้าเป็ นการทาบุญให้แก่ชุมชน
“ถุงทีเ่ ราทาขึน้ ป้ าก็ได้ใช้ แต่มนั ใส่ของได้น้อยใช้ไปสักพักก็กลัวเลอะก็เก็บไว้ทบี ่ า้ น”
(ป้ าแป๋ ว)
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“ถุงผ้านะทีเ่ ราทาเราก็คดิ ว่ามันจะสวย แต่พวกเราทาเองก็ไม่มฝี ีมอื มันก็ไม่สวยอย่างที ่
เขามาแนะนา แล้วอีกอย่างนะมันก็เล็ก เอาไปใช้ไม่ค่อยได้เยอะ ถ้าซื้อของตามหมู่บา้ นก็
พอได้ แต่ไปตลาดนีใ่ ส่ได้ไม่กอี ่ ย่างก็เต็มแล้ว เราก็ตอ้ งรับถุงเขามาเหมือนเดิม ” (ป้ า
แป๋ ว)
“คือคนบางคนยังไม่เห็นความสาคัญเท่าทีค่ วร เขาก็ยงั ไม่ใช้ แต่ถา้ เราเปลีย่ นจากทีเ่ รา
ใช้ถุงผ้าแล้วมันลดขยะ เราก็เปลีย่ นเป็นถุงใส่บุญแทน คือบอกว่าใส่แล้วจะได้บุญได้ช่วย
ชุมชน ช่วยลูกหลานเรานะ” (ลุงเข่น)
สรุปได้วา่ กิจกรรมสร้างถุงผ้าให้น่าใช้ยงั ไม่เป็ นไปตามแผน เนื่องจากคุณลักษณะ
ของถุงผ้าที่ยงั ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน สี และลวดลายที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขน้ึ เองของผูร้ ่วม
วิจยั ที่ไ ม่ ได้สวยงามน่ าใช้อย่างที่คดิ วางแผน ดัง นัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึง เกิดข้อสรุปร่วมกัน ว่าควรมีการ
ปรับปรุงการทาถุงผ้าให้น่าใช้ โดยปรับปรุงทัง้ ขนาด รูปทรง และลวดลายของถุงผ้า
สาหรับในส่วนของโรงเรียนไม่มกี ารเสนอปรับปรุงในประเด็นของถุงผ้า เนื่องจากผู้
ร่วมวิจยั ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากถุงผ้า เพราะ การซื้อของในโรงเรียนไม่ค่อยได้ซ้อื ของหลายชิน้
ส่วนใหญ่จงึ ใช้การปฏิเสธการรับถุงพลาสติกแทนการใส่ถุงผ้า
3.5 ขยะอิ นทรียม์ ีค่า
จากกิจกรรมการทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง ทาให้เห็นผลที่เกิดขึน้ ซึ่งเป็ นการคัด
แยกขยะที่เน้ น การคัดแยกเพื่อรายได้ เมื่อผู้ร่ วมวิจยั ท าถังขยะและนาไปใช้พบว่าขยะบางอย่าง
โดยเฉพาะเศษอาหาร เศษใบไม้ ก็ยงั ไม่มกี ารจัดการหรือมีภาชนะรองรับ ซึง่ เป็ นขยะทีเ่ กิดขึน้ ทุกวัน
ในครัวเรือน การกาจัดส่วนใหญ่กจ็ ะใส่ถุงนาไปทิง้ รวมในถังทีเ่ ทศบาลจัดให้ หรือเทตามพืน้ ดินหลัง
บ้าน พวกเศษใบไม้กจ็ ะเผาผู้ร่วมวิจยั บางคนที่มปี ระสบการณ์การอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากเศษอาหาร เศษใบไม้ เช่น นาไปทาปุ๋ ย จึงเกิดแนวคิดในการทาน้าหมักจากเศษอาหาร และทา
ปุ๋ ยหมักจากเศษใบไม้ เพราะนอกจากจะเป็ นการจัดการขยะในครัวเรือนแล้วยังเป็ นการนาขยะทาทา
ประโยชน์ได้อกี ด้วย ผูร้ ่วมวิจยั จึงเห็นว่าควรมีการจัดการขยะในกลุ่มของเศษอาหารในครัวเรือน โดย
การทาน้ าหมักเพื่อนามาใช้ประโยชน์ อันเป็ นวิธีการจัดการขยะที่นอกจากจะช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
แล้ว ยังช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์จากขยะและลดการใช้สารเคมีได้อกี ด้วย
“กิจกรรมทีผ่ ่านมานะผมว่ายังขาดอย่างหนึง่ คือพวกเศษอาหาร เราลืมนึกถึง ทุกวันนี้ก็
ยังไม่รจู้ ะกาจัดยังไง ยังคงใส่ถุงทิง้ รวมในถัง หรือบางทีกเ็ ทหลังบ้าน
พอเยอะๆ มันก็เหม็น” (ลุงจรินทร์)
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“ผมเคยไปอบรมพวกทีเ่ อาเศษอาหารมาทาน้ าหมักนะ มันก็ดนี ะทาให้เศษอาหารทีเ่ หลือ
ได้เอามาใช้ประโยชน์ แต่พอทาแล้วน้ าหมักทีเ่ ราทามันมีกลิน่ เหม็นรบกวนคนอืน่ พอ
หลังๆ มาก็เลิกทา... ถ้ามีวธิ กี ารทีท่ าให้น้ าหมักไม่สง่ กลิน่ หรือส่งกลิน่ น้อยทีส่ ุดผมว่าดี
นะ” (ลุงปลัด)
ในส่วนของโรงเรียนก็สะท้อนผลเรื่องการจัดการขยะที่นอกเหนือจากการแยกเพื่อรายได้
และแยกเพื่อนาไปทิ้ง โดยมีความเห็นว่าควรมีการกาจัดขยะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้วย เช่น การ
นาไปทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยอินทรีย์ จากเศษอาหาร เศษหญ้า เศษใบไม้ และผักตบชวา ที่เป็ นขยะของ
โรงเรียนและยังไม่มแี นวทางการจัดการขยะเหล่านี้
“บริเวณด้านหลังโรงเรียนมีสระน้ าทีม่ ผี กั ตบชวาอยูเ่ ยอะ ถ้าเราจะหาวิธจี ดั การเช่น
นาไปทาปุ๋ ย ไม่เฉพาะผักตบชวาเท่านัน้ พวกเศษใบไม้ เศษหญ้าก็ทาได้ไหมครับ” (ปิง)
“ใบไม้นเี ่ ราเผามันเป็นควัน รบกวนชาวบ้านด้วย แต่กไ็ ม่รจู้ ะยังไงให้มนั ง่าย ไม่เป็น
มลพิษ จะเอาไปทาปุ๋ ย บ่อทาปุ๋ ยทีเ่ ค้ามาทาไว้ให้กเ็ ล็กสูงไกลเกิน ไม่เหมาะ” (พีพ่ งษ์)
จากข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั นามาปรับและ
วางแผนดาเนินการในวงรอบที่ 2 ต่อไป

ตอนที่ 4 วงรอบที่ 2
จากกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ที่ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ดาเนิน การตามแผน ได้สงั เกตและ
ประเมิน และสะท้อนผลการปฏิบ ัติ ท าให้เห็น การเปลี่ยนแปลงที่เ กิด ขึ้น ในวงรอบที่ 1 ทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงในทางทีด่ แี ละสิง่ ทีค่ วรปรับปรุง ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันวิพากษ์และนาเอาประเด็นทีค่ วร
ปรับปรุงมาวางแผนและดาเนินการต่อในวงรอบที่ 2 โดยนาข้อสรุปจากวงรอบที่ 1 มาทาการวางแผน
เพื่อดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดังนี้
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1. ขัน้ การวางแผน
จากข้อสรุปในวงรอบที่ 1 ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนความคิดและมีแนวทางในการ
ปรับปรุงกิจกรรมทีด่ าเนินการ ทัง้ เป็ นการปรับปรุงกิจกรรมเดิมและการดาเนินกิจกรรมใหม่ เพื่อให้
การจัดการขยะของชุมชนประสบผลสาเร็จ โดยมีกจิ กรรมทีด่ าเนินการ ดังนี้
กิ จกรรมที่ 1 นาเสนอวีดิทศั น์ สถานการณ์ ขยะในปัจจุบนั
การปรับแผนโดยการสร้างความตระหนักให้แก่ผรู้ ่วมวิจยั โดยให้ผรู้ ่วมวิจยั เรียนรู้
และเห็นภาพสถานการณ์ขยะและผลกระทบจากปั ญหาขยะจากวีดทิ ศั น์ ซึ่งผู้วจิ ยั เป็ นผู้คดั เลือกวีดิ
ทัศน์ และดาเนินกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดความตระหนักในสถานการณ์ปัญหาขยะที่จะส่งผล
กระทบต่อชุมชนและโรงเรียน โดยในกลุ่มของชุมชน เป็ นวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับสถานการณ์ขยะในปัจจุบนั
ของประเทศไทย ของจังหวัดนครนายก โดยเน้นไปทีผ่ ลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และทีเ่ กิดขึน้
แล้วในปั จจุบนั ที่ส่งผลต่อสังคม ต่อคนจังหวัดนครนายกด้วยกันเอง และกลุ่มของโรงเรียนเป็ นวีดิ
ทัศ น์ เ กี่ย วกับ ภาวะโลกร้อ น โดยก่ อ นการชมวีดิท ศั น์ ผู้ว ิจ ัย จะได้ใ ห้ผู้ร่ ว มวิจ ัย แสดงความคิด
ความรู้สกึ ต่อสถานการณ์ปัญหาขยะตามความคิด ความเชื่อ และประสบการณ์ของแต่ละคน และ
หลัง จากชมวีดิท ัศ น์ ผู้ ว ิจ ัย จะได้ ใ ห้ผู้ ร่ ว มวิจ ัย สะท้ อ นความคิด ความรู้ ส ึก อีก ครัง้ เพื่อ ดูก าร
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
กิ จกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
การปรับแผนการดาเนินกิจกรรมโดยใช้การศึกษาดูงาน เพื่อให้ผู้ร่วมวิจยั มีความ
เข้าใจเกีย่ วกับการจัดการขยะมากขึน้ ทัง้ ทางด้านความรู้และด้านเจตคติ และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะ โดยกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
กาหนดสถานทีศ่ กึ ษาดูงาน ซึ่งผู้วจิ ยั ได้คดั เลือกสถานทีศ่ กึ ษาดูงานและนาเสนอ
แก่ผู้ร่วมวิจยั ทัง้ สถานที่ท่เี ป็ นการจัดการขยะเพื่อรายได้ และชุมชนที่ประสบความสาเร็จด้านการ
จัดการขยะ ที่ม ีบริบทใกล้เคียงกับชุ มชนของตน โดยผู้ร่ วมวิจยั ได้มีความเห็น ร่ วมกันและเลือก
สถานทีศ่ กึ ษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่
1) ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ เป็ นศูนย์การคัด
แยกขยะทีม่ สี าขาอยูท่ ั ่วประเทศ มีการบริหารจัดการธุรกิจการรับซือ้ ขยะรีไซเคิลทีเ่ ชื่อมโยงเครือข่าย
ต่างๆ หลายส่วนของชุมชน ซึ่งนอกจากจะรับซือ้ ขยะรีไซเคิลแล้วยังสนใจการแก้ปัญหาสิง่ แวดล้อม
ของชุมชนอีกด้วย อีกทัง้ ผู้วจิ ยั ยังสามารถติดต่อประสานงานเพื่อเข้าศึกษาดูงานได้ เนื่องจากเป็ น
เครือข่ายและพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2) บ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จัห วัดขอนแก่น เป็ น ชุ มชนที่ได้รบั
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เกีย่ วกับการจัดการขยะของชุมชน ซึง่ ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชน
ทีเ่ ข้มแข็งเป็ นชุมชนทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกับชุมชนตาบลเกาะหวาย โดยหลังจากกลับจากการศึกษาดู
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งาน ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่การวางแผนการดาเนินการจัดการขับเคลื่อน
การจัดการขยะของชุมชนต่อไป
กิ จกรรมที่ 3 สร้างตะกร้า สานตะแกรง ล้อมต้นไม้
กิจ กรรมสร้า งตะกร้า สานตะแกรงล้อ มต้น ไม้ เป็ น การปรับ แผนการคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ จากกิจกรรมในวงรอบที่ 1 ทีม่ กี ารสร้างถังขยะเพื่อคัดแยกขยะในครัวเรือนโดยเน้นที่
การแยกเพื่อสร้างรายได้ แต่พบว่าขยะประเภทอื่น ๆ ยังไม่ถูกแยกและนาไปทิ้งรวมที่ถงั ขยะของ
เทศบาลเช่นเดิม ดังนัน้ กิจกรรมสร้างตะกร้า สานตะแกรง ล้อมต้นไม้ จึงเป็ นการปรับปรุงกิจกรรม
จากแนวคิดการคัดแยกขยะเพื่อรายได้เป็ นการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ในครัวเรือนและโรงเรียน
ทัง้ ขยะทีข่ ายได้ ขยะขายไม่ได้ ขยะอันตราย และขยะทีเ่ ป็ นเศษใบไม้ เศษอาหาร ทัง้ นี้ได้ผนวกการ
วางแผนของชุมชนและโรงเรียนเข้าด้วยกัน โดยผู้บริหารและครูร่วมคิดวางแผนเพื่อนาไปปฏิบตั ทิ ่ี
โรงเรียน โดยกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ศึกษาดูงานสถานทีท่ ป่ี ระสบความสาเร็จด้านการจัดการขยะ โดยเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมที่ 2 ในวงรอบที่ 2
2) ร่วมกันหาข้อสรุปการปรับปรุงกิจกรรมการจัดทาถังขยะเพื่อคัดแยกขยะของ
ชุมชนจากประสบการณ์การศึกษาดูงาน ทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนและโรงเรียน
3) ลงมือปฏิบตั กิ ารจัดทาถังขยะเพื่อคัดแยกขยะแต่ละประเภท
กิ จกรรมที่ 4 เปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ
กิจกรรมเปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ เป็ นการปรับปรุงการดาเนินกิจกรรมการสร้างสรรค์
ถุงผ้าให้น่าใช้ในวงรอบที่ 1 ของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั กลุ่มชุมชน ทีพ่ บว่าถุงผ้าทีท่ ายังไม่สอดคล้องกับการ
ใช้ง านและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ผู้ร่ วมวิจยั จึงมีการปรับปรุ งกิจกรรมการสร้างถุง ผ้าโดยปรับทัง้
ลักษณะของถุงผ้า ขนาด และแนวคิดการใช้ถุงผ้า นอกจากจะเป็ นการลดการใช้ถุงพลาสติกแล้ว ยัง
ใช้แนวคิดเรื่องของบุญบาปเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือการใช้ถุงผ้าใส่ของนอกจากจะช่วยลดขยะ
แล้วยังเป็ นการทาบุญโดยการสร้างสิง่ แวดล้อมที่ดใี ห้แก่ชุมชน ให้แก่ลูกหลานและสมาชิกในชุมชน
อีกด้วย ซึง่ มีการกาหนดแผนการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันคิด และกาหนดลักษณะ ขนาดของถุงผ้า
2) ร่วมกันเสนอคาพูดหรือข้อความที่ปรากฏอยู่บนถุงผ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด
การใช้ถุงผ้า
กิ จกรรมที่ 5 ขยะอิ นทรียม์ ีค่า
กิจ กรรมขยะอิน ทรีย์ม ีค่า เป็ น การปรับกิจกรรมทัง้ ในส่วนของชุ มชนและโรงเรียน
เพื่อให้สามารถจัดการขยะได้หลายหลากหลายและครอบคลุมขยะทีม่ ใี นชุมชนมายิง่ ขึน้ ซึง่ การทาปุ๋ ย
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หมักและน้ าหมักจากขยะอินทรียเ์ ป็ นการจัดการขยะประเภทที่ชาวบ้านเรียกกันว่าขยะเน่ าเสียได้
เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เมื่อเหลือก็นามาทาน้ าหมัก ผักตบชวา เศษใบไม้แห้งก็นามาทาปุ๋ ย
หมัก เป็ นต้น โดยมีแผนการดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดวิทยากรให้ความรูเ้ รื่องการทาขยะอินทรีย์ โดยกาหนดให้เป็ นวิทยากรที่
สามารถพูดภาษาทีช่ าวบ้านฟั งรูเ้ รื่อง ไม่เอาความรูเ้ ชิงวิชาการมาพูดมาบรรยายเพียงอย่างเดียวแต่
ต้องเป็ น วิท ยากรที่ม ีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบตั ิด้วย เคยลงมือท า โดยครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้เสนอ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญทางด้านการทาปุ๋ ยหมัก
และน้ าหมักชีวภาพ และผู้วจิ ยั ได้ร บั มอบหมายให้เ ป็ น ผู้ประสานงานวิท ยากร เนื่ องจากอยู่ใ น
หน่วยงานเดียวกันและเคยทางานร่วมกัน
2) กาหนดสถานที่และจัดเตรียมวัส ดุอุปกรณ์ โดยผู้ร่ วมวิจยั เป็ น ผู้เตรีย มวัสดุ
จาพวกขยะอินทรียช์ นิดต่างๆ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษฟาง ส่วนหัวเชื้อจุลนิ ทรีย์ ได้ทาการ
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาชนะและอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีจ่ าเป็ นในการบรรยายและฝึกลง
มือปฏิบตั ไิ ด้รบั ความอนุเคราะห์จากอาจารย์วทิ ยากรทีเ่ ชิญมา
เมื่อผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนที่เกิดจากการปรับปรุงจากวงรอบที่ 1 ซึง่ มี
กิจกรรมที่ดาเนินการ 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมชมวีดทิ ศั น์ กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมสร้าง
ตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้น ไม้ กิจ กรรมเปลี่ยนถุ ง ผ้ าเป็ น ถุ ง บุญ และกิจกรรมขยะอิน ทรีย์มีค่า
จากนัน้ เข้าสู่ขนั ้ ตอนของการปฏิบตั ิและการสังเกต และสะท้อนผลการปฏิบตั เิ พื่อน าไปสู่การวาง
แผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป ดังได้นาเสนอแต่ละกิจกรรม ดังนี้
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ การ สังเกต และสะท้อนผล
กิ จกรรมที่ 1 เชิ ญชม ชวนคิ ด
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
เมื่อผู้วจิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมแล้ว จากนัน้ ลงมือปฏิบตั ติ าม
แผน โดยกิจกรรมเริม่ ต้นจากการให้ผู้ร่วมวิจยั ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะและ
ผลกระทบจากขยะตามความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเอง จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเปิ ด
วีดทิ ศั น์ เกีย่ วกับสถานการณ์ขยะและผลกระทบจากขยะให้ผรู้ ่วมวิจยั ดู ซึ่งเป็ นวีดที ศั น์ทุกข์ของชาว
นครนายกจากภูเขาขยะ ที่นาเสนอความเดือนร้อนของชาวบ้าน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก
และวีดทิ ศั น์ความจริงทีเ่ ลีย่ งไม่ได้ ที่กล่าวถึงผลกระทบจากปั ญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อโลก และดู
ภาพถ่ายปัญหาจากขยะทีก่ องรวมกันสูงกลายเป็ นกองภูเขาขยะ และให้ผวู้ จิ ยั ได้คดิ และสะท้อนสิง่ ที่
ได้เรียนรูจ้ ากวีดทิ ศั น์ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ทาการสรุปจากทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้
จากกิจกรรมการชมวีดทิ ศั น์ ผู้วจิ ยั ได้ทาการสังเกตและประเมินผลในขณะที่ท า
กิจกรรมและภายหลังการทากิจกรรม ปรากฏผลดังนี้
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จากการสังเกตการณ์สะท้อนผลก่อนการชมวีดทิ ศั น์ จะเห็นได้วา่ ผูร้ ่วมวิจยั ยังมอง
สถานการณ์ปัญหาขยะทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อตนเองและชุมชนยังไม่ใช่ปัญหาสาคัญมากนัก เช่น มอง
ว่าขยะทาให้ชุมชนสกปรก ขยะส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมของชุมชน เป็ นต้น
“สถานการณ์ของขยะทุกวันนี้มนั ก็มปี ัญหานะ ชุมชนทีม่ ขี ยะมากหรือทิ้งขยะไม่ถกู ทีก่ จ็ ะ
ทาให้ชมุ ชนสกปรก” (ป้ าน้อย)
“สิง่ แวดล้อมของชุมชนก็สาคัญนะ บางทีขยะล้นถัง ถังขยะไม่เพียงพอมันก็ทาให้ชุมชน
สกปรก” (พีก่ ร่าง)
ขณะที่ช มวีดทิ ศั น์ ผู้ร่ วมวิจยั ตัง้ ใจดูสงิ่ ที่อยู่ในวีดิทศั น์ ตลอดระยะเวลาที่เปิ ด และมีการ
พูดคุยเกีย่ วกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จากวีดทิ ศั น์ และเมื่อชมวีดทิ ศั น์จบผูร้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนสิง่ ทีเ่ ห็น
และได้เรียนรูท้ ่แี สดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาขยะและผลกระทบจากขยะที่ผวู้ จิ ยั นามาเปิ ดนัน้ ผู้
ร่วมวิจยั ยังไม่เคยได้รบั ทราบข้อมูลในส่วนนี้ เช่น
“ผลกระทบมันรุนแรงมากเลย นีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อนเลย” (พีช่ ุมพล)
“เป็นเรือ่ งใกล้ตวั เรามาก แต่เราไม่ค่อยให้ความสาคัญกับมันเพราะเรายังไม่ได้รบั
ผลกระทบอย่างในวีดโี อ แต่ต่อไปถ้าเราปล่อยไว้มนั ก็จะเดือดร้อนมาก” (ลุงบรรจง)
นอกจากนี้ผรู้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักต่อสถานการณ์ขยะและผลกระทบ
ทีเ่ กิดจากขยะภายหลังจากทีไ่ ด้ชมวีดที ศั น์ ทีส่ ่งผลมากกว่าทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ได้เคยรับรู้มาในอดีต และสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ เป็ นผลมาจากการขาดการดูแลจัดการขยะของคนในพืน้ ที่ หรือแม้กระทั ่งการไม่คดั แยกขยะ
แม้จะทิง้ ลงถังขยะทีถ่ กู จัดเตรียมไว้ให้กย็ งั ก่อปัญหาเกิดผลกระทบตามมาทาให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น
“เราทุกคนเป็นคนสร้างขยะ บ้านละนิดละหน่อยมันก็กลายเป็นภูเขาได้ ถ้าเราไม่ได้ดู
วีดโิ อนี้เราก็มองไม่เห็นภาพเลยว่าขยะมันสร้างปัญหาได้มากมายขนาดนี้ ” (ลุงผูพ้ นั )
“การทีเ่ ราไม่แยกขยะหรือไม่รจู้ กั ลดขยะในอนาคตมันก็สร้างปัญหาแก่ลกู หลานเราต่อไป
ได้” (ลุงเข่น)
“ทิ้งอย่างเดียวลงถังโดยไม่แยกนีไ่ ปรวมกันหมดเป็นภูเขาขยะเลย คนพรมณีพนี ่ ้อง
นครนายกเราเดือนร้อนเลย เราเคยคิดนะว่าถ้าทิ้งใส่ถงั เทศบาลแล้วมันจะดี ตอนนี้ตอ้ ง
คิดใหม่แล้ว” (ลุงแกะ)
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อีกทัง้ ยังพบว่าผูร้ ่วมวิจยั เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะในชุมชน จากทีม่ องเพียงว่าการ
ไม่มถี งั ขยะทีเ่ พียงพอทาให้ไม่สามารถจัดการกับขยะในครัวเรือนและชุมชนได้ แต่หลังจากทีไ่ ด้ชม
วิดที ศั น์แล้วนัน้ ทาให้เกิดความคิดที่จะช่วยกันหาแนวทางการจัดการขยะโดยไม่ต้องรอพึ่งพาจาก
หน่ วยงานภาครัฐ เพียงอย่างเดียว แต่การจัดการสามารถมาได้จากคนในชุ มชนเองร่ วมกัน คิด
ร่วมกันทา เพื่อไม่เป็ นการเพิม่ ปั ญหาขยะให้แก่จงั หวัดของตนเอง อีกทัง้ ยังมองว่าการจัดการขยะ
เป็ นการทาบุญ หากทุกคนช่วยกันก็จะเป็ นการสร้างบุญกุศลให้แก่ ตนเอง อันจะเกิดประโยชน์ ต่อ
ลูกหลาน ต่อชุมชนของตนเอง รวมถึงสังคมส่วนรวม
“ไม่ได้แล้วนะ เราจะนิง่ เฉยไม่ได้แล้วกับเรือ่ งของขยะ เราต้องช่วยกันคิดแล้วว่าต่อไปจะ
ทายังไง แล้วถ้าเราทานะเราเริม่ จัดการขยะนะลูกหลานเราก็จะได้ไม่เดือดร้อน ไม่งนผม
ั้
ว่าถ้าพวกเราไม่ทาอะไรนีม่ นั ก็ได้ไม่ มันเป็นการทาบาปนะไปเลยนะ” (ลุงจรินทร์)
“ผมคิดว่าพวกเราในฐานะทีเ่ ป็นแกนนานะ คิดว่าเราต้องเป็นคนเริม่ เพือ่ ให้คนอืน่ พวก
ชาวบ้านเขาตืน่ ตัว มันต้องเริม่ จากพวกเราก่อนแหละ ทีบ้่ านลุงปลัดก็เริม่ จากลุงกับป้ า
แล้วก็ค่อยๆ ชวนลูกๆ มันทา ทุกวันนี้สบายเลยลูกๆ มันทากันหมด” (ลุงปลัด)
ในส่วนของโรงเรียน ได้ชมวีดทิ ศั น์เกีย่ วกับปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน เรื่อง “ความจริงที่
เลี่ยงไม่ไ ด้” ซึ่ง ก่อนดูวดี ิท ศั น์ ผู้วจิ ยั ได้ให้นักเรียนสะท้อนสิง่ ที่ตนเองรับรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน
ปรากฏว่านักเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนอย่างถ่องแท้ นักเรียนซึ่งเป็ นผู้
ร่วมวิจยั มีความเข้าใจว่าภาวะโลกร้อนคือการทีโ่ ลกของเราร้อนขึน้ อากาศร้อนมากขึ้น ส่วนสาเหตุ
และผลกระทบด้านอื่นๆ ไม่ถูกกล่าวถึง จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้เปิ ดวีดทิ ศั น์ให้นกั เรียนชม และหลังจาก
นัน้ ได้ให้นกั เรียนทบทวนเกีย่ วกับสิง่ ทีไ่ ด้จากการรับชมวีดทิ ศั น์ ซึง่ จากการสังเกตของผูว้ จิ ยั และการ
ทบทวนของนักเรียน ปรากฏผลดังนี้
นักเรียนเกิดความตระหนักในปั ญหาของขยะมากขึน้ สังเกตได้จากหลังจากชมวีดิท ศั น์
นักเรียนมีการพูดคุยกัน เองภายในกลุ่มถึงความกังวลในใจในปั ญหาขยะ และเมื่อให้นักเรียนได้
ทบทวนสิง่ ที่ได้เรียนรู้จากวีดทิ ศั น์ นักเรียนสะท้อนว่า เมื่อได้เห็นภาพของภาวะโลกร้อนทีเ่ กิดจาก
ขยะนัน้ ทาให้เกิดความกังวลมากขึน้ ไม่คดิ ว่าขยะจะก่อให้เกิดผลกระทบทีร่ ุนแรงได้มากมาย
“รูส้ กึ กลัวตกใจเลยค่ะ หนูไม่ขยะจะมีผลต่อโลกเรารุนแรงขนาดนี้ น่ากลัว” (วิว)
“...ต้องบอกให้ภารโรงเลิกเผาขยะแล้วครับครู น่ากลัวมากครับ” (โฟม)
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นอกจากนี้นกั เรียนยังเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนมี
การพูดถึงการจัดการขยะมากขึน้ เกิดความคิดว่าขยะเป็ นปัญหาของทุกคนทีต่ อ้ งช่วยกันจัดการ จาก
ที่เมื่อก่อนเห็นว่าการจัดการขยะไม่ใช่เรื่องของตนเอง เป็ นหน้าที่ของภารโรงและเจ้าหน้าที่เก็บขยะ
ของเทศบาล แต่พอเห็นผลกระทบจากขยะแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เกีย่ วกับความคิดที่เห็น
ว่าเป็ นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันจัดการขยะ เพราะนอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึน้
แล้ว ยังเป็ นการช่วยให้สงิ่ แวดล้อมของโรงเรียนดี และช่วยเหลือโลกให้น่าอยูอ่ กี ด้วย
“ขยะพวกนี้มนั ทาให้โลกเราไม่น่าอยู่ เมือ่ ก่อนผมก็ไม่ค่อยคิดถึงเรือ่ งขยะเท่าไหร่ เพราะ
มีภารโรง มีรถเทศบาลมาเก็บ แต่ตอนนี้ตอ้ งช่วยกันครับ ต้องทาด้วยกัน ช่วยกันอนุรกั ษ์
สิง่ แวดล้อมโลกครับ จะได้เย็น วันนี้กร็ อ้ นครับครู” (ไนท์)
“พวกเรานักล่าขยะจะจัดการมันให้เรียบค่ะ ต้องทาให้ขยะน้อยลง ต้องไม่สร้างขยะให้
มากเป็นขยะของเสีย ต้องแยกขายด้วยจะได้รไี ซเคิลมาใหม่กลุ่มนักล่าขยะเราพร้อมลุย
ค่ะ” (ตาล)
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
หลังจากการปฏิบตั แิ ละสังเกต ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลการ
ปฏิบตั เิ พื่อดูผลกระทบและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้
นาเสนอข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั ในขณะทีท่ ากิจกรรมต่อกลุ่มด้วย เพื่อเป็ น
ข้อมูลในการนามาสะท้อนผลการปฏิบตั ิและวางแผนปรับปรุงกิจกรรมต่อไป การสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ปิ รากฏผลดังนี้
ผู้ร่วมวิจยั เกิดความตระหนักในปั ญหา ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนให้เห็นถึง
การตระหนักในปัญหาของขยะหลังจากทีไ่ ด้ชมวีดทิ ศั น์ เช่น เห็น ว่าสถานการณ์และปัญหาของขยะที่
เกิดขึน้ จากในวีดทิ ศั น์เป็ นเรื่องใกล้ตวั ปัญหามาจากทุกคนเป็ นคนทาจึงไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคน
หนึ่ง เป็ นปัญหาของส่วนรวม ทุกคนควรหันมาให้ความสาคัญกับปัญหาขยะและร่วมกันคิดแก้ปัญหา
เป็ นต้น
“จากทีเ่ ราได้ดใู นวีดโิ อเห็นเลยว่าขยะเป็นปัญหาใหญ่ใกล้ตวั เรามาก เราต้องหันมาให้
ความสาคัญมันมันอย่างจริงจังแล้วละ” (ลุงจรินทร์)
“ต้องมองว่าเป็นเรือ่ งส่วนรวมแล้ว มันไม่ใช่เรือ่ งส่วนตัวหรือเป็นปัญหาของทางการ
อย่างเดียวแล้ว ถ้าทางการไม่มาจัดการ เรานีแ่ หละจะต้องช่วยกัน” (ลุงผูพ้ นั )
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เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ ผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงเจตคติทด่ี ตี อ่
การจัดการขยะ จากการได้ชมวีดทิ ศั น์ดงั กล่าวจากเดิมที่บางคนยังเห็นว่าขยะเป็ นปัญหาส่วนบุคคล
หรือปัญหาระดับเล็กๆ ทีไ่ ม่มผี ลกระทบรุนแรงมาก และยังไม่ใช่เรื่องใกล้ตวั แต่หลังจากชมวีดทิ ศั น์ผู้
ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลพบว่ากลุ่มเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะมากขึน้ โดยเห็นว่าเป็ นเรื่อง
ทีต่ อ้ งเร่งดาเนินการแก้ไข แม้กลุ่มจะเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม แต่หากไม่เริม่ ทาอะไรปัญหาก็จะ
ยิง่ รุนแรงและใกล้ตวั มากขึน้
“จากทีเ่ ราได้เห็นภาพ ได้ดวู ดี โิ อนะจะเห็นเลยว่าเราต้อเริม่ ทาอะไรเพือ่ เป็นการลดขยะ
แล้วละ มันเป็นปัญหาสาคัญมากนะถ้าเราดูดดี มี นั เข้ามาใกล้ตวั เราทุกที ต้องแยกต้องลด
ช่วยกัน ให้น้อยลง บอกลูกหลานให้ทากันพาลูกหลานทากัน” (ป้ าน้อย)
“ป้ ารียเ์ ป็น อสม. ไปอบรมมาหลายทีก่ พ็ งึ ่ ได้เริม่ รูส้ กึ กลัวๆ มาชมวีดทิ ศั น์นแี ่ หละ คิดว่า
มันเหม็น มันเป็นเชื้อโรคต้องกาจัดให้ถกู วิธเี ค้าสอนมาก็มาบอกต่อ เค้าพูดถึงโลกร้อนก็
ไม่คดิ ว่ามาจากขยะเราด้วยส่วนหนึง่ เป็นภัยใกล้ตวั เหมือนยุงลายเลยนะป้ ารียว์ า่ ไอ้
ผลกระทบจากขยะนีม่ นั มาใกล้น่ากลัว” (ป้ ารีย)์
การสะท้อนผลการปฏิบตั ใิ นส่วนของโรงเรียน ผู้ร่วมวิจยั มีความเห็นร่วมกันว่าในกลุ่มเกิด
ความตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดจากขยะมากยิง่ ขึน้ จากเดิมทีเ่ คยรับรูเ้ พียงผลกระทบด้านใดด้านหนึ่ง
ซึ่ง ยัง ไม่ เห็น ภาพที่รุ นแรงเท่ ากับการได้ช มวีดิทศั น์ จึง ท าให้เมื่อก่อนอาจจะยัง ตระหนักไม่มาก
พอทีจ่ ะทาให้เกิดความคิดที่จะปฏิบตั เิ กี่ยวกับขยะ แต่ตอนนี้กลุ่มเห็นว่าปัญหาทีเ่ กิดจากขยะเป็ นสิง่
ทีส่ ่งผลกระทบให้เกิดผลเสียหลายด้าน ทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการจัดการ
“มันเป็นเรือ่ งของทุกคนนะครับพอได้ดแู ล้วนะครับ ผมว่านะครูมนั ทาให้พวกเรากลัวมาก
ขึน้ รูส้ กึ ว่าขยะมันทาร้ายโลกหลายอย่างเลย เราก็โดนด้วย” (เต้)
“โห! ครูค่ะหนูรสู้ กึ กลัวเลยค่ะพายุมาแล้ววิง่ หนีไม่ได้วงิ ่ หนีไม่ทนั คนตายเพียบเลย ไม่
อยากให้โรงเรียนเราเป็นแบบวิดโี อเลยค่ะครู เผาขยะมีควันเหม็นและก็ทาให้โลกเป็น
ความร้อนทาให้โลกร้อน (ฟ้ าง)
เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ ผู้ร่วมวิจยั เกิดความคิดในการจัดการขยะร่วมกัน ซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การดาเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชน จากเดิม ทีเ่ ห็นเรื่องของขยะ
เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องไกลตัว และไม่น่าจะส่งผลกระทบทีร่ ุนแรงมาถึงตนเอง แต่เมื่อได้เห็นภาพ
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ของผลกระทบจากขยะแล้วความคิด ความเชื่อเดิมเริม่ เปลีย่ น มีความคิดที่จะจัดการขยะและให้ความ
ร่วมมือเมื่อมีกจิ กรรมเกีย่ วกับการจัดการขยะ
“ต่อไปนี้พวกเราจะต้องช่วยกันลดขยะแล้วครับ อะไรทีล่ ดได้เราก็ลด แล้วต้องช่วยกัน
แยกด้วยเหมือนตาลบอกมันจะได้กลับมาใช้อกี ไม่ให้เป็นของทิ้งให้มนั รกโลก สกปรก
โรงเรียน รูส้ กึ ว่าต้องช่วยกันครับ” (ปิง)
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องกิจกรรมทัง้ ในส่วนของชุมชนและโรงเรียน จะเห็นได้วา่
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ คือเกิดความตระหนักในปั ญหาของขยะ และเกิดเจตคติท่ดี ตี ่อ
การจัดการขยะ ทัง้ นี้อนั เนื่องมาจากการได้เห็นภาพผลกระทบจากขยะที่มตี ่อชุมชนและสังคม ทัง้
ผลกระทบใกล้ตวั และผลกระทบในสังคมโลก จากการสะท้อนผลของผู้ร่วมวิจยั ทัง้ สองกลุ่มนี้ ทาให้
เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือและเต็มใจจากกลุ่มผู้
ร่วมวิจยั
กิ จกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ดาเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานตามแผน ซึง่ กาหนดไว้
2 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก และชุมชนบ้านหัวถนน
ต าบลพระลับ อ าเภอเมือ ง จั ง หวัด ขอนแก่ น โดยผู้ ร่ ว มวิจ ัย ได้ ร ับ ความรู้แ ละการถ่ า ยทอด
ประสบการณ์จากผูท้ ่ปี ฏิบตั จิ ริง ได้ศกึ ษาดูงานและผลลัพธ์จากสถานทีจ่ ริง โดยในส่วนของศูนย์คดั
แยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ ทีไ่ ด้รบั เกียรติจากผูก้ ่อตัง้ มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ให้ความรู้ ให้
แนวคิด และกระตุน้ เสริมแรงใจในการจัดการขยะ และยังอนุญาตให้ทมี งานพาชมการบริหารจัดการ
ขยะของศูนย์คดั แยกฯ และพบปะพูดคุยเป็ นการส่วนตัวในห้องรับรอง และในส่วนของชุมชนบ้านหัว
ถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ มกี ารสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ จ ากผู้น าชุ ม ชนและสมาชิกในชุ มชนที่ร่ ว มด าเนิ น การ รวมทัง้ ได้ศึกษาดูง านจาก
ครัวเรือนทีม่ กี ารจัดการขยะทีเ่ ป็ นฐานการเรียนรู้
จากการสังเกตและประเมินผลการจัดกิจกรรม ผูว้ จิ ยั พบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ดังนี้
ศูน ย์คดั แยกขยะเพื่อรีไ ซเคิลวงษ์พาณิชย์ จัง หวัดพิษ ณุ โ ลก ผู้ร่ วมวิจยั ให้
ความสนใจในแนวคิดและที่มาของการจัดตัง้ ศูนย์ค ัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์จากผู้ก่อตัง้
โดยตรง ทัง้ ในประเด็นของการสร้างรายได้จากขยะ และประเด็นการรักษาสิง่ แวดล้อม เมื่อได้เดิมชม
ศูนย์คดั แยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ โดยมีวทิ ยากรให้ความรู้อยู่ตลอดระยะเวลาการนาชม ทาให้
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เห็นภาพและเข้าใจการคัดแยกขยะทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการคัดแยกขยะ ได้
เห็นการนาขยะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกและได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับเส้นทางขยะแต่ละประเภท
“พอได้เห็นทีว่ งษ์พาณิชย์เขาทานะ เราก็คดิ เลยว่ากลับไปเราจะต้องจัดการขยะในบ้าน
เราบ้าง เราจากครอบครัวเราก่อนแล้วก็ค่อยขยายสู่ชุมชน” (ลุงปลัด)
นีม่ นั กองเงินกองทองทัง้ นัน้ เลย ขยะคือทองคาจริงๆ มันแทบไม่มอี ะไรต้องทิ้งเลยทุก
อย่างเป็นเงินเป็นทองหมดถ้ารูจ้ กั วิธกี ารคัดแยก เดีย๋ วเจอกันทีเ่ กาะหวายเรา (พีก่ ร่าง)
ชุ ม ชนบ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือง จัง หวัดขอนแก่น จากการ
สัง เกตของผู้ว ิจ ัย พบว่า ผู้ร่ ว มวิจ ัย มีค วามกระตือ รือ ร้น กับ การศึก ษาดูง านในชุ ม ชนที่ป ระสบ
ความสาเร็จในการจัดการขยะจนได้รบั รางวัลระดับประเทศ และได้รบั การยอมรับจากชุมชนอื่นเข้า
ไปศึกษาดูงานอย่างมากมาย ผู้ร่วมวิจยั มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นาชุมชน
และชาวบ้านขณะที่ศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการชุมชนจนสามารถดาเนินการ
จัดการขยะได้อย่างประสบความสาเร็จ และจากการสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั ภายหลังจากการศึกษาดูงาน
ผู้ร่วมวิจยั สะท้อนให้เห็นว่าจากการศึกษาดูงานทาให้ได้รบั ความรู้ความเข้าใจในประเภทของขยะ
และวิธกี ารจัดการขยะมากขึ้น จากที่ได้รบั ความรู้จากวงรอบที่ 1 แต่ยงั ไม่เห็นภาพการจัดการใน
สถานทีจ่ ริง
“เห็นภาพชัดเจนขึน้ มาก ทีน่ เี ่ ขามีการจัดการทีด่ มี ากโดยผูน้ าเขาเข้มแข็งมาก พอเรา
ได้มาเห็นของจริงมันทาให้เข้าใจมากขึน้ นะ เห็นวิธกี ารจัดการขยะทีท่ นี ่ เี ่ ขาทา อย่างทา
ตะแกรงแยกขยะนีเ่ ราก็ทาได้นะ ทีชอบคื
่
อเขาทาปุ๋ ยอินทรีย์ เลี้ยงไส้เดือน พีก่ เ็ ป็น
ผูใ้ หญ่บา้ นก็นบั ถือผูใ้ หญ่แกเลย เก่งมากจริง น่าเอาไปลองทากับบ้านเกาะหวายเรา” (พี ่
กิจ)
นอกจากนี้ยงั พบว่าผู้ร่วมวิจยั เกิดเจตคติท่ดี ใี นการจัดการขยะจากการศึกษาดูงานที่
ชุ ม ชนต้น แบบแห่ ง นี้ ด้ว ย ได้เ ห็น การบริห ารจัด การของผู้น าชุ ม ชนที่น าพาให้ชุ ม ชนประสบ
ความสาเร็จในการจัดการขยะ ซึ่งผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่กเ็ ป็ นผูน้ าชุมชน จึงทาให้เกิดแนวคิดและเจต
คติทด่ี ใี นการจัดการขยะมากขึน้
“ผมรูส้ กึ ว่าเขาเข้มแข็งมาก ผูน้ าเขาเข้มแข็ง เราเองก็มผี นู้ าทีเ่ ข้มแข็งเพียงแต่เรายังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการขยะ พอเราได้มาเห็นของจริงก็เออนะคิดว่ากลับไป
จะต้องไปทา เราก็สามารถทาได้นะถ้าร่วมมือกัน” (พีก่ ร่าง)
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2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิของกลุ่ม ประกอบกับข้อมูลจากการสัง เกตและการ
ประเมินของผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาดูงาน ดังนี้
ด้ า นความรู้ จากการศึก ษาดู ง านกลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิจ ัย ได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็น ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในประเด็นของความรู้ คือมีความเข้าใจในประเภทของขยะและวิธกี ารจัดการขยะมาก
ยิง่ ขึน้ เช่น ขยะเปี ยก ขยะรีไซเคิล ขยะทั ่วไป และขยะอันตราย โดยกลุ่มได้สะท้อนถึงการมีความรู้
เรื่องประเภทของขยะเพิม่ เติมจากกิจกรรมการศึกษาดูงานในครัง้ นี้ ดังเช่น
“ทีข่ อนแก่นนะเราก็ได้เข้าใจเลยชัดเลยขยะแต่ละอย่างมากขึน้ แต่ละบ้านเค้าก็แยก มี
พวกขยะเปียกก็พวกทีม่ นั ย่อยสลายได้เขาก็เอาไปทาปุ๋ ย ไม่ท้งิ นะ ขยะรีไซเคิลมีการ
นามาประดิษฐ์ของสวยงามต่างๆ พวกขยะอันตรายเขาก็แยกไว้ต่างหากนะ” (ป้ าแป๋ ว)
นอกจากนี้ ยงั พบการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจในเรื่องของวิธีก ารจัดการขยะ
เพิม่ ขึน้ อีกด้วย ทัง้ การคัดแยกเพื่อสร้างรายได้จากการดูงาน ณ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์
พาณิชย์ เข้าใจกระบวนการคัดแยกและนามาเข้าสู่โรงงานต่อของศูนย์ฯ เห็นภาพชัดเจนมากยิง่ ขึน้
ว่าทาไมเวลาทีเ่ ก็บขยะแล้วต้องมีการแยกส่วนจึงจะขายได้ราคา การคัดแยกเพื่อประโยชน์อ่นื ๆ จาก
ทัง้ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิช ย์ และชุมชนบ้านหัวถนน เช่น เพื่อทาปุ๋ ย เพื่อนาไปรี
ไซเคิล เป็ นต้น การได้มาเห็นสถานทีจ่ ริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เจ้าของพืน้ ทีท่ าให้ผรู้ ่วมวิจยั
เข้าใจวิธกี ารคัดแยกขยะชัดเจนมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เข้าใจถึงเงื่อนไขของการคัดแยกขยะทีไ่ ม่ได้แยก
เพื่อสร้างรายได้อย่างเดียว แต่เป็ นการแยกเพื่อสิง่ แวดล้อมของชุมชน และยังเป็ นการสร้างบุญ ได้
กุ ศ ลแก่ ต นเองอีก ด้ว ย กล่ า วคือ เป็ น การช่ ว ยเหลือ ผู้อ่ืน ไม่ ใ ห้ไ ด้ร บั ผลกระทบจากปั ญ หาขยะ
โดยเฉพาะลูกหลานและคนในชุมชนของตนเอง
“พอมาเห็นของจริงทีว่ งษ์พาณิชย์นรี ่ ู้เลยว่าทาไมถึงต้องแยกก่อนทีจ่ ะขายและขายได้
ราคาถ้าเราแยก เขาต้อนามาแยกต่อนีเ่ อง” (พีเ่ ล็ก)
“รูส้ กึ ดีขนลุกเลยตอนทีด่ ร.สมไทยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเราทามาเป็นแบบอย่างเป็น
สองพันปีแล้วเรือ่ งการรีไซเคิลของใช้ ทาไปเถอะได้กุศลแรงทาเรือ่ งพวกนี้ ตัวอย่างท่าน
ก็ได้ดจี ากขยะจากการทาให้ขยะลดลง ทาทีนี่ ส่ ะเทือนถึงดวงดาว” (ลุงบรรจง)
“ชุมชนทีน่ เี ่ ขามีแนวคิดทีด่ มี าก ขยะไม่เพียงแต่แยกเพือ่ ขายทีเ่ หลือก็นาไปทิ้ง ไม่ใช่เลย
ทุกสิง่ ทุกอย่างแทบจะไม่มที ง้ ิ เลย เขาเอามาใช้ประโยชน์ได้หมด เราก็ทงึ ่ เขาตรงนี้ทเขา
ี่
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สามารถทาได้กนั ทังหมู
้ ่บา้ น... ถังขยะทีเ่ ขาทาทัง้ 4 แบบก็แยกไว้แล้วเอาขยะนัน้ มาทา
ประโยชน์ต่อ มันได้ทงั ้ รายได้ สิง่ แวดล้อมก็ดี แถมยังได้บญ
ุ อีกต่างหาก” (ลุงผูพ้ นั )
กิ จกรรมที่ 3 สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
จากการปรับแผนการท าถัง ขยะเพื่อให้ส อดคล้องกับประโยชน์ การใช้ง านและ
บริบทของชุ ม ชน ผู้ร่ วมวิจ ยั ได้วางแผนเพื่อที่จะปรับปรุ ง การสร้างถังขยะภายหลัง จากกิจกรรม
การศึกษาดูงานในกิจกรรมที่ 2 เพื่อนาแนวคิดจากการศึกษาดูงานผนวกกับสภาพปั ญหาที่เจอใน
การทาถังขยะในวงรอบที่ 1 และบริบทของชุมชน ก่อนหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อปรับปรุงและทาถังขยะ
ซึ่งกลุ่มได้ขอ้ สรุปร่วมกันคือ การทาถังขยะแบบประหยัดเพื่อแยกประเภทของขยะโดยไม่ยดึ ติดกับ
ประเภทของขยะตามทีก่ รมควบคุมมลพิษระบุไว้ทเ่ี ป็ นถังขยะ 4 แบบสาหรับขยะ 4 ประเภท แต่เป็ น
การแยกประเภทเพื่อการใช้งานจริงทีเ่ หมาะกับบริบทของตนเองแต่ละครอบครัว และทาจากวัสดุท่ี
หาได้ง่าย จานวนของถังก็ทาขึน้ ตามลักษณะและประเภทของขยะในครัวเรือนของตนเอง เช่น ถัง
ขยะสาหรับใส่ขวดพลาสติก ถัง ขยะสาหรับใส่เศษใบไม้ ขวดพลาสติกไว้เก็บรวมรวมขยะอันตราย
ประเภทถ่ายไฟฉาย เป็ นต้น โดยยึดหลักการจัดเตรียมวัสดุแบบประยุกต์ และประหยัด แล้วเกิด
ประโยชน์ และอีกประการหนึ่งคือการสร้างตะแกรงล้อมต้นไม้ สาหรับทิ้งเศษใบไม้แห้ง เศษหญ้า
เพื่อให้ยอ่ ยสลายและเป็ นปุ๋ ยอินทรีย์ สามารถนาไปใช้ประโยชน์อ่นื ได้อกี ด้วย เมื่อได้ขอ้ สรุปกิจกรรม
การปรับปรุงการสร้างถังขยะ โดยการทากิจกรรม สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้ ผู้ร่วมวิจยั ก็
ได้ดาเนินการตามแผน
ในขณะที่ดาเนิ น กิจกรรมตามแผน ผู้วจิ ยั ได้ท าการสัง เกตและประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ริ ่วมด้วย ซึง่ ปรากฏผลดังนี้
ผูร้ ่วมวิจยั มีเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะมากขึน้ คือมีความคิด ความเชื่อว่าปัญหา
ของขยะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมหากไม่ช่วยกันจัดการและดูแลสิง่ แวดล้อมของชุมชนของตนเอง
ดังสิง่ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั สะท้อน เช่น
“ขยะทีเ่ ราเห็นจากทีว่ งษ์พาณิชย์แค่ส่วนหนึง่ เราคิดดูวา่ หากทุกบ้านสร้างขยะและไม่ม ี
การจัดการทีด่ ี รวมๆ ไปทิ้งอย่างทีเ่ คยทาต่อไปลูกหลานและชุมชนเราก็จะลาบาก” (ลุง
บรรจง)
นอกจากนี้หลังจากที่ผู้ร่วมวิจยั ได้เริม่ ต้นท าถังขยะเพื่อคัดแยกขยะตามประเภทขยะใน
ครัวเรือนของตนเอง ซึ่งแต่ละครัวเรือนอาจแตกต่างกัน ทาให้เริม่ รู้สกึ ภูมใิ จในตนเองว่าอย่างน้อย
ตนเองได้เริม่ ต้นจัดการขยะแล้ว และการแยกขยะตามขยะทีม่ ใี นครัวเรือนทาให้ผรู้ ่วมวิจยั สามารถทา
ได้ง่าย ด้วยความเข้าใจและไม่สบั สนในประเภทของขยะ รวมทัง้ การทาตะแกรงล้อมต้นไม้ เมื่อได้
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ปฏิบตั แิ ละเห็นว่าเกิดประโยชน์จริงๆ สามารถนาเศษใบไม้มาทาปุ๋ ยได้เองอย่างง่ายไม่ยุ่งยาก และ
เมื่อเพื่อนบ้านมาเห็นก็ส นใจและชื่นชม ยิง่ ทาให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานและการ
จัดการขยะของตนเอง
“พอเราทาแล้วนะมันก็รสู้ กึ ดีนะ ภาคภูมใิ จนะทีเ่ ราสามารถทาถังขยะเองได้ไม่ต้องรอพึง่
เทศบาล และการแยกขยะนัน้ ก็ทาง่ายขึน้ เราจะรูเ้ องว่าขยะไหนลงถังไหน บ้านเราก็เป็น
ระเบียบ สะอาดขึน้ ใครไปใครมาก็ไม่อายเขา คนมาบ้านลุงนีเ่ ห็นแล้วชอบเลย” (ลุงผู้
พัน)
“ทาตะแกรงล้อมต้นไม้นะ ตอนทาก็ไม่ได้คดิ อะไรทาเพราะเราอยากลองทาปุ๋ ย ทีเ่ ราไป
เห็นเขาทาทีข่ อนแก่นก็วา่ ดี เลยมาลองทาดูบา้ ง พวกเศษใบไม้เราก็เยอะนะ นอกจากได้
ปุ๋ ยแล้วบ้านเราก็สะอาดขึน้ ด้วย ไม่ตอ้ งไปเผาให้โลกร้อน เห็นใบไม้ตกก็เก็บเข้าตะแกรง
เลยนะ ใครไปใครมาเขาก็ชมนะว่าบ้านสะอาด” (ลุงสะกิด)
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจยั ยังทาให้เห็นอีกว่ากิจกรรมสร้างตะกร้า สาน
ตะแกรงล้อมต้นไม้ ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เรียนรูก้ ารคัดแยกขยะโดยเริม่ จากขยะในครัวเรือ นของตนเอง ที่
คัดแยกตามประเภทของขยะทีม่ ี และจัดการกับขยะอย่างถูกวิธี เช่น การคัดแยกขยะเปี ยกเอาไว้เป็ น
อาหารของสัตว์เลีย้ งและทาปุ๋ ย ขยะแห้ง เช่น เศษหญ้า เศษใบไม้กน็ าไปใส่ในตะแกรงล้อมต้นไม้เพือ่
ทาปุ๋ ย ขวดพลาสติกหรือขยะทีส่ ามารถขายได้กจ็ ะแยกไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ เป็ นต้น ไม่รวมไปทิง้
ที่ถงั ของเทศบาลดังเช่นเมื่อก่อน ภายใต้การมีจติ สานึกที่ดตี ่อสิง่ แวดล้อมและความกังวลเป็ นห่วง
ผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อลูกหลานและคนในชุมชน
“ทีบ่ า้ นทาถังขยะเองนะ พอทาแล้วมันก็ดนี ะเราแยกขยะได้มากขึน้ ไม่ตอ้ งรอใครมา
ช่วยเหลือเราก็เริม่ ทาเอง และขยะทีแ่ ยกก็เอาไปทาอะไรต่อได้ง่าย เราก็จะรูเ้ องว่าถัง
ไหนใส่ขยะอะไร ได้เท่าไหร่ถงึ จะนาไปขายได้ หรืออย่างเศษอาหาร
นีต่ อ้ งนาไปทาน้ าหมัก” (พีช่ มุ พล)
“พอเรามีถงั รูจ้ กั แยกแล้วมันก็ดขี น้ึ เอะนะ บ้านสะอาดสะอ้าน ลูกยังบอกว่าบ้านเรา
เดีย๋ วนี้สะอาดจังเลย เราก็บอกเขาไปนะว่าเราต้องช่วยกันดูแลสิง่ แวดล้อมนะ อีกอย่าง
ทาแล้วมันก็ได้บุญด้วยเอาขยะให้คนอืน่ ทีเ่ ราเก็บไว้ไม่ได้ขายเอง มันได้ช่วยให้ชุมชน
สะอาด ได้ความสุขทีได้
่ ให้คนอืน่ ” (พีอ่ ารมณ์)
สาหรับโรงเรียน จากปั ญหาที่พบจากถังขยะชุดเดิมที่ทาจากตะแกรงลวด ทาให้เกิด
การวางแผนเพื่อปรับปรุงถัง ขยะให้สอดคล้องกับการใช้งานและไม่เกิดอันตรายต่อนักเรียน โดย
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อาศัยแนวคิดทีเ่ กิดจากการศึกษาดูงานของผูบ้ ริหารและครูทไ่ี ด้ไปศึกษาดูงานร่วมกับชุมชน โดยการ
ท าตะกร้าแยกขยะจากวัส ดุท่หี าได้ง่าย และไม่ก่อให้เกิดอัน ตราย โดยใช้ตาข่ายและท่ อประปา
นอกจากนี้ ยงั มีการท าตะแกรงล้อมรอบต้น ไม้เพื่อทิ้ง ขยะประเภทเศษใบไม้ ลดการเผาขยะใน
โรงเรียน ซึง่ ครูและนักเรียนร่วมกันออกแบบถังขยะก่อนลงมือสร้างถังขยะอย่างง่าย ก่อนดาเนินการ
ทาถังขยะร่วมกัน ผู้วจิ ยั ได้ทาการสังเกตและประเมินผลการปฏิบตั พิ บว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้
ด้านความเข้าใจ และพฤติกรรม
ด้านความเข้าใจ พบว่าผู้ร่วมวิจยั มีการเปลี่ยนแปลงในด้านความรู้ คือเข้าใจวิธกี าร
จัดการขยะมากขึน้ ด้านจิตใจเกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้ร่วมวิจยั
สะท้อนว่าจากกิจกรรมดังกล่าวทาให้เข้าใจวิธกี ารคัดแยกขยะมากขึ้น ทัง้ ขยะที่เป็ นขวดพลาสติก
แก้วน้า ขวดแก้ส กระป๋ องโลหะ กระดาษต่างๆ ขยะทั ่วไป เช่น ถุงพลาสติก ซองขนม และขยะพวก
เศษใบไม้ หญ้าแห้ง ขยะแต่ละประเภทมีการจัดการทีแ่ ตกต่างกัน
“พอเรามาทาถังขยะและตะแกรงล้อมต้นไม้ ผมเข้าใจวิธกี ารแยกมากขึน้ ไม่รวมๆ ไปทิ้ง
เหมือนเดิมแล้วครับเพราะมีทใี ่ ห้ทง้ิ พวกผมออกแบบถังขยะกันเองทัง้ ป้ ายทัง้ ถังขยะ
แบบนี้ท้งิ ไม่ถกู ก็เกินไปแล้วครับครู พวกผมก็แยกขยะช่วยลดโลกร้อน
และยังจะขายขยะได้เงินอีก” (เต้)
ผูร้ ่วมวิจยั เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ กล่าวคือนักเรียนเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการขยะจากทีเ่ คยคิดว่าไม่ใช่เรื่องสาคัญทีต่ นเองต้องให้ความสนใจ เปลี่ยนเป็ นเห็นความสาคัญ
และเกิดความคิด ความเชื่อว่าการจัดการขยะเป็ นหน้าทีข่ องทุกคน
“...ผมเปลีย่ นไปเหมือนกันนะครู จากทีผ่ มเฉยๆ ลุงเขาเผาขยะ ตนนี้มนั ดูแล้วกวนใจ
วัยรุ่นเหมือนกันนะครับครู ต้องหาวิธกี ารจัดการทีไม่
่ ทาสิง่ แวดล้อมเสียเป็นพิษน่าจะดี”
(ปิง)
นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง จากการได้มสี ่วนร่วมในการทาถังขยะ
และตะแกรงล้อมต้นไม้ นักเรียนและครูได้ร่วมกันคิดและสร้างขึน้ มา ใช้ทงั ้ ประสบการณ์และความรู้
ทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใ จที่ตนเองได้ใ ช้ความรู้ความสามารถให้เ กิด
ประโยชน์ เห็นว่าตนเองก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้เช่นกัน
“วันนัน้ ได้เอาคณิตศาสตร์มาออกแบบถังขยะของเรา พึง่ รูว้ า่ มันก็มปี ระโยชน์แฮะ ไม่มี
เหลือเศษเลย ครูให้พวกผมคิดก่อนไปซื้อของมาทา สามารถทาได้นะตามทีค่ านวณไว้
เป๊ ะเลย” (นุ๊ก)
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วันนัน้ ได้เรียนแบบจริงๆ ครูเกสอนผมเรือ่ งวงกลมเส้นรอบวงกลมด้วย อันไหนทีล่ อ้ ม
เป็นสีเ่ หลีย่ มนีค่ ดิ ง่าย แต่เจอแบบวงกลมนีม่ นึ ตึบ๊ เลยครูสอนหาเส้นรอบวงเข้าใจเลยใต้
ต้นไม้ เรียนคณิตศาสตร์ใต้ตน้ ไม้เลย สองพายอาร์ เรียนมาแล้วลืมคราวนี้ไม่ลมื แล้วครับ
นึกถึงต้นไม้กบั ตะแกรงพลาสติกล้อมต้นไม้เลย” (โฟม)
สาหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนว่ากิจกรรมสานตะกร้า สร้างตะแกรงล้อมต้นไม้ ทา
ให้ตนเองเกิดการคัดแยกขยะ คือ จากทีเ่ คยนาขยะไปทิง้ รวมถังเดียวให้ภารโรงนาวางให้รถเทศบาล
มาเก็บ แต่พอมีการจัดทาถังขยะทาให้เกิดการคัดแยกขยะเพื่อทิง้ ลงถังทีผ่ รู้ ่วมวิจยั และครูได้ร่วมกัน
สร้างขึน้ อีกทัง้ ยังรูจ้ กั การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี เช่น การนาเศษใบไม้ เศษหญ้าแห้งไปทาปุ๋ ยโดยไว้
ในตะแกรงล้อมต้น ไม้ มีการแยกกระดาษ ขวดพลาสติก ไว้ขาย ส่วนขยะที่ขายไม่ไ ด้ก็แยกไว้
ต่างหากเพื่อให้เทศบาลนาไปกาจัด
“ตัง้ แต่มถี งั ขยะทีเ่ ราทาเองผมก็แยกขยะนะ ก็มถี งั ให้ท้งิ เราก็แยกตามถัง เราทาเองก็รวู้ า่
ถังไหนทิ้งอะไร ออกแบบป้ ายเอง” (แอ๋ม)
“เศษใบไม้เมือ่ ก่อนเผา เดีย๋ วนี้เราไม่เผาแล้วครับ กวาดแล้วโกยเอาไปใส่ในตะแกรงที ่
ล้อมต้นไม้ ก็เป็นปุ๋ ยได้ดว้ ย” (ต้อม)

2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
จากกิจกรรมสร้างตะแกรง สานตะกร้าล้อมต้นไม้ เมื่อผู้วจิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนผล
การปฏิบตั กิ จิ กรรมของกลุ่มร่วมกัน พบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ ในด้านความรู้และด้านจิตใจ ด้านความรู้นนั ้ คือผู้
ร่วมวิจยั มีความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ โดยกลุ่มได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีความเข้าใจวิธกี ารจัดการ
ขยะว่าจากกิจกรรมทาให้มองเห็นภาพการจัดการขยะที่ชดั เจนมากขึน้ จากที่แยกเพื่อขาย กับทิ้ง
เพื่อนาไปกาจัด ก็เ รียนรู้วธิ กี ารจัดการขยะวิธีอ่นื ๆ ด้วย เช่น การทาปุ๋ ยโดยทาตะแกรงล้อมรอบ
ต้นไม้ การแยกเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น
“ทาถังกับตะแกรงล้อมต้นไม้นะ กลุ่มเราเกิดความรูก้ ารจัดการขยะเพิม่ ขึน้ นะ จากเดิมนี ่
เราแยกแค่ทขี ่ ายได้กบั ขายไม่ได้ ตอนนี้เราก็แยกไว้ทาปุ๋ ย แยกไว้ใช้ใหม่อนั ไหนยังใช้ได้
เช่นถุงพลาสติกก็เอาไว้ใส่ของ” (ลุงแดง)
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ส่วนด้านความรู้สกึ สิง่ ที่กลุ่มได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สกึ คือ
การมีเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิด การเห็นคุณค่าในตนเองทีม่ สี ่วนในการช่วยจัดการขยะ
ของครอบครัวและชุมชน
“พอเราได้ทานะความคิดมันเปลีย่ น จากทีต่ อนแรกเราแยกเพือ่ ขายอย่างเดียวนะ ตอนนี้
พีก่ เ็ ริม่ เห็นว่าเราควรจัดการขยะเพือ่ ช่วยให้สงิ ่ แวดล้อมเราดีขน้ึ แล้วยังได้บุญด้วย...” (พี ่
เล็ก)
“ถามว่ารูส้ กึ อย่างไรพอทาได้มนั ก็ภมู ใิ จ ตัง้ แต่ทาถังไว้ใช้เอง ทาตะแกรงล้อมต้นไม้
เมือ่ ก่อนกลุ่มเราก็ลองผิดลองถูกกันมา พอไปเห็นตัวอย่างทีเ่ ขาทาจริงๆ แล้วเอากลับมา
ทาบ้าง มีคนมาดู มาชม เราก็ดใี จ ภูมใิ จในกลุ่มของเรานะว่าเป็นกลุ่มทีเ่ ริม่ ต้นการทา
เรือ่ งขยะอย่างจริงจัง...” (ลุงผูพ้ นั )
อีกทัง้ ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ และการ
จัดการขยะอย่างถูกวิธี สิง่ ทีก่ ลุ่มสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือกลุ่มเกิดพฤติกรรม
การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็ นการคัดแยกที่ไม่เพียงแค่เพื่อรายได้ ส่วนขยะ
อื่นๆ ก็ยงั นาไปทิง้ รวมทีถ่ งั ของเทศบาลดังเช่นเมื่อก่อน แต่เป็ นการคัดแยกเพื่อการกาจัดอย่างถูกวิธี
และลดปั ญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน ทัง้ เพื่อรายได้ เพื่อสิง่ แวดล้อม และเพื่อเป็ นการสร้างบุญ
กุศลโดยการให้ทานแก่ผู้อ่นื ที่จะไดรับผลกระทบมีปัญหาจากขยะ เช่น คัดแยกขยะเปี ยกไว้ทาน้ า
หมัก หรือมอบให้กบั ผูอ้ ่นื เอาไปเลี้ยงสัตว์ คัดแยกขวด กระดาษ ไว้จาหน่าย บ้านไหนมีขยะน้อยไม่
อยากขายเองก็มอบให้กบั คนเก็บขยะ มอบให้กบั พนักงานเทศบาลที่มาเก็บขยะ คัดแยกเศษใบไม้
แห้ง เศษหญ้า ใส่ตะแกรงล้อมต้นไม้เพื่อทาปุ๋ ยและนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป เป็ นพฤติกรรมทีก่ ลุ่มมี
การแสดงออกอย่างชัดเจนภายหลังจากการทากิจกรรม และทาให้การจัดการขยะของครัวเรือนเริม่ มี
คนในชุมชนเห็นความสาคัญมากขึน้
“หลังจากกลับมาและพวกเราก็เริม่ มาคุยกันเพือ่ ทาถังขยะ.... พอได้ถงั ขยะแต่ละบ้านก็
เริม่ แยกขยะ ขยะหลายอย่างทาประโยชน์ได้ต่อ เช่น พวกใบไม้แห้งบ้านลุงเยอะมากมี
ใบไม้เยอะมากลุงก็ทาปุ๋ ย ไม่เผาแล้ว” (ลุงจรินทร์)
“ทีบ่ า้ นรับหนังสือพิมพ์ พวกขวด กระดาษต่างๆ ก็แยกต่างหากไว้ได้เยอะก็เอาไปขาย...
ทีบ่ า้ นก็ทาตะแกรงล้อมต้นไม้ดว้ ยนะแต่ทาเตี้ยๆ มันจะสวย พอเราทาบ้านก็สะอาดขึน้
สิง่ แวดล้อมเราก็ดขี น้ ึ ด้วย มันได้บุญนะลุงว่าคือพอแยกไว้แล้วก็ให้หลานเอาไปขาย เรา
ไม่ได้ทาเฉพาะบ้านเรา เราทาในกลุม่ เราแต่พอคนอืน่ เขาเห็นเขาก็อยากจะทาด้วย” (ลุง
ผูพ้ นั )

151
บ้านผมก็แยกเหมือนกันแต่อยูก่ บั แม่บา้ นสองคนขยะมันน้อยไม่มเี วลาไปขายก็จะแยกๆ
ไว้ไม่ให้ปนกันกับขยะอืน่ ทาให้เสียของ พวกขยะรีไซเคิลนีท่ ุกอันเลยมันขายได้กจ็ ะแยก
ไว้กบั แม่บา้ นช่วยกัน แล้วก็เอาไปทิ้งใส่ถงั เทศบาลพนักงานมาเก็บก็ได้แยกเอาไว้
ต่างหาก เศษหญ้าแต่ก่อนกวาดเสร็จดายเสร็จก็เผาตอนนี้ไม่เผาแล้วเอามากองสุมๆ ใส่
โคนต้นไม้เลย รดน้ าไปเรือ่ ยๆ เป็นปุ๋ ยแบบง่ายเลย” (ลุงบรรจง)
ในส่วนของโรงเรียน หลังจากที่ปฏิบตั กิ ารและสังเกตแล้ว ได้ร่วมกันสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ ท าให้เห็น ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านความเข้าใจ และเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม
เช่นเดียวกับกลุ่มของชุมชน โดยทางด้านความเข้าใจนัน้ มีการเปลีย่ นแปลงความรู้ คือเข้าใจวิธกี าร
จัดการขยะ กล่าวคือ จากเมื่อก่อนทีเ่ ข้าใจว่าการจัดการขยะทาได้คอื การนาไปทิง้ ลงถัง การเผา การ
นาไปขาย แต่ภายหลังการทากิจกรรมนักเรียนเกิดความเข้ าใจมากขึน้ ว่าวิธกี ารจัดการขยะท าได้
หลายวิธโี ดยไม่เป็ นการทาลายสิง่ แวดล้อม เช่น การแยกขยะก่อนนาไปทิง้ การนาขยะไปทาปุ๋ ย การ
นาขยะทีใ่ ช้ได้กลับมาใช้ซ้า เป็ นต้น
“พวกเราก็มคี วามรูถ้ งึ วิธกี ารกาจัดขยะมากขึน้ นะครับ เมือก่
่ อนนีเ่ อาไปทิ้งรวมหรือไม่ก็
เผา ตอนนี้เรารูแ้ ล้วว่าการเผาไม่ดี อันไหนทาปุ๋ ยได้กเ็ อาไปไว้ในตะแกรงล้อมต้นไม้
เดีย๋ วมันเป็นปุ๋ ยเอง” (ต้า)
ทีศ่ นู ย์อาหารเราเดินไปสารวจขยะแล้วไปแยกขยะแล้วก็มขี ยะแค่ขยะทีเ่ ป็นขวดน้ าดืม่
พลาสติก กับขยะทั ่วไปทีเ่ ป็นพวกถุงขนม ถุงลูกชิน้ จึงวางถังขยะไว้แค่สองแบบคือขาย
รีไซเคิลจาพวกพลาสติก กับขยะทั ่วไป ส่วนขยะเศษอาหารแม่บา้ นเอาหมดครับ” (น็อต)
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ส ึก คือ เกิดเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะ และเห็น
คุณค่าในตนเอง ผู้ร่วมวิจยั สะท้อนผลการเกิดเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะและการเห็น คุณค่ าใน
ตนเอง โดยเห็นว่ากิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ นัน้ ช่วยให้กลุ่มเกิดความคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในโรงเรียน
มากขึน้ เห็นว่าการจัดการขยะเป็ นสิง่ ทีค่ วรดาเนินการอย่างจริงจัง และกิจกรรมนี้ยงั ทาให้ผรู้ ่วมวิจ ัย
เห็นว่าตนเองก็สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนได้เช่นกัน โดยเริม่ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
การวิจ ัย การจัด ท าถัง ขยะ และตะแกรงล้อ มต้น ไม้ สิ่ง เหล่ านี้ ล้ว นแล้ว แต่ ท าให้เกิด ความรู้ส ึก
ภาคภูมใิ จในตนเองทีไ่ ด้ทาประโยชน์เพื่อโรงเรียน
“ในกลุม่ พวกเราช่วยกันทา ทัง้ ทาตะแกรงล้อมต้นไม้ มันก็ช่วยให้โรงเรียนสะอาด ช่วยให้
โลกไม่รอ้ น ไม่ตอ้ งเผาพวกเราเป็นพวกเริม่ ต้นทีจ่ ะพาคนอืน่ ๆ ทาเดีย๋ วไปชวนทัง้
โรงเรียนทาด้วยกันเลย” (ไนท์)
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“ผมรูส้ กึ ดีใจมันเหมือนภูมใิ จมากนะครับทีไ่ ด้ช่วยทาถังขยะแทนอันเดิมของธนาคาร
พวกเราทาเองใช้ได้ดกี ว่าทีค่ นอืน่ มาทาไว้ให้ มันช่วยให้พวกผม น้องๆ มีถงั ขยะไว้แยก
ขยะสาหรับสะสมขยะ รูส้ กึ ว่าตัวเองมีประโยชน์ ภูมใิ จครับครู” (เต้)
นอกจากนี้กลุ่มยังสะท้อนให้เห็นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้วย ได้แก่ เกิดพฤติกรรม
การคัดแยกขยะ และการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกขยะในห้องเรียนใส่ถงั ขยะขนาดเล็กที่
ได้รบั การสนับสนุนจากร้านค้าเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยถังขยะสาหรับทิ้งขยะ 4 ประเภทที่ผู้ร่วม
วิจยั ช่วยกันออกแบบการคัดแยกตามลักษณะขยะทีม่ ใี นห้องเรียน ได้แก่ 1) ขยะทั ่วไป ประกอบไป
ด้วย ถุงพลาสติก ห่อขนมแห้ง ปากกา ดินสอ ฯลฯ 2) ขวดพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก 3) กระป๋ อง
ขวดแก้ว 4) สมุด หนังสือ กระดาษ ส่วนบริเวณโรงเรียนนอกห้องเรียนมีการเพิม่ เติมถังขยะอีก 2
ประเภทคือ 1) ขยะย่อยสลาย เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก เศษเนื้อสัตว์ ฯลฯ 2) ขยะอันตราย
ขยะมีพษิ ของแหลมคม กระป๋ องสีสเปรย์ ถ่านไฟฉาย ภาชนะปนเปื้ อนสารเคมี ฯลฯ เนื่องจากขยะ
อันตรายไม่ค่อยมีในโรงเรียนและขยะย่อยสลายก็จะมีกลิน่ เน่าเหม็นจึงไม่วางถังขยะสองประเภทนี้ไว้
ในห้องเรียน จากนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั นาขยะทีค่ ดั แยกในห้องเรียนไปใส่ตะกร้าทีก่ ลุ่มทาขึน้ เพื่อนาไปส่งต่อ
ยังสถานทีเ่ ก็บรวบรวมทีถ่ ูกจัดเตรียมไว้ เช่น นาไปเทใส่ตะกร้าแยกขยะทีธ่ นาคารขยะก่อนจะนาไป
ขาย หรือขยะบางอย่างทีด่ กี จ็ ะนาไปใช้ซ้า ส่วนขยะทั ่วไปนาไปเทใส่ถงั ขยะของเทศบาลเพื่อรอการ
ถูกนาไปกาจัด กรณีใบไม้แห้งทีน่ กั เรียนกวาดรวมเป็ นกองในทุกเช้าก็มกี ารกาจัดขยะได้อย่างถูกวิธี
มากขึน้ คือ การเลิกเผาแล้วเปลีย่ นขยะให้เป็ นปุ๋ ย เป็ นต้น
“พอเรามีตะกร้าทีเ่ ราทาเองตรงธนาคารขยะนะครู เราก็มที เี ่ ก็บสะสมขยะ ทีพ่ วกเรา
ช่วยกันแยกในห้องเรียน เวลาจะทิ้งก็ดถู งั ก่อนแล้วทิ้งตามรูปบนถังทีเ่ ราทาบอกไว้ ส่วน
ขยะทีท่ าปุ๋ ยได้กเ็ อาไปทาปุ๋ ย ไม่เผาเหมือนเมือ่ ก่อนแล้ว มันก็ไม่เป็นการทาลาย
สิง่ แวดล้อม ได้ช่วยลดโลกร้อน ทีข่ ายได้กเ็ ก็บสะสมไว้ขาย ได้เงินอีกด้วยครับ” (นุ๊ก)
“ขยะพวกทีจ่ ะเน่าได้กจ็ ะเอาไปทิง้ ใส่ถงั ขยะของเทศบาลทุกวันค่ะห้องเรียนจะได้ไม่
เหม็น ถุงนมตอนแรกทีเ่ ราทิ้งทีห่ อ้ งเรียนวันรุ่งขึน้ เหม็นเลยค่ะ ต้องเปลีย่ นใหม่ เลยต้อง
เอาไปทิ้งใส่ถงั เทศบาลทุกวันเลยค่ะ ห้องเรียนมีแต่ขยะทีเป็
่ นขยะขายได้” (วิว)
เงื่อนไขที่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ร่วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านความเข้าใจ และ
พฤติกรรม นัน้ มาจากเงื่อนไขหลายประการ ได้แก่ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ และเพื่อรักษาสิง่ แวดล้อ ม
ซึง่ พบทัง้ ในกลุ่มของชุมชนและโรงเรียน
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กิ จกรรมที่ 4 เปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
เมื่อผูร้ ่วมวิจยั ได้วางแผนเปลีย่ นถุงผ้าเป็ นถุงบุญแล้วก็ได้ดาเนินการตามแผน โดย
ดาเนินการกาหนดขนาดถุงผ้าให้ใหญ่กว่าเดิม ลักษณะของถุงก้นกว้างสามารถจุของได้มากกว่า
ของเดิม และพิมพ์ขอ้ ความบนถุงผ้าเป็ นด้วยข้อความ “ถุงบุญ คุณใส่ใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก” เพื่อ
เป็ นการยา้ เตือนผูใ้ ช้วา่ นอกจากใช้เพื่อช่วยลดถุงพลาสติกและขยะแล้ว ทุกครัง้ ทีห่ ยิบถุงผ้าใบนี้ไปใช้
ยังเป็ นการทาบุญ ไปในตัว เพราะได้ช่วยโลก ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม ได้บุญได้กุศล เป็ นการใส่ใจ
สิง่ แวดล้อมอีกด้วย
ในขณะทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ดาเนินการตามแผน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตและประเมินผลของ
กิจกรรม พบว่าผูร้ ่วมวิจยั เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมของชุมชน
“ตอนคิดทาถุงผ้านะเราก็คดิ ว่าเราจะต้องนามาใช้ ช่วยลดการใช้พลาสติกจากร้านค้า ป้ า
อยากเป็นส่วนหนึง่ ทีล่ ดขยะให้โลก ไม่ให้เป็นภาระลูกหลานเหมือนลุงเข่นบอกพวกเรา
ตายไปแล้วถุงพลาสติกยังอยู”่ (ป้ าน้อย)
“ก็เอาไปตลาดตลอดเลยนะถุงผ้า ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย อันใหม่มนั ใส่ของได้ดกี ว่าเดิม
เวลาถือไปซื้อของแม่คา้ บางคนก็บอกว่าเออดีๆ ไม่ใส่ถุง บางคนก็ชมว่าถุงเราสวยอยาก
ได้บา้ ง เราก็ภมู ใิ จนะทีช่ ่วยโลกได้” (ป้ ารีย)์
อีกทัง้ จากการสังเกตและประเมินผลจากการเปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ ยังพบว่าผู้ร่วม
วิจยั ทุกคนมีการใช้ถุงผ้าใบใหม่ และใช้บ่อยขึน้ จากเมื่อก่อน เพราะสามารถใส่ของได้มากกว่าเดิม
และลวดลายและข้อความจากการสกรีนสวยงามและมีความหมายกว่าเดิม เป็ นการช่วยการลดขยะที่
เกิดจากถุงพลาสติกได้ โดยการเกิดพฤติกรรมลดขยะโดยใช้ถุงผ้านี้ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าเป็ นการช่ว ย
รักษาวิง่ แวดล้อมของชุมชน และได้บุญทัง้ จากช่วยลดต้นทุนของแม่คา้ และช่วยลดขยะในครอบครัว
ชุมชน และโลก ไม่เป็ นภาระของลูกหลานในอนาคต
“ป้ านีต่ ดิ ตัวตลอดเลย มันติดตัวได้เราก็นาติดตัวไปด้วย ยิง่ ถ้าไปซื้อของทีต่ ลาดนะก็จะ
เอาไปใส่ของด้วย ไม่เอาถุง เป็นการช่วยให้แม่คา้ ไม่ตอ้ งใส่ถุง แต่แกงใส่ถุงนะแต่เราไม่
เอาถุงหูห้วิ ช่วยเขาประหยัดถุง ช่วยลดขยะถุงไปด้วยได้บุญ” (ป้ าพร)
“เรามีถุงผ้านี้ดนี ะ อันเดิมมันเล็กไป อันนี้เราใส่ได้มากไปซื้อของลุงก็เอาไปด้วย ขากลับ
ก็ใส่ตะกร้ารถกลับมา ตอนซื้อก็บอกแม่คา้ ก่อนเลยว่าไม่ตอ้ งใส่ถุงนะมีถุงผ้ามาเอง...”
(ลุงใหญ่)
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2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
เมื่อได้ดาเนินการตามแผน สังเกตและประเมินโดยผู้วจิ ยั แล้ว ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมได้มา
ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั เิ พื่อให้เห็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการปรับปรุงกิจกรรม โดยเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม เพื่อที่จ ะน าไปสู่การวางแผนปรับปรุง กิจกรรมต่อไป ส าหรับกิจกรรม
เปลี่ย นถุ ง ผ้า เป็ นถุ ง บุ ญ ผู้ ร่ ว มวิจ ัย ได้ ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง การเปลี่ย นแปลงใน 2 มิติ คือ การ
เปลี่ยนแปลงความเข้าใจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการปฏิบ ัติ โดยเหตุผ ลของการ
เปลีย่ นแปลงนี้มที งั ้ เพื่อการรักษาสิง่ แวดล้อม และเรื่องของการได้บุญ
เปลีย่ นแปลงความเข้าใจ ผู้ร่วมวิจยั ได้สะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงของกลุ่มด้านจิตใจ
ว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงเจตคติและเกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
และช่วยผูอ้ ่นื ในสังคม ผูร้ ่วมวิจยั เห็นว่าการปรับปรุงถุงผ้าให้มลี กั ษณะทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน ทัง้
รูปลักษณ์ของถุง ขนาด และการให้คานิยามถุงผ้าใหม่ว่าเป็ นถุงบุญ ทาให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดความรู้สกึ
อยากใช้ถุงผ้านี้มากยิง่ ขึน้ เพื่อช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม และหวังผลลัพธ์แห่งบุญกุศล
“เห็นแล้วมันก็อยากใช้มากกว่าเดิม ใบกาลังดีถอื ไปไหนก็สะดวก เอาไว้ใช้ใส่ของไม่ตอ้ ง
ให้เขาใส่ถุง” (พีเ่ ล็ก)
“คิดว่าการใช้ถุงผ้านี้แทนถุงพลาสติกมันก็ช่วยให้บา้ นเราสะอาดขึน้ ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ
ก็ไม่ตอ้ งไปใส่ถุง” (พีเ่ ล็ก)
“ข้อความมันจ๊าบโดนใจมาก ป้ าถือไปตลาดคนถามนีต่ อบอย่างภูมใิ จเลยถุงใส่บญ
ุ นีไ่ ม่
เอาถุงพลาสติกได้ช่วยลดขยะ ได้บุญอย่างง่ายแล้ว มีคนอยากได้ดว้ ย” (ป้ ารีย)์
สาหรับสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความภาคภูมใิ จจากการใช้ถุงผ้านัน้ กลุ่มเห็นว่าการใช้ถุงผ้า
เป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมของชุมชน และเป็ นการทาบุญอย่างหนึ่ง จึงทาให้เกิดความภาคภูมใิ จ
ในตนเอง
“กลุ่มเรานี้ใช้กนั ทุกคนเลยนะ ไทยแลนด์ 4.0 แบบนี้ไปไกลบอกนายกเลย ไปไหนมา
ไหนก็ถอื ไปด้วยติดตัวตลอดผมไปประชุม เวลาได้ใช้กร็ สู้ กึ ภูมใิ จนะทีเ่ ราได้เป็น 4.0 ช่วย
ท่านประยุทธส่วนหนึง่ ทีได้
่ ช่วยลดขยะ” (ลุงสะกิด)
“มันได้บญ
ุ นะได้ช่วยแม่คา้ เขาไม่ตอ้ งใส่ถุง ก็จะประหยัดถุงลดต้นทุนของเขาด้วย”
(ป้ าต๋อย)

155
“คือพวกเราก็เกิดมานานแล้วเนาะแต่ละคนก็เป็นพ่อแม่คนแล้ว ก็พงึ ่ เคยได้ยนิ นะ พวก
เราน่าจะเป็นกลุ่มแรกหรือเปล่าของไทยทีเ่ รียกถุงผ้าว่าเป็นถุงบุญ เอาไปใส่บุญทุกครัง้
มันอิม่ ใจภูมใิ จ” (ลุงบรรจง)
กิ จกรรมที่ 5 ขยะอิ นทรียม์ ีค่า
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
เมื่อได้กาหนดแผนร่วมกันแล้ว ขันต่
้ อไปคือการปฏิบตั กิ ารตามแผน โดยการเชิญ
วิท ยากรจากคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการทาปุ๋ ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ทัง้ น้าหมักชีวภาพและปุ๋ ยหมัก จากมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ อีกทัง้ วิทยากรยังเป็ นผู้ท่สี ามารถสื่อสารด้วยภาษาที่เรียบง่ายผู้ร่ วมวิจยั เป็ นชาวบ้าน
สามารถเข้าใจได้ กิจกรรมวิทยากรดาเนินการให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั กิ ารท าปุ๋ ยชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ จากนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงได้นาความรูจ้ ากทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ไิ ปใช้ในการจัดการขยะ
โดยการทาปุ๋ ยชีวภาพจากขยะอินทรียใ์ นครัวเรือนและชุมชนของตนเอง
ในขณะทีท่ ากิจกรรมนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตและประเมินผลการปฏิบตั ขิ องผูร้ ่วมวิจยั
ไปด้วย จากการสังเกตพบว่าผู้ร่วมวิจยั เกิดความรูส้ กึ หรือมีเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ เกิดความ
อยากมีส่วนร่วมและเป็ นผูด้ าเนินการจัดการขยะ ทัง้ นี้เกิดจากการได้เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารทาขยะ
อินทรียจ์ ากวิทยากรที่มคี วามรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งในขณะให้ความรู้มกี ารสอดแทรกเรื่องของการ
รัก ษาสิ่ง แวดล้อ มไปด้ว ย ท าให้ผู้ร่ ว มวิจ ัย เกิด ความรู้ส ึก ร่ ว มที่จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการรัก ษา
สิง่ แวดล้อม
“ฟั งวิทยากรแล้วเห็นเลยว่าขยะทีเ่ กิดขึน้ มาจากเราทัง้ นัน้ บางครัง้ เราไม่รดู้ ว้ ยซ้าว่าเรา
กาลังสร้างขยะให้แก่สงั คม” (ลุงสุนทร)
“แม้แต่เศษใบไม้ใบหญ้าทีเ่ ราเผาแม้เพียงเล็กน้ อยก็เป็นพิษต่อสิง่ แวดล้อม จากนี้ได้
ความรูแ้ ล้วก็จะเลิกเผาแล้ว จะเอามาทาปุ๋ ย การรักษาสิง่ แวดล้อมเราต้องช่วยกัน ” (พี ่
กิจ)
นอกจากนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบตั กิ ารกาจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยการทาปุ๋ ยจาก
ขยะอินทรียภ์ ายหลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวิทยากร บางคนทาปุ๋ ยอินทรีย์ บางคนทาน้าหมัก
ชีวภาพ และเป็ นการทาปุ๋ ยอินทรียอ์ ย่างถูกวิธี ช่วยลดกลิน่ เหม็นทีเ่ คยเป็ นปัญหาอีกด้วย
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“ผมนีเ่ อาความรูจ้ ากวิทยากรทีเ่ ขาสอนไปทาน้ าหมัก ทีบ่ า้ นจะมีเศษอาหารเหลือทุกวัน
บางทีถา้ หน้าผลไม้กจ็ ะมีเศษผลไม้ทเี ่ น่าด้วย ก็จะแยกและนามาทาน้ าหมักเอาไว้ใช้เอง
บางทีกแ็ จกเพือ่ นบ้าน ถ้าทาเยอะๆ ใช้มนั ทันก็เอาไปให้คนแถวบ้าน” (พีก่ ร่าง)
“พวกเศษใบไม้เมือ่ ก่อนลุงก็เผานะ ไม่รจู้ ะเก็บไว้ทาไม ตอนนี้ไม่แล้วกวาดกองรวมๆ
แล้วเอาไปทาปุ๋ ยหมักดีกว่า นอกจากจะช่วยสิง่ แวดล้อมแล้วยังได้ปยไว้
ุ๋ ใช้อกี ทีบ่ า้ นเรา
ก็มเี ยอะแยะ” (ลุงปลัด)
ในส่วนของโรงเรียนก็มกี ารดาเนินกิจกรรมเช่ นเดียวกับชุมชน ทัง้ นี้จากการสังเกตของ
ผู้วจิ ยั พบว่า ผู้ร่วมวิจยั ในโรงเรียนเกิดความเข้าใจโดยเกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิด
พฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี กล่าวคือ ผูร้ ่วมวิจยั เกิดความคิด ความเชื่อเกีย่ วกับการจัดการ
ขยะที่ดขี น้ึ มีความคิดที่จะดาเนินกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะต่อไป และการนาขยะไปทาปุ๋ ยหมัก
และปุ๋ ยอิน ทรีย์ ผู้ร่ วมวิจ ยั เห็น ว่าเป็ น การจัดการขยะที่ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม ไม่เป็ น การท าลาย
สิง่ แวดล้อมดังเช่นเมื่อก่อนทีม่ กี ารเผาขยะ
“หนูอยากให้มกี ารช่วยกันเอาขยะมาทาปุ๋ ยอย่างทีว่ ทิ ยากรสอนค่ะ จะช่วยลดขยะลดโลก
ร้อน ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมโรงเรียนพวกเราก็จะน่าอยู”่ (อิง)
“หนูกช็ ่วยเอาใบไม้ทมี ่ ใี นโรงเรียนไปรวมไว้เพือ่ ทาปุ๋ ยค่ะ ก็ไม่ตอ้ งเผาเหมือนเมือ่ ก่อน
เพราะเรารูว้ ธิ กี ารทาและเรามีทสี ่ าหรับทาปุ๋ ยหมักด้วยค่ะ ผักตบชวาเราเอามาทาปุ๋ ย
หมัก ได้ปยให้
ุ๋ พมี ่ ธั ยมเอาไปใส่ผกั ไม่ตอ้ งซื้อปุ๋ ย” (ฟ้ าง)
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
จากการวางแผน การปฏิบตั แิ ละการสังเกต สุดท้ายผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อน
ผลการปฏิบตั เิ พื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากกิจกรรม ซึ่งผู้วจิ ยั ได้นาเสนอผลจากการ
สังเกตและประเมินโดยผู้วจิ ยั ให้ผู้ร่วมวิจยั ได้รบั ทราบด้วย เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการสะท้อ นผลการ
ปฏิบตั ิ อันจะนาไปสู่การวางแผนการปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรมต่อไป
ผูร้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนผลการปฏิบตั ิ ปรากฏผลการเปลีย่ นแปลงดังนี้
เกิดเจตคติทดี ่ ตี ่อการคัดแยกขยะ กล่าวคือผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนผลว่าจากกิจกรรม
ขยะอินทรียท์ าให้กลุ่มเกิดความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อการจัดการขยะ เห็นว่าการจัดการขยะนัน้ เป็ นเรื่องของทุก
คนทีต่ อ้ งร่วมมือและช่วยกันจัดการ จะรอให้เป็ นหน้าทีข่ องผูใ้ ดผูห้ นึ่งไม่ได้
“คือจากทีอ่ าจารย์ทเี ่ ป็นวิทยากรมาให้ความรูท้ าให้กลุม่ เรานี้เกิดความรูส้ กึ ว่าขยะทีจ่ ริง
เกิดจากตัวเราเองนะ แต่ละบ้านนีส่ ร้างขยะกันขึน้ มาทัง้ นัน้ วิธกี ารจัดการหากทาไม่
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ถูกต้องก็ยงิ ่ ทาให้เกิดปัญหา การเผาขยะ เผาพวกเศษใบไม้ วิธงี ่ายๆ แบบทีอ่ าจารย์
สอนนีแ่ หละเอาไปใช้ได้เลยไม่ตอ้ งไปทาให้ยงุ่ ยาก ปัญหาของทุกคน ทุกคนต้องร่วมกัน
แก้” (ลุงบรรจง)
เกิดพฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั ทิ เ่ี กิด
จากกิจกรรมขยะอินทรียม์ คี ่า ที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั กิ ารกาจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยส่วนใหญ่
หลังจากที่ทากิจกรรมแล้วก็น าไปปฏิบตั ิการกาจัดขยะในครัวเรือนของตนเอง ทัง้ การทาน้ าหมัก
ชีวภาพและการทาปุ๋ ยหมัก เป็ นการแสดงให้เห็นว่าผู้ร่วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั จิ าก
เดิมที่บางคนกาจัดขยะเหล่านี้ด้วยการเททิ้งลงดิน การเผา หรือการกวาดทิ้งตามข้างทาง เป็ นการ
กาจัดขยะอย่างถูกวิธแี ละสามารถนมาใช้ประโยชน์ได้ดว้ ย
“เรารูว้ ธิ กี ารทาแล้วว่าทายังไง พอฝึกเสร็จเราก็คุยกันนะว่าจะทายังไงต่อดี เราก็เลยคิด
ว่าแต่ละบ้านก็มขี ยะต่างกัน ใครทีส่ ะดวกทาน้ าหมักก็ทา ใครสะดวกทาปุ๋ ยหมักจากเศษ
ใบไม้กท็ า แต่ถา้ ต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยกัน” (ลุงปลัด)
“ตอนนี้กลุ่มพวกเรานีม่ ที งคนที
ั้
ท่ าน้ าหมัก คนทีท่ าปุ๋ ยหมักจากเศษใบไม้เศษหญ้า ไม่ม ี
การเผาอีกต่อไป” (ลุงสะกิด)
ในส่วนของโรงเรียน กลุ่ม ผู้ร่ วมวิจยั ได้ร่ ว มกัน สะท้อนถึง สิง่ ที่เปลี่ยนแปลงจากการทา
กิจกรรมขยะอินทรียม์ คี ่า โดยสิง่ ที่กลุ่มเห็นว่ามีการเปลีย่ นแปลง คือกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เกิดเจตคติท่ดี ีต่อ
การจัดการขยะ และเกิดพฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยการเปลีย่ นแปลงเจตคติน้ีทาให้กลุม่
ผู้ร่วมวิจยั มีความคิดที่จะดาเนินกิจ กรรมเพื่อการจัดการขยะมากขึน้ ที่สาคัญคือเริม่ จากกลุ่มของ
ตนเองก่อน ส่วนพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างถูกวิธนี นั ้ ผู้ร่วมวิจยั สะท้อนว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้
การทาปุ๋ ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ก็เกิดการรวมกันของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เพื่อนาเศษใบไม้ในโรงเรียน
เศษผักตบชวา มาทาปุ๋ ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ซึ่งได้ช่วยลดการเผาเศษใบไม้ของ
โรงเรียน และเป็ นการกาจัดผักตบชวาทีไ่ ม่เป็ นการทาลายสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
“กลุ่มเรามีความคิดทีจ่ ะจัดการขยะในโรงเรียนให้ดขี น้ึ ไม่ให้รวมไปทิ้งเหมือนเมือ่ ก่อน
เราแยกก่อนทิ้ง หรือเผาขยะอันนี้เราเลิก เราจะเริม่ เป็นแบบอย่างให้แก่น้องๆ ใน
โรงเรียน” (อีฟ)
“หลังจากทีเ่ ราได้ไปเรียนทาปุ๋ ยอินทรีย์ กลุ่มเราก็กวาดเศษใบไม้ไว้ทาปุ๋ ย ผักตบชวาก็
ทาปุ๋ ยได้ ไม่เผาไม่ทง้ ิ เหมือนเมือ่ ก่อนแล้วค่ะ สนุกด้วยมอมแมมเลย” (แอ๋ม)
สรุปได้ว่ากิจกรรมทีด่ าเนินการในวงรอบที่ 2 ที่เกิดจากการปรับปรุงแผนจากวงรอบที่ 1
ทัง้ 5 กิจกรรมทาให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการขยะ ทัง้ การเปลี่ยนแปลงในมิตขิ อง
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ความเข้าใจ และการเปลีย่ นแปลงในมิตขิ องพฤติกรรมหรือการกระทา เช่น เกิดความรูค้ วามเข้าใจใน
ประเภทและวิธกี ารจัดการขยะมากขึน้ เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดการปฏิบตั เิ พื่อการ
คัดแยก การกาจัดขยะ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ดี จากกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อน
ความคิดและประเมิน ผลในภาพรวม ท าให้เห็น ถึงข้อควรปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่ อให้การ
จัดการขยะของชุมชนเป็ นไปอย่างครบวงจรมากขึน้ จึงได้ทาการหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อการปรับปรุง
แผนและดาเนินการในวงรอบที่ 3 ดังได้นาเสนอสิง่ ทีป่ รับปรุงต่อไป

3. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่ทา จากการดาเนิ นกิ จกรรม วงรอบที่ 2
จากการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ทัง้ 5 กิจกรรมแล้ว และได้ร่วมกันสะท้อนผลหลัง
การปฏิบตั แิ ละสังเกต ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ทาการปรับแผนการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 2 ดังนี้
1) การแบ่งปันความรู้
จากกิจกรรมในวงรอบที่ 2 พบว่าแต่ละกิจกรรมมีการดาเนินการภายในกลุ่มของ
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั เป็ นหลัก แต่ยงั ขาดการขยายผลสู่ผอู้ ่นื ในชุมชน เพราะหากไม่มกี ารขยายผลสิง่ ทีก่ าลัง
ทาอยูก่ จ็ ะเกิดผลแค่กบั คนกลุ่มเดียวซึง่ เป็ นกลุ่มเล็กๆ ดังนัน้ จึงเห็นว่าควรมีการขยายผลสู่กลุ่ม ใหญ่
โดยการแบ่งปันความรูส้ ่สู มาชิกในชุมชน
“ทีเ่ ราทานีน่ ะผมว่าถ้าหากเราทากันแค่น้ี ก็จะรูก้ นั แค่น้ี มันน้อยไป ผมว่าหากเรา
ถ่ายทอดสู่คนอืน่ ด้วยจะทาให้เกิดผลทีก่ ว้างขึน้ ” (ลุงบรรจง)
ในโรงเรียนก็เช่ น เดียวกัน กิจกรรมที่นักเรียนดาเนิ น การโดยได้ร บั การสนับสนุ น จาก
ผู้บริห ารและครูบางท่าน แต่ยงั ไม่ ม ีการขยายผลไปยัง นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ท าให้การปฏิบตั ิยงั ไม่
เป็ นไปอย่างทั ่วถึง ดังนัน้ กลุ่มจึงเห็นว่าควรมีการแบ่งปันความรูน้ ้ีส่นู กั เรียนกลุ่มอื่นๆ ในโรงเรียน
“ผมว่ามันเราน่าจะไปชวนคนอืน่ ทากันทังโรงเรี
้
ยนนะครับ แยกขยะ ลดขยะกันทัง้
โรงเรียนดีมากครับ เหมือนตอนเช้าเรากวาดใบไม้กท็ ากันทุกชัน้ ช่วยกันทัง้ โรงเรียนเรา
แยกขยะทัง้ โรงเรียนจะได้ช่วยกันทังโรงเรี
้
ยน” (เต้)
2) การสร้างธนาคารขยะ
การสร้างธนาคารขยะ เป็ นแนวคิดหนึ่งที่เป็ นความต้องการของชุมชนตัง้ แต่ ต้น
ของการคิดริเริม่ การจัดการขยะ เพียงแต่ท่ผี ่านมายังไม่มกี ารดาเนินการที่เป็ นรูปธรรม เนื่องจาก
ประสบการณ์ท่เี คยพบจากพื้นที่อ่นื เกี่ยวกับการจัดตัง้ ธนาคารขยะคือการไม่ประสบความสาเร็จ
เนื่ องจากปั จจัยหลายประการ เช่ น ไม่ไ ด้ร บั ความร่วมมือจากชุมชน การไม่เห็นความสาคัญ ของ
หน่วยงานรัฐ การดาเนินการทีไ่ ม่ต่อเนื่อง เป็ นต้น แต่เมื่อผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้มปี ระสบการณ์กบั กิจกรรม
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การจัดการขยะที่ผ่านมาทัง้ ในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ท าให้ค่อนข้างมองเห็น ภาพที่ช ดั เจน
เกี่ยวกับการจัดตัง้ ธนาคารขยะ ซึ่งเป็ นการดาเนินการในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับชุมชน อีกทัง้ ยังเห็น
ว่าจากกิจ กรรมที่ผ่านมาชุมชนสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมากมายทัง้ ในระดับ
ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานทางวิชาการ ดังนัน้ จึงเห็นว่าการสร้างธนาคารขยะ จะเป็ นอีกทางหนึ่ง
ทีช่ ่วยเชื่อมประสานให้เกิดการจัดการขยะของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน
“เราเคยมีแนวคิดการทาธนาคารขยะมาตัง้ นานแล้ว เพียงแต่ไม่สามารถทาให้เกิดขึน้ ได้
เพราะเรายังขาดความรู้ ยังคิดไม่ออกว่าจะทาการอย่างไรให้มนั เข้ากับบ้านเรา แต่
ตอนนี้เราพอมีแนวทางแล้ว” (พีเ่ ล็ก)
“ธนาคารขยะทีเ่ หมาะสมกับชุมชนจะช่วยให้เกิดความยั ่งยืนขึน้ แต่เราต้องรูก้ ่อนว่าอะไร
ทีเ่ หมาะสมกับชุมชนบ้านเกาะหวายเรา” (พีก่ ร่าง)
ในส่วนของโรงเรียน จากกิจกรรมทีด่ าเนินการในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ผูร้ ่วมวิจยั เห็น
ว่าสามารถส่งต่อกิจกรรมเพื่อให้เกิดการออมได้ และน่าจะสามารถทาให้เกิดผลทีเ่ ป็ นรูปธรรมมากขึน้
เนื่องจากมีกลุ่มที่ขบั เคลื่อนการดาเนินการ มีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะต่างๆ
และมีพน้ื ที่ วัสดุสาหรับรองรับการคัดแยกขยะทีส่ อดคล้องกับการใช้ประโยชน์ อีกทัง้ ผูบ้ ริหารและครู
ก็เ ห็น ความส าคัญ เป็ น การสนับสนุ น และส่ง เสริมให้เ กิด การจัด การขยะในโรงเรีย นและรักษา
สิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้โรงเรียนมีอาคารธนาคารขยะที่มหี น่ วยงานรัฐมาสร้างให้ พร้อมกับมีสมุดรับฝาก
ธนาคารขยะ แต่เนื่องด้วยหลายเหตุปัจจัย เช่น มูลค่าขยะที่ฝากเข้าสู่ระบบธนาคารขยะที่มมี ูลค่า
น้ อยมากจนท าให้นักเรียนและครูขาดแรงจูง ใจ การที่จานวนนักเรียนมีน้ อยท าให้ขาดแรงงาน
ผู้ดาเนินการ การขาดองค์ความรู้ นโยบายส่วนกลางทีย่ งั ไม่เปิ ดโอกาสให้ดาเนินกิจกรรมเท่าที่ควร
และยังขาดการสนับสนุนทางวัสดุทเ่ี อื้อให้เกิดการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง ล้วนแล้วแต่มสี ่วนท าให้
การดาเนินการธนาคารขยะของโรงเรียนเกิดได้เพียงชั ่วขณะก็หยุดดาเนินการไปในทีส่ ุด ทัง้ นี้ผรู้ ่วม
วิจยั ได้ช่ วยกัน คิดหารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับโรงเรียนโดยใช้ประโยชน์ จากอาคาร
ธนาคารขยะที่มอี ยู่ โดยการเปลี่ยนอาคารธนาคารขยะเป็ นบ้านสะสมทรัพย์ นาขยะที่คดั แยกจาก
ห้องเรียนมาเก็บรวบรวมสะสมไว้ในบ้านสะสมทรัพย์โดยไม่ตอ้ งมาจดบันทึกในสมุดฝากเพราะทุกคน
ต่างมีส่วนช่วยกัน คัดแยก ช่ วยกัน สะสม เพื่อรอการส่งต่อไปยังธนาคารขยะของชุ มชน หรือขาย
รวมกันทีเดียว เงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายก็จะกลายเป็ นเงินของทุกคนทีจ่ ะใช้ทาประโยชน์ ในโรงเรียน
ร่วมกัน ทัง้ นี้เป้ าหมายหลักของการเปลี่ยนธนาคารขยะให้เป็ นบ้านสะสมทรัพย์ก็เพื่อให้ผรู้ ่วมวิจยั มี
พืน้ ทีใ่ นการขยายความรูแ้ ละเกิดการเรียนรูจ้ าการปฏิบตั ิ เกิดระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรใน
โรงเรียนอย่างยั ่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้สงิ่ แวดล้อมในโรงเรียนดี รวมทัง้ ยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่
โรงเรียนอีกด้วย
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“ทาทีร่ บั ฝากขยะของโรงเรียนก็ดนี ะคะ เมือ่ ก่อนเคยมี ครูเขาทา แต่ตอนนี้มนั ร้างไปแล้ว
ใครก็ไม่กล้าไปใกล้มนั รกมาก ถ้าเราเริม่ ใหม่มาช่วยกันทาความสะอาด ก็จะช่วยให้
นักเรียนมีรายได้ และขยะก็สามารถขายได้ดว้ ยค่ะ พวกเราทุกคนรวมกันช่วยกันแยกมา
รวมกันทุกห้องคงขายได้เงินเยอะ” (ตาล)
“ทาทีร่ บั ฝากขยะนีค่ วรทาต่อครับ เราแยกขยะเป็นแล้ว ผมรูว้ า่ แยกยังไงจะขายได้ราคา
ไปสอนน้องด้วย แต่กว่าจะได้มนั ใช้เวลานาน ทาให้ไม่อยากเก็บแยก แต่ตอนนี้ไม่ได้
ขยะมันทาร้ายสิง่ แวดล้อมโลกเราต้องช่วยกันจัดการมัน...ตอนนี้เรามาช่วยกันเก็บ ไม่
ต้องฝากเป็นของใครของมันดีกว่า ได้ช่วยสิง่ แวดล้อม แต่เรายังไม่มที เี ่ ก็บสะสมให้มนั ได้
เยอะๆ เรามารื้อธนาคารขยะของโรงเรียนและทาใหม่กนั เป็นบ้านสะสมทรัพย์” (นุ๊ก)
3) ตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดทัง้ ความรู้ เจต
คติและพฤติกรรมการจัดการขยะ ทัง้ การลดขยะ การคัดแยกขยะ การกาจัดขยะ และการสร้างรายได้
จากขยะ แต่สงิ่ ที่ยงั ขาดไปคือการขยายความรู้ส่ชู ุ มชน ซึ่งหากกลุ่มผู้ร่วมวิจยั สามารถที่จะท าให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและเห็นความสาคัญของการจัดการขยะแล้ว ขยะในชุมชนก็จะไม่สร้างปัญหา
ให้แก่ทงั ้ ครอบครัว ชุมชน และสังคมอีกต่อไป
ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงมีขอ้ สรุปร่วมกันว่าควรมีการขยายผลการดาเนินงานการจัดการ
ขยะสู่ชุมชนและโรงเรียน โดยเริม่ ต้นจากการสร้างเจตคติท่ดี ใี ห้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ โดยอาศัยเรื่องบาป บุญ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมของคนในชุมชนเข้ามาสร้าง
ความร่วมมือ ด้วยการทากิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้
และเกิดพฤติกรรมการแยกขยะ อันนาไปสู่การทากิจกรรมที่เป็ นการพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อ่นื
และเกิดการรวมกลุ่มอย่างมีพลังได้ในอนาคต อีกทัง้ กิจกรรมตะกร้าบุญยังเป็ นการนาเงินทีไ่ ด้จาก
การขายขยะไปช่วยเหลือเป็ นค่าสาธารณูปโภคให้กบั วัดในชุมชนอีกด้วย
“ควรมีการดึงคนในชุมชนให้มาทากับเราด้วย เป็นการขยายผลโดยทาตะกร้าบุญ คือใช้
เรือ่ งของบุญบาปเข้ามาจับ ผมว่าเป็นการเริม่ ต้นทีจ่ ะทาให้ชาวบ้านเขามาเห็นนะว่าพวก
เราทาอะไร และก็ค่อยๆ ดึงเขาเข้ามา” (ลุงสงคราม)
“ลุงเข่นนีอ่ ยูก่ บั ไมโครโฟนของวัดตลอดอันนี้ลุงเข่นช่วยพูดช่วยประชาสัมพันธ์ได้ ปกติก็
พกถุงบุญไปวัดด้วยตลอดประกาศให้ตลอดถ้ามีโครงการดีๆ เข้าวัดก็ดลี ุงเข่นช่วย” (ลุง
เข่น)
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ตอนที่ 5 วงรอบที่ 3
จากการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะในวงรอบที่ 1 ปรับปรุงในวงรอบที่ 2 ทาให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ที่ค่อนข้างเป็ นรูปธรรม ทัง้ การเปลี่ยนแปลงด้านความ
เข้าใจที่มที งั ้ ความรู้และด้านความรู้สกึ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ทัง้ ในกลุ่มของชุมชนและ
โรงเรียน ทัง้ นี้จากการสะท้อนการปฏิบตั ผิ ่านวงสนทนากลุ่มยังที่ทาให้ผู้ร่วมวิจยั แต่ละคนมีความ
เข้าใจที่ชดั เจนในส่วนของเงื่อนไขของการปฏิบตั ทิ ่เี ปลี่ยนไปที่เกิดขึน้ กับตนเองอันได้แก่ เงื่อนไข
ด้านรายได้ เงื่อนไขด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ ล้วนแล้วแต่เป็ นมีส่วนทา
ให้แต่ละคนเกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรตัง้ แต่ต้นทางในการพยายามลดขยะ คัด
แยกขยะ และกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ทัง้ นี้ แต่ละเงื่อนไขนัน้ ต้องการปั จจัยสนับสนุ น ที่หลากหลาย
แตกต่างกัน ตลอดการปฏิบตั กิ ารวิจยั ที่ผ่านมานัน้ กิจกรรมที่จดั ส่วนใหญ่เป็ นการมุ่งเน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งทัง้ ทางความรู้ ความรู้สกึ และพฤติกรรมให้เกิดในกลุ่มของผูร้ ่วมวิจยั เป็ นหลัก ดังนัน้
สมาชิก ในชุ ม ชนและสมาชิก ในโรงเรีย นคนอื่น ยัง ไม่ค่ อ ยได้เ ข้า มามีส่ว นร่ ว มในกระบวนการ
ดาเนินการจัดการขยะ ซึง่ ทุกคนในชุมชนและโรงเรียนเองก็มสี ่วนสาคัญในการสร้างและผลิตขยะใน
แต่ละวัน การที่ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนเกิดความรูค้ วามเข้าใจทีก่ ระจ่างแจ้งในการปฏิบตั ขิ องตน เข้าใจวิถี
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะแล้ว การนาองค์ความรูเ้ หล่านี้ขยายผลไปสู่ชุมชน
จึง ถูกน าเสนอขึ้น มาในวงสนทนาเพื่อทาให้การขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน
ประสบความสาเร็จ และทีส่ าคัญหากต้องการสร้างความเข้มแข็งและความยั ่งยืน ชุมชนและโรงเรียน
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือเกือ้ กูลในการทากิจกรรม และพลังของ
กลุ่มนี้จะเป็ นแรงผลักดันให้การจัดการขยะในพื้นที่เป็ นไปอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง อันเป็ นมิตแิ ห่ง
ความยั ่งยืนในระดับชุมชนและโรงเรียนต่อไป
ดังนัน้ ผู้ร่วมวิจยั จึงได้ร่วมกันสะท้อนผลจากการจัดกิจกรรมในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2
เพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมในวงรอบที่ 3 โดยมุ่งเน้นการขยายผลองค์ความรู้เพื่อสร้างความ
ยั ่งยืนด้านการจัดการขยะอย่างครบวงจรให้เ กิดขึน้ ในชุมชนและโรงเรียน โดยอาศัยกิจกรรมทีผ่ ่าน
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนผู้ร่วมวิจยั ทุกคนเห็นสอดคล้องกัน เข้าใจเนื้อหากิจกรรม
เหล่านี้ตรงกัน และเห็นพ้องต้องกันทีจ่ ะทากิจกรรมเหล่านี้เพื่อเป็ นการขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียน
ได้แก่ กิจกรรมแบ่งปั นองค์ความรู้ กิจกรรมสร้างธนาคารขยะ (ส่วนของชุมชน) กิจกรรมสร้างบ้าน
สะสมทรัพย์ (ส่วนของโรงเรียน) และกิจกรรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ดังได้นาเสนอ
ต่อไปนี้
1. ขัน้ การวางแผน
กิ จกรรมที่ 1 แบ่งปันองค์ความรู้
ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันพูดคุยเพื่อวางแผนการดาเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการ
แบ่งปันความรู้ เพื่อนาความรูข้ ยายผลไปสู่ชุมชน ดังนี้
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1) สารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชน เพื่อให้
ทราบถึงความคิด ความเชื่อเกีย่ วกับการจัดการขยะของสมาชิกในชุมชน เพื่อทาความเข้าใจความรู้
ความคิดของคนในชุมชน
2) วิเคราะห์ผลการสารวจและวางแผนกิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน เกี่ยวกับ
การจัดการขยะ โดยได้รบั การสนับสนุนการสร้างเครื่องมือและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากปลัดเทศบาลตาบล
เกาะหวาย และผู้ ร่ ว มวิจ ัย บางคนที่มีป ระสบการณ์ ก ารท างานวิจ ัย กับ หน่ วยงานรัฐ และ
สถาบันการศึกษาที่ลงพื้นที่ดาเนินโครงการบริการชุมชนซึง่ พื้นทีต่ าบลเกาะหวายเป็ นเขตพืน้ ทีใ่ น
การให้บริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3) ผู้ร่วมวิจยั เริม่ ดาเนินการขยายผลจากความรู้ส่กู ารปฏิบตั ิ โดยเริม่ จากการให้
ครัวเรือนในชุมชนทีส่ นใจ สมัครใจ จะเริม่ ดาเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือ นของตนเอง โดยผู้ร่วม
วิจ ัย จะท าการสอนการท าตะกร้า แยกขยะอย่ า งง่ า ยแก่ ค นในชุ ม ชน โดยได้ร ับ การสนับ สนุ น
งบประมาณวัสดุอุปกรณ์จากทางเทศบาล
4) ผูร้ ่วมวิจยั มีการติดตามประเมินผลการดาเนินกิจกรรม
ในส่วนของบริบทโรงเรียนนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั มีการพูดถึงการขยายผลความรูไ้ ปสู่ทุกคนใน
โรงเรียนให้นกั เรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ซึง่ ทีผ่ ่านมานัน้ กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในการวิจยั เป็ นการจัดกิจกรรมทีผ่ สานการเรียนรูแ้ บบเดิมทีน่ กั เรียน
เป็ นผู้รบั การถ่ายทอด และการเรียนรู้เชิงรุกที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ผ่านการทา
กิจกรรมกลุ่ม จนเกิดความรูค้ วามเข้าใจที่กระจ่างชัด จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขยายความรูเ้ หล่านี้
ไปสู่ทุกคนในโรงเรียนเพื่อที่จะได้ร่ วมกันดาเนิ นการจัดการขยะของโรงเรี ยนอย่างครบวงจรผ่ าน
กิจกรรมพีส่ อนน้อง ดังนี้
1) ร่ ว มกัน คิด ประเด็น ในการน าเสนอ พร้อ มจัด ท าเป็ น แผนภาพส าหรับการ
น าเสนอ เพื่อ น าเสนอแนวความคิด กิจ กรรมพี่ส อนน้ อ งจัด การขยะอย่า งครบวงจรให้ก ับทาง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนได้รบั ทราบ
2) แบ่งกลุ่มรับผิดชอบจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ ป.1 - ป.2 กลุ่ม
ที่ 2 รับผิดชอบ ป.3 - ป.4 และกลุ่มที่ 3 รับผิดชอบพีช่ นั ้ มัธยมศึกษา จากนัน้ ดาเนินการประสานครู
ประจาชัน้ เพื่อขอเวลาในการทากิจกรรมตามที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
3) จัดเตรียมวัสดุและฝึ กซ้อมการนาเสนอโดยให้นักเรียนและครูผู้ ร่วมวิจยั และ
ผู้วจิ ยั ช่ วยให้คาแนะน าเพื่อการปรับปรุ ง การน าเสนอโดยคานึ ง ถึง การจัดเตรียมการน าเสนอให้
สอดคล้องกับช่วงอายุของนักเรียนทีก่ ลุ่มตนรับผิดชอบ
4) ดาเนินการการให้ความรูแ้ ละเป็ นพีเ่ ลีย้ งประจาชัน้ ตามทีก่ ลุ่มของตนรับผิดชอบ
ตามประเด็นทัง้ 5 ที่ได้เตรียมไว้ ได้แก่ 1) ทิ้งขยะให้ถูกที่ 2) คิดให้ดแี ยกก่อนทิง้ 3) ลดกันจริงจาก
ต้นทาง 4) สถานทีเ่ ก็บวางดูดี 5) กาจัดถูกวิธแี น่นอน เมื่อให้ความรูเ้ สร็จแล้วนักเรียนผูร้ ่วมวิจยั ก็จะ
ได้ทาการมอบถังขยะให้กบั แต่ละห้องเรียน
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5) ติดตาม สังเกต คอยให้คาแนะนา เมื่อพบปัญหาในการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้
นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร และร่วมกันนา
ขยะทีค่ ดั แยกไปเก็บสะสมยังสถานทีจ่ ดั เตรียมไว้
กิ จกรรมที่ 2 สร้างธนาคารขยะในบริ บทชุมชน และบ้านสะสมทรัพย์ในบริ บท
โรงเรียน
กิจกรรมการสร้างธนาคารขยะ ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั วางแผนดาเนินการ เพื่อให้ธนาคาร
ขยะของชุมชนดาเนินการได้บรรลุตามเป้ าหมายตามคาขวัญของธนาคารที่กลุ่มร่วมกันคิด “สร้าง
กลไกการจัดการสิง่ แวดล้อมทีด่ ี มีรายได้ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุตธิ รรม” ท่ามกลางการแข่งขันด้านธุรกิจ
รับซือ้ ขยะของเอกชนที่ดุเดือด ผูร้ ่วมวิจยั จึงร่วมกันวางแผนเพื่อดาเนินการจัดตัง้ ธนาคารขยะชุ มชน
ดังนี้
1) ผู้ร่ วมวิจ ยั ร่ วมกัน วางแผนการดาเนิ น กิจการของโครงการธนาคารขยะเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการจากทางหน่วยงานราชการ
2) ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านในชุมชนได้ รบั ทราบเกี่ยวกับความ
เป็ นมา ความสาคัญ รูปแบบของธนาคารขยะ และประโยชน์ท่จี ะเกิดขึน้ กับชุมชนเมื่อมีการจัดตัง้
ธนาคารขยะ พร้อมเรียนเชิญชาวบ้านผู้สนใจเข้าร่วมรับฟั ง และสมัครสมาชิก ในวันพิธเี ปิ ดธนาคาร
ขยะ โดยใช้การประชาสัมพันธ์ทงั ้ การเดินพบปะพูดคุยตามบ้านด้วยตัวผู้วจิ ยั เอง และผ่านเสียงตาม
สายของชุมชน
3) สร้างข้อตกลงร่วมกันสาหรับการบริหารจัดการธนาคารขยะ
4) ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อจาหน่ ายหรือนาฝาก
ธนาคารขยะ การทาถังขยะอย่างง่ายเพื่อรองรับขยะทีค่ ดั แยก การแจ้งธนาคารขยะเพื่อให้ธนาคาร
ขยะไปรับขยะทีบ่ า้ น
5) รับสมัครสมาชิก และดาเนินการออกรับฝากขยะเชิงรุกจากสมาชิก พร้อมให้
คาแนะนาถึงบ้านของสมาชิกธนาคารขยะ
ในบริบทของโรงเรียนนัน้ ผู้ร่ วมวิจยั มีกิจกรรมที่ตรงข้ามกับชุ มชนคือมีการยกเลิก
กิจกรรมธนาคารขยะของโรงเรียนที่เคยมีมาในอดีตและไม่ประสบผลสาเร็จ จากการสะท้อนเพื่อ
ค้น หาแนวทางปฏิบตั ิเมื่อทุ กห้องเรียนดาเนิ น การคัดแยกขยะตัง้ แต่ห้องเรียนมาแล้ว จาเป็ น ที่
โรงเรียนจะต้องมีสถานทีส่ าหรับรองรับขยะทีห่ อ้ งเรียนแต่ละห้องเรียนแยก จึงทีเ่ กิดแนวคิดการจัดตัง้
บ้านสะสมทรัพย์ เพื่อสะสมขยะทีค่ ดั แยกในโรงเรียน จึงประยุกต์อาคารธนาคารขยะเดิมในอดีตมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ได้ทาเป็ นธนาคารขยะของเรียนแต่เปลีย่ นเป็ นบ้านสะสมทรัพย์ ซึง่ ผูร้ ่วมวิจยั
ทัง้ หมดคิดเห็น สอดคล้องและเข้าใจตรงกัน ถึง แนวทางในการจัด ตัง้ เป็ น บ้านสะสมทรัพย์ จึง มี
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มติเอกฉันท์ให้เปลี่ยนอาคารธนาคารขยะเดิมเป็ น บ้านสะสมทรัพย์ พร้อมทัง้ ร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินการดังนี้
1) ผูร้ ่วมวิจยั ดาเนินการขออนุญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรียน
2) นักเรียนผู้ร่ วมวิจยั ร่ วมกัน ด าเนิ น การจัดการท าความสะอาดและปรับ ปรุ ง
สถานทีโ่ ดยรอบอาคารธนาคารขยะเดิมและเปลีย่ นชื่อเรียกใหม่เป็ น บ้านสะสมทรัพย์
3) ออกแบบและจัดทาตะกร้าแยกขยะเพื่อใช้สาหรับรอบรับขยะทีแ่ ต่ละห้องเรียน
จะนามาเทใส่
4) นักเรียนผู้ร่วมวิจยั ทัง้ 3 กลุ่มรับผิดชอบชี้แจงการดาเนินงานจัดตัง้ บ้านสะสม
ทรัพย์พร้อมแนวปฏิบตั กิ บั ห้องเรียนที่แต่ละกลุ่มเป็ นพีเ่ ลี้ยง พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ในช่วงกิจกรรม
หน้าเสาธงตอนเช้าหลังเสร็จกิจกรรมร้องเพลงชาติ
5) แต่ละกลุ่มติดตาม สังเกต ผลการดาเนินกิจกรรม พร้อมทัง้ คอยช่วยเหลือให้
คาแนะนาตามทีแ่ ต่ละกลุ่มรับผิดชอบเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
กิ จกรรมที่ 3 ตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อให้การขยายผลองค์ความรูใ้ นวงกว้างยิง่ ขึน้ และเพื่อเป็ นการสร้างการมีส่วน
ร่ วมให้กบั คนในชุ ม ชนในการเริ่ม มอบขยะเป็ น ของไม่มีค่าเป็ น ของน่ ารัง เกียจ เปลี่ยนความคิด
เกี่ยวกับขยะให้เป็ นของมีค่า ขยะสามารถสร้างบุญ กุศลได้ การจัดการขยะตัง้ แต่บ้า นของแต่ละคน
สามารถเป็ นการเสริมสร้างกุศลผลบุญได้ ผูร้ ่วมวิจยั จึงเลือกวัดเป็ นพืน้ ทีเ่ พื่อสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ไปสู่
ชุมชน โดยกลุ่มเป้ าหมายคือกลุ่มคนทีม่ แี นวคิดเรื่องบุญกุศลเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวติ ผูร้ ่วม
วิจยั จึงร่วมกันดาเนินการวางแผนดาเนินกิจกรรมตะกร้าบุญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ประสานงานกับวัดในชุมชนเพื่อนาเสนอแนวความคิดและสร้างความร่วมมือ
กับวัดและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้นทางก่อนนามาใส่ในตะกร้าบุญแก่
สมาชิกในชุมชน
3) จัดทาตะกร้าบุญสาหรับรับขยะจากชาวบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ ขวด
แก้ว กระป๋ องหรือโลหะ และ ขวดพลาสติกหรือพลาสติก แล้วนาไปวางไว้ในจุดรับบริเวณวัด
4) จัดทาป้ ายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะโดยผ่านคาว่าตะกร้าบุญพร้อม
ภาพประกอบทีช่ ดั เจน และนาไปติดไว้ใกล้ๆ กับถังขยะ
5) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกันบริจาคขยะผ่านตะกร้าบุญ
6) ประสานงานกับธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะทีค่ นในชุมชนบริจาค และนารายได้
มอบให้แก่วดั ต่อไป
เมื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมแล้ว ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั จึงดาเนินการตามแผน ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้ กิจกรรมสร้างธนาคารขยะ/บ้าน
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สะสมทรัพย์ และกิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ดังจะได้นาเสนอการปฏิบตั กิ ารและ
การสังเกต รวมถึงการสะท้อนผลในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้
2. การปฏิ บตั ิ การสังเกต และสะท้อนผล
กิ จกรรมที่ 1 แบ่งปันองค์ความรู้
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ได้ดาเนินการตามแผน โดยดาเนินการสารวจความคิดเห็น
ของคนในชุมชนเกีย่ วกับการจัดการขยะว่าเป็ นอย่างไร เพื่อประเมินสิง่ ทีเ่ ป็ นความคิด ความเชื่อ และ
ความรู้ เ บื้อ งต้ น ของชุ ม ชนเกี่ย วกับ การจัด การขยะ จากนั ้น น าผลการศึก ษาที่ไ ด้ เสนอต่ อ
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลเกาะหวาย ซึง่ นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลเกาะหวาย ได้ให้เกียรติ
เป็ นประธานในร่วมรับฟั งการนาเสนอผลการสารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนทีม่ ตี ่อการจัดการ
ขยะของเทศบาล ซึง่ ได้นาไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรูเ้ พิม่ เติมในส่วนทีช่ ุมชนยังขาด จากนัน้ ผู้
ร่ วมวิจยั จัดกิจ กรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะแก่คนในชุ มชน โดยผู้วจิ ยั และผู้ร่ วมวิจยั
ร่วมกันรับผิดชอบในหัวข้อทีต่ นเองถนัด รับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน ซึ่งเทศบาลจะมีการสนับสนุ นวัสดุตะกร้าแยกขยะเพื่อรองรับการคัดแยก โดยผู้ร่วมวิจยั
เป็ นคนสาธิตการทาตะกร้าแยกขยะ จากนัน้ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือสร้างตะกร้าเป็ นตะกร้าแยกขยะ
อย่างง่ายไม่วา่ จะแยกไว้เพื่อขาย หรือฝากธนาคารขยะ หรือมอบให้คนอื่นก็เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ิ
ได้ตามความต้องการของผูเ้ ข้าร่วม โดยมีเป้ าหมายจานวน 20 ครัวเรือน จากการขยายผลครัง้ นี้ทมี ผู้
ร่วมวิจยั ทาการติดตามประเมินผลการขยายผลเพื่อนามาวางแผนการแบ่งปันความรู้ต่อไปและเสนอ
กับทางเทศบาลต่อไป
ในขณะที่ดาเนิ น กิจกรรมตามแผน ผู้วจิ ยั ได้ท าการสัง เกตและประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ขิ องผูร้ ่วมวิจยั ด้วย ทาให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้แสดงศักยภาพและความสามารถ
ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนน าสิง่ ที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่ได้ดาเนิ นการมาใน
วงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 มาประยุกต์ใช้ ทาให้เห็นผลทัง้ ในเชิงของความรู้ความเข้าใจ และการ
ปฏิบตั ิ และจากกิจกรรมแบ่งปันความรูน้ ้ีจะเห็นได้วา่ ทัง้ ผูร้ ่วมวิจยั และชาวบ้านที่เข้าร่วมทีไ่ ด้รบั การ
แบ่งปั นองค์ความรู้ เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ เห็นความสาคัญของปั ญหาขยะทีเ่ กิดขึน้ อัน
นาไปสู่การมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ การกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ดิ า้ น
ความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ด้านบุญ และด้านรายได้
“ยิง่ เราให้ความรูแ้ ก่คนอืน่ นะ ทาให้เรายิง่ รูส้ กึ ว่าปัญหาขยะมันสาคัญ” (พีชุ่ มพล)
“ได้บอกต่อคนอืน่ ป้ ามาบอกให้ชาวบ้านทายิง่ ทาให้รสู้ กึ ว่าว่าตัวเองมีประโยชน์เข้าใจ
เรือ่ งขยะมากขึน้ ป้ าเป็น อสม. มานานทางานหลายอย่าง เรือ่ งขยะก็ไปอบรมมาหลายที ่
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แต่พอมาทาจริงๆ จังๆ แบบนี้ทาให้มนั เข้าใจขยะดีเลย ไม่ตอ้ งพกใบแผ่นพับขยะของ
ของโรงบาลแล้วจาได้หมดแล้วละเอียดกว่าเค้าด้วย” (ป้ าสุรยี )์
“ก็พอรู้ พอเห็นบ้างว่ามีลุงป้ าทีเ่ ขาทาเรือ่ งขยะ แต่กไ็ ม่ค่อยได้สนใจเพราะเราก็มงี านทา
เยอะแต่พอมาได้ฟังทีเ่ ขาให้ความรูก้ เ็ ริม่ คิดว่าเออขยะมันก็เป็นปัญหาสาคัญของชุมชน
ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมค่ะ” (พีชล,ชาวบ้
่
าน)
“ลุงมาฟั งลุงบรรจงพูดเรือ่ งขยะเป็นทองคานี ่ ได้นี ่ ก็วา่ มันจะขายได้จริงๆ รูม้ าแล้วรูม้ า
นานแล้วมันขายได้คนซื้อเยอะมากมาในหมู่บา้ นเรา แต่กไ็ ม่ได้เก็บไว้ขายขายเฉพาะชิ้น
ใหญ่ๆ พวกเครือ่ งใช้ไฟฟ้ าเสีย ส่วนของเล็กๆ น้อยๆ ลุงทีบ่ า้ นทิ้งหมดเลยแต่เราทิ้งใส่
ถังเรียบร้อยนะ แต่มาฟั งอาจารย์เก ฟั งผูพ้ นั พูดวันนี้กพ็ งึ ่ รูน้ ะเดีย๋ วจะสมัครและลองไป
แยกดูแล้ว ก็ดจี ะได้ไม่ไปทาให้คนอืน่ มันเดือดร้อน” (ลุงโภช,ชาวบ้าน)
นอกจากนี้การได้ถ่ายทอดความรูใ้ ห้คนอื่น เป็ นการเสริมสร้างกาลังใจและการเห็นคุณค่า
ในตนเองให้เกิดขึน้ แก่ผรู้ ่วมวิจยั เป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการที่ตนเองสามารถที่จะเป็ นผูช้ ักชวน
ให้ความรู้ใ นสิ่ง ที่ตนเองท า จากผู้ร บั การอบรมไปเป็ น ผู้ส่ง ต่อความรู้และประสบการณ์ การจัด
กิจกรรมครัง้ นี้ถอื ว่าประสบความสาเร็จ เมื่อเห็นว่ามีผสู้ นใจทีจ่ ะเข้ามาร่วมทากิจกรรมด้วยแล้วก็ยงิ่
เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองว่าสามารถทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื ได้
“ไม่คดิ เลยว่าวันหนึง่ พีจ่ ะได้มาเป็นผูน้ าชาวบ้านในการพาเขาทากิจกรรมแบบนี้ มันเป็น
สิง่ ทีพ่ ดี ่ ใี จมากทีสามารถเป็
่
นส่วนหนึง่ ในการทางานเพือ่ ชุมชน สมัยก่อนก็เก็บขยะขาย
อย่างเดียวตอนนี้มคี นช่วยเก็บแล้ว” (พีอ่ ่อย)
“ลุงมาก็ภมู ใิ จนะคือทีบ่ า้ นลุงแดงก็ตอ้ นรับนักศึกษามาลงพื้นทีน่ กั ศึกษาแพทย์พยาบาล
มาลงพื้นทีเ่ ราก็ดใี จทีได้
่ ให้ขอ้ มูลเค้าไปแต่ตอนนี้ อีกแบบหนึง่ เลยคนละหน้าที ได้มาจับ
ไมค์บอกเชิญชวนชาวบ้านทาหมู่บา้ นเราให้ดกี ว่าเดิม ทาบุญได้บุญไม่ตอ้ งใช้เงิน ทัง้ ยัง
ได้เงินด้วยซ้า หมู่บา้ นเราก็น่าอยู่ เด็กๆ ครูบาอาจารย์มาก็เห็นว่าหมู่บา้ น ต.เกาะหวาย
พัฒนา ภูมใิ จนะทีไ่ ด้ทาตรงนี้” (ลุงแดง)
อีกทัง้ จากการสังเกตและการพูดคุยกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้
นี้ ท าให้คนในชุ ม ชนเริ่ม เกิดการเรียนรู้ท่จี ะพึ่ง พาตนเอง จากเมื่อก่อนที่ร อความช่ วยเหลือ จาก
หน่ วยงานภาครัฐหรือบุคคลอื่น แต่ปัจจุบนั ชุมชนเริม่ กระบวนการคิดจากการพึ่ง ตนเองเป็ น หลัก
ก่อนทีจ่ ะขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ่นื เช่น คิดทาถังขยะอย่างง่ายใช้เองในครัวเรือน การเป็ นวิทยากร
ด้วยตนเอง เป็ นต้น โดยอาศัยการทางานเป็ นกลุ่มอย่างเข้มแข็ง
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“เริม่ จากการสอนให้เขาทาถังขยะนะ ไม่ตอ้ งไปขอหรอกถังขยะจากทีอ่ นื ่ เราก็บอกเขา
ทีม่ าเข้าร่วมแบบนี้ ทาเองนะดี เอาไว้ในบ้านแยกขยะทีบ่ า้ นเรามี” (พีเ่ ล็ก)
“กลุ่มเราก็มคี วามรู้ อบรมมาแล้ว การขยายให้ชุมชนอันไหนทีเ่ ราทาได้เราก็ช่วยกันทา
ไม่ตอ้ งเชิญคนข้างนอก เพราะเสียเงินและบางคนมาก็พดู แต่วชิ าการ ชาวบ้านฟั งไม่เข้าใจ
พวกเราบอกกันเองเลย แบบปฏิบตั เิ ลย คนไหนชอบแบบไหน ทาแบบไหน ได้หมด” (ลุงจ
รินทร์)
“เห็นตัวอย่างถังแยกขยะตากร่างแล้วนีแ่ หละแบบนี้ใช้ได้เลย คนไม่ตอ้ งไปรอถังขยะจาก
ใครทีไหน
่ บอกว่าไม่แยกเพราะไม่มถี งั เอาแค่กระสอบเก่าๆ ไม้เก่าๆ มีกนั ทุกบ้าน มี
เสียบๆ ไว้ตามฝาบ้านก็ได้แล้ว เยียมเลยเดี
่
ย๋ วจะไปลองทาดูบา้ ง” (พีหนอม,ชาวบ้
่
าน)
“เดีย๋ วให้ลงุ จรินทร์ไปดึงชาติชายมาช่วย เก็บข้อมูลคนนี้กว้างขวาง ลุงบรรจงก็เก่ง
วิชาการ นาเสนอเก่งผมว่ากลุ่มพวกเรานีม่ คี นเก่งเยอะเลย มารวมกันทาแบบนี้ได้ 4.0
แน่นอนทาแบบนี้ท่านประยุทธต้องมาดูเลย” (ลุงสะกิด)
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผน การสังเกตและประเมินผลโดยผูว้ จิ ยั มาสู่การสะท้อน
ผลโดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงของกลุ่มจากการสะท้อนผลในการทากิจกรรมแบ่งปัน
องค์ความรู้ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจและการปฏิ บตั ิ
การสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องผู้ร่ วมวิจยั พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในกลุ่มผู้
ร่ วมวิจยั และผู้เข้าร่ วมกิจ กรรมในครัง้ นี้ โดยเกิดการเปลี่ย นแปลงด้านความเข้าใจในมิติข อง
ความรูส้ กึ เกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเห็นคุณค่าในตนเอง โดยทัง้ ผูร้ ่วมวิจยั และผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความเข้าใจเกีย่ วกับสถานการณ์ขยะปัจจุบนั ของชุมชน เกิดความคิดในการทีจ่ ะร่ วมมือ
กัน จัดการขยะในชุมชนของตนเอง อีกทัง้ ยัง เกิดความภาคภูมใิ จที่ตนเองได้เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูส้ ่สู มาชิกในชุมชน ภายใต้เงื่อนไขของการได้บุญ ได้เงิน ได้ทาให้สงิ่ แวดล้อมของ
ชุมชนดี จากการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
“ยิง่ ได้ทา ได้เห็นก็ยงิ ่ รูส้ กึ อยากให้ขยะหมดไปจากหมู่บา้ นพวกเรา ต้องพวกเราทุกคน
คนละไม้คนละมือเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ขยะนัน้ ลดลงได้ อีกอย่างก็ได้บุญด้วยนะ”
(ป้ าพร)
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“ทีม่ าฟั งมีเจ้าของร้านค้ามาเข้าร่วมคนหนึง่ ผมเป็นพีเลี
่ ้ยงอธิบายเลย ว่าขวดนีม่ นั ต้อง
แยกสีนะ ขวดใส่ ขวดขุน่ ได้คนละราคา ขวดพลาสติกนีก่ แ็ ยกฝาแยกขวดก็ได้ราคาดี
ต่างกันอีก บ้านผมเป็นร้านค้าแยกเป็น 10 แบบเลยได้บอกเค้าเหลือทีใ่ ช้ไม่ได้จริงๆ
เท่านัน้ แหละทีจ่ ะได้เอาไปทิง้ ใส่ถงั ให้เทศบาลเอาไปกาจัด บอกหมดเลยผมไม่มกี ั ๊ก
ช่วยกันบอกเค้า ชุมชนเราจะได้น่าอยู่ คนก็จะมีรายได้ ลุงก็ได้บุญด้วยว่ะ” (ลุงปลัด)
“ขยะบ้านป้ าก็เคยเก็บขาย ก็ได้เงินนิดหน่อยก็เลิก ไม่มแี รงจูงใจ พอเห็นว่ามันเป็น
ประโยชน์ต่อคนอืน่ ได้บญ
ุ ได้กุศลป้ าก็มาทาอีก ได้มาบอกต่อตรงนี้กบั ชาวบ้านก็ภมู ใิ จ
ทาให้เราเข้าใจขึน้ มากเลยเรือ่ งประเภทขยะทีแ่ ยก นีม่ นั ขึน้ อยูก่ บั ตัวเราจะแยกแบบไหน
ต้องหาทีเ่ หมาะกับเรา ได้มาบอกคนอืน่ เค้าจะได้ไปลองทาแบบมีทศิ ทาง” (ป้ าพร)
“ผมว่าดีนะทีก่ ลุ่มของผูน้ าขยะหมู่บา้ นเกาะหวายได้มาช่วยกันเรือ่ งนี้ ดีใจทีได้
่ เข้ามาร่วม
เป็นส่วนหนึง่ ของการทางานเพือ่ ชุมชนในเรือ่ งของขยะ” (ลุงใหญ่)
ในส่วนของชาวบ้านผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้สะท้อนผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้วจิ ยั และผู้
ร่วมวิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์และสังเกตผู้เข้าร่วมในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมและหลังเสร็จกิจกรรม
พบว่าผู้เข้าร่ วมมีการเปลี่ยนแปลงทางความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างครบวงจร และ
นาไปสู่การริเริม่ การจัดการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเองตามทีต่ นเองเลือกทีเ่ หมาะกับวิถกี าร
ดารงชีวติ ของตนเอง
“ป้ าเข้ามาฟั งตัง้ แต่เช้าแล้วหล่ะ ตาแกะชวนมา ตอนแรกก็สงสัยอยู่เอ๊ะจะมาฟั งอะไรเค้า
บอกว่ามาฟั งขยะ มาเอาบุญ ป้ าก็งงๆ พอมาฟั งช่วงเช้าก็พงึ ่ รูน้ ะว่าขยะนีม่ นั ก็เกีย่ วกับ
บุญด้วยจริงๆ เนาะ นีเ่ ดีย๋ วกลับไปไม่ทาอะไรทาเหมือนเดิมนีจ่ ะเหมือนทาบาปเลยเนาะ
แต่กจ็ ะไม่สมัครเอาตะกร้ากับเค้าหรอบ้านป้ าขยะไม่เยอะ เอาไว้ให้คนอืน่ เค้าไปใช้
ประโยชน์ดกี ว่า เดีย๋ วป้ าจะทาเหมือนลุงบรรจง ลุงจรินทร์ จะพยายามแยกไว้ไม่ให้ปน
กัน เอาของทีม่ ที บี ่ า้ นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทาถังเอา” (ป้าสี,ชาวบ้าน)
“เมือ่ ได้รบั มอบตะกร้าคัดแยกขยะแล้ว มีความสะดวกมากขึน้ มีความภาคภูมใิ จทีท่ ุก
ครัง้ ได้ท้งิ ขยะในตะกร้าคัดแยกขยะ” (ป้ าเรณู,ชาวบ้าน)
“ดีทไี ่ ด้เห็นชุมชนสะอาด น่าอยู่ ทีบ่ า้ นก็จะไม่นาขยะเน่าปนกับขยะทีม่ ปี ระโยชน์ แยกไว้
แล้วก็ให้ตากร่างเอา เวลามีคนถามป้ าก็บอกต่อเค้าได้ อธิบายได้ดว้ ยกาลังจะชวนข้าง
บ้านให้ช่วยกันอยู่ ไม่ยาก สะดวกดีธนาคารขยะมารับถึงทีเ่ ลย ชอบมาก ป้ าไม่มรี ถไม่
เอาไปขายหรอกขีเ้ กียจขนไปขาย ให้ตากร่างมารับเอา” (หนู,ชาวบ้าน)
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ก่อเกิ ดการจัดการขยะที่ย ั ่งยืนในชุมชน
จากการสะท้อนผลการปฏิบตั กิ จิ กรรมของผู้ร่วมวิจยั พบว่ากิจกรรมการแบ่งปั น
องค์ความรู้น้ีมแี นวโน้มทีจ่ ะนาไปสู่การจัดการขยะอย่างยั ่งยืนในชุมชน เนื่องจากมีกลุ่มผู้นาในการ
ขับเคลื่อนทีเ่ ข้มแข็ง มีผู้ส่งต่อองค์ความรู้ และผู้รบั องค์ความรูแ้ ละนาไปสู่การปฏิบตั ิ โดยสิง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงการนาไปสู่ความยั ่งยืนของชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เกิดการช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื ในชุมชน และเกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งเพื่อดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
“วันนัน้ เห็นเจ้าเล็กไปขอรับบริจาคของมาจัดกิจกรรม ก็มาคิดๆ เอ่อเราก็ทากันได้เอง
เนาะไม่ตอ้ งไปง้อคนอืน่ เลยเราอยากทาอะไรก็เขียนโครงการ มีประชุมตามความคิดของ
เราไม่ตอ้ งไปสนใจใครมาสั ่งให้ทา พวกเราก็มฝี ีมอื ทาได้กนั ดีดว้ ย” (ป้ าต๋อย)
“พอมาทาการส่งต่อนีก่ เ็ ริม่ เห็นความยั ่งยืนทีจะเกิ
่ ดขึน้ นะ เรามีคนส่งต่อคือพวกเราที ่
ผ่านกิจกรรมมามากมาย มีผรู้ บั ต่อ และเขาก็เอาไปปฏิบตั ติ ่อ ผมถามทุกคนทีม่ าร่วมวัน
นัน้ ยกมือเอากันกับเราด้วยหมดเลย ค่อยๆ ทาขยายไปแบบนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้วนะ
พวกเราแต่ละคนก็มคี วามสามารถแบ่งงานกันรับลูกกันได้ดแี บบนี้
สุดท้ายความยั ่งยืนก็จะเกิด” (ลุงบรรจง)
การสือ่ สารให้เกิดความเข้าใจ พวกเราถือเป็นผูน้ าเป็นแบบอย่างก็ตอ้ งเสียสละ และมี
ความสามัคคีร่วมมือ มีแผนการชัดเจน พวกเรามี 3 หลักครบเลย อันแรกคือมีหลักฐาน
คือต้องเก็บต้องมี อันสองคือมีหลักการ พวกตารา วิชา ต้องมีหลักวิชาการ ทฤษฎี
ความรู้ เราก็มอี าจารย์เก อาจารย์เอ๋ อาจารย์ตา สถาบันวิจยั มศว มาช่วยเราตรงนี้ อัน
สุดท้ายเป็นหลักนิยม ทีก่ ลุ่มเราทาให้เหมาะสมกับบริบท เค้านิยมกันแบบไหนใน
ปัจจุบนั ก็ตอ้ งเอาให้เหมาะสมกับสิง่ แวดล้อม วิถี องค์กรของเรา ผมว่าเราปักหลักแน่น
แล้วนะ เรือพวกเรามั ่นคงไม่หนีไปไหนแล้วยั ่งยืนแน่นอน อันนี้ได้มาจากโรงเรียนเสนาธิ
การสมัยเรียนชัน้ นายร้อย” (ลุงผูพ้ นั )
“ปีน้ีนายกเห็นศักยภาพพวกเราแล้วท่านก็ประทับใจนะว่าพวกเราก็ทากันได้ปีหน้านี ่
ท่านจะสนับสนุนเต็มทีเ่ ลย ตอนนี้เรือ่ งขยะทีพ่ วกเราลุยกันมาก็ได้ถกู บรรจุเข้าไปในแผน
ชุมชนแล้ว วันนัน้ แกนนาเราก็มาประชาพิจารณ์แผนกันหลายคนก็ถอื ว่าสาเร็จนะครับใน
ตัวผมมองว่าพวกเราทาได้ดเี ลย” (พีเ่ มเยอร์)
“สมัยก่อนทาโครงการอะไรเราก็คดิ เอาเองเลยประชุมกันเจ้าหน้าทีเ่ ขียนโครงการก็
ออกๆมาทากันเสร็จบรรลุตามเป้ าหมายกระดาษเขียนไว้ไม่บรรลุไม่ได้สมิ นั ก็ตายสิจดั
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โครงการใช่ไหมอาจารย์วา่ แต่อนั นี้บรรลุการปฏิบตั ดิ ว้ ยสาเร็จเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์เลย
แบบนี้ ชาวบ้านก็ตนื ่ ตัวแล้วเดีย๋ วปีหน้าจะส่งประกวดหมูบ่ า้ นจัดการขยะเลย” (พีห่ นิง)
บริบทโรงเรียน การขยายผลความรู้จากผู้ร่ วมวิจยั ในบริบทโรงเรียนไปสู่ นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยผ่านกิจกรรมพีส่ อนน้อง
ได้ดาเนินการตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ ระหว่างการดาเนินกิจกรรมผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้สงั เกต
การเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจและการปฏิ บตั ิ
หลัง จากผ่านการดาเนิ นกิจกรรมตลอดช่ วงวงจรที่ 1 และวงจรที่ 2 การดาเนิน
กิจกรรมหล่อหลอมให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจรในบริบท
โรงเรียน ผ่านการลงมือปฏิบตั แิ ละสะท้อนผลร่วมกับ ปรับปรุงแนวปฏิบตั เิ พื่อให้เหมาะสมทีส่ ุดกับ
การดาเนินชีวติ ในโรงเรียน เมื่อผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จึงนามาสู่การขยาย
ผลเพื่อให้นกั เรียนและบุคลากรคนอื่นในโรงเรียนได้มสี ่วนร่วมในการสร้างระบบและกลไกการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร ตามแผนทีไ่ ด้กาหนดไว้ พร้อมกับสังเกตการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในการทากิจกรรม
การขยายผล โดยผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงทางด้านความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
ทัง้ ของตนเองและของนักเรียนคนอื่นผ่านการสะท้อนในวงสนทนาดังนี้
“ครูประจาชัน้ และนักเรียนทีพ่ วกเราไปแนะนาให้ความรู้ เค้าก็เข้าใจและปฏิบตั ติ ามนะ
ครับครู เห็นน้องๆ ตัวเล็กๆ นาขยะทีเต็
่ มถังในห้องเรียนไปเทรวบรวมใส่ถงั
ทีบ่ า้ นสะสมทรัพย์” (น็อต)
“กลุ่มหนูไปสอนพีมั่ ธยม พีๆ่ เค้าก็แซวว่าพวกหนูเป็นพวกเก็บขยะ ก็บอกเค้าว่าพวกเรา
เป็นพวกนักล่าขยะสะสมทรัพย์ไม่ได้เก็บขยะค่ะ แล้วก็ชแ้ี จงวิธกี ารแยกใส่ถงั ทีเ่ ตรียมไป
ให้ พีๆ่ ทราบ ครูเลิศลักษณ์กช็ อบนะค่ะขอให้พวกหนูพดู ใส่ไมค์หน้าเสาธงตอนเช้าด้วย
ให้พวกหนูไปพูดซ้าอีก” (ตาล)
“ทัง้ โรงเรียนเราช่วยกันหมดเลยครับครู เราขายได้เงินเยอะแน่ ” (โฟม)
“ตอนแรกผมก็เอ๋อนะครับคือไม่ค่อยเข้าใจนะครับขยะรีไซเคิล แต่ได้ซอ้ มกับเพือ่ นได้คุย
กันสนุกดีก่อนไปสอนน้อง การแยกขยะนีไ่ ม่ยากเลยครับ” (ต้อม)
นอกจากทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เข้าใจการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโรงเรียนมากขึน้ แล้วการมี
โอกาสไปถ่ายทอดความรูส้ ่คู นอื่นในโรงเรียนก็เกิดการเห็นคุณค่าในตนเองมากยิง่ ขึน้ ผ่านการเป็ นพี่

171
เลีย้ ง คอยชีแ้ นะ แนะนาน้องๆ ในการจัดการสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน และการทีไ่ ด้เป็ นผูน้ าเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้แก่โรงเรียน เมื่อได้ทากิจกรรมเหล่านี้ทาให้ผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าตนเองมีคุณค่า ทาตนให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
“ดีใจค่ะครูทได้
ี ่ สอนน้องๆ สอนพีๆ่ ก็ไม่คดิ ว่าจะทาได้นะค่ะ ได้ทากิจกรรมต่างๆ สนุกดี
ค่ะ ตอนไปบอกน้องหนูชอบมากเลยค่ะ เหมือนพวกเราได้เป็นครูเลย” (อิง)
“ปีทแี ่ ล้วพวกเราก็เรียนจากเค้ามาสอนปีน้ีพวกเราสอนเองเลยครับ ได้ทาประโยชน์
ให้กบั โรงเรียนก่อนจบ ปีหน้าผมก็จะไม่อยูก่ นั แล้ว ภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมครัง้ นี้ครับ ” (นุ๊ก)
“ตอนเดินพาน้องไปไปทิ้งนีก่ ไ็ กลเหมือนกันนะคะ แต่กส็ นุกดีค่ะไม่เหนือ่ ย มีความสุขได้
บอกน้อง พาน้องทา ตอนกวาดใบไม้เสร็จน้องก็ถามว่าทาไมไม่เผาเหมือนเดิม หนูก็
อธิบายให้น้องฟั งใหญ่เลย ฟ้ างก็มาช่วยอธิบายภูมใิ จค่ะ” (ฟ้ าง)
เกิ ดการจัดการขยะที่ย ั ่งยืนในโรงเรียน
ในบริบทของโรงเรียนจะมีการดาเนินการที่ต่างจากบริบาทของชุมชนเนื่ องจาก
การปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาของนักเรียนจะดาเนินการภายใต้กฎระเบียบของโรงเรียน และคาสอนของครูเป็ น
หลัก ความเข้าใจในการปฏิบตั ขิ องนักเรียนจึงเป็ นเพียงการจดจาคาครูสอนมา นักเรียนไม่ได้เป็ น
ผู้สร้างความรูด้ ้วยตัวเอง การเปลี่ยนแปลงทีล่ งไปถึงการเปลีย่ นแปลงพื้นฐานทีม่ าแห่งการปฏิบตั ทิ ่ี
เกิดขึน้ โดยการสะท้อนผลการปฏิบตั ผิ ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เผยให้เห็นถึงความยั ่งยืนด้านการ
จัดการขยะที่จะเกิดขึน้ ในบริบทของโรงเรียนทัง้ ที่เกิดกับตัวผู้ร่ วมวิจยั และเกิดขึ้นกับโรงเรี ยนที่
สามารถพึง่ พาตนเองได้ นักเรียนมีการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และมีการรวมกลุ่มของนักเรียนเพื่อ
จัดการกับขยะของโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง
“บางจุดนะครับครู ทีเ่ ราไปสารวจโรงอาหาร มันมีขยะก็มแี ค่ 2 ประเภทเองครับคือขยะที ่
ขายได้พวกพลาสติก มีแก้วน้ าและขวดน้ าพลาสติก กับขยะทีข่ ายไม่ได้แค่นนั ้ ครับครู
เราเตรียมถังไว้ให้ท้งิ 2 แบบ ครับ คือทิ้งขยะทั ่วไปขายไม่ได้ กับ ทิ้งขยะขายได้พวก
พลาสติก ทุกคนก็ท้งิ ตามถูกนะครับทีส่ งั เกตเห็น” (น็อต)
“ตามห้องเรียนจากเดิมก่อนครูเกมาชวนเราทากิจกรรมขยะ เราก็ไม่ได้แยกขยะคือไม่รู้
จะแยกไปทาไมทุกห้องเรียนก็ไม่แยกนะครับ ถังก็ไม่มจี ะแยกได้ยงั ไง ตอนนี้ทุกห้องเรา
มีถงั ไว้ให้แยก ไปสอนวิธแี ยก ไปบอกวิธจี ดั การใบไม้ ทุกคนก็ทาด้วยทุกห้องแยกขยะ
กันหมดเลย” (ไนท์)
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“โรงเรียนไม่ตอ้ งเผาใบไม้แล้วตอนนี้ ไม่มคี วันพิษทาลายอากาศ บ้านข้างๆ โรงเรียนก็
ไม่เหม็นควันหนูกบ็ อกทุกคนกวาดใบไม้เสร็จให้ท้งิ ใส่ตะแกรงล้อมต้นไม้ได้เลยค่ะ เดีย๋ ว
มันจะย่อยสลายเองโรงเรียนก็จะได้ปยไว้
ุ๋ ขายด้วยในอนาคต” (แอ๋ม)
“เดีย๋ วพวกเราจะรวมตัวกันไปขอ ผอ. ให้ช่วยเอารถมาดันดินให้มนั เรียบๆ ให้สะอาดๆ
รอบอาคารธนาคารขยะ ขอพีพ่ งษ์ไปแล้ว ครูให้พวกเราไปเสนอ ผอ. เองเลยค่ะ” (วิว)
“ถ้าขายขยะทีแ่ ยกรวมไว้ได้เยอะเราก็จะเอามาซื้อวัสดุทาตะกร้าแยกขยะไว้สาหรับให้
ทุกคนในอาคารนี้ได้เทขยะทีเ่ ต็มในห้องเรียนใกล้ๆ ค่ะครู จะได้ไม่เดินไกล ตอนพาน้อง
ป.3 ไปเทน้องบอกว่ามันไกล พวกหนูไปถามภารโรงแล้วถ้าจะวางตะกร้าใกล้ๆ อาคาร
เรียนเราจะวางตรงไหนไม่โดนแดดโดนฝน ภารโรงแนะนาว่าให้วางไว้ขา้ งนอก
หอประชุม มีหลังคายืนถึ
่ งไม่โดนฝน อยูใ่ กล้ๆ ห้องน้ าเดินไปเดินมาทิง้ ได้สะดวกด้วย”
(ตาล)
กิ จกรรมที่ 2 สร้างธนาคารขยะ/บ้านสะสมทรัพย์
บริบทชุมชน
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
ผู้วจิ ยั และผู้ร่ วมวิจ ยั ดาเนิน การตามแผนการสร้างธนาคารขยะ โดยผู้ร่ วมวิจยั
ร่วมกันเขียนแผนการดาเนินกิจการของโครงการธนาคารขยะเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดาเนินการจากทางหน่ วยงานองค์การบริหารส่วนตาบล และร่วมกันให้ความรู้แก่ชาวบ้านใน
ชุมชนเกี่ยวกับความเป็ น มา รูปแบบของธนาคารขยะ ความสาคัญ และประโยชน์ท่จี ะเกิด ขึ้น กับ
ชุมชนกับการจัดตัง้ ธนาคารขยะ สร้างข้อตกลงร่วมกันของการบริหารจัดการธนาคารขยะ โดยผูร้ ่วม
วิจยั ร่วมกันให้ความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะเพื่อจะฝากขยะกับธนาคารขยะ หรือจะนาไปขายเองก็
ได้ นอกจากนัน้ ยังแนะนาวิธกี ารสร้างตะกร้าอย่างง่ายเพื่อรองรับขยะที่คดั แยก หรือการจัดเตรียม
อุปกรณ์รองรับการคัดแยกขยะของตนเอง ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นการดาเนินการตัวผูร้ ่วมวิจยั เองไม่ได้มกี าร
เชิญวิทยากรจากภายนอกแต่อย่างใด
ในขณะที่ทากิจกรรมผูว้ จิ ยั ได้ทาการสังเกตและประเมินผลร่วมด้วย โดยสิง่ ทีพ่ บ
จากการสังเกตขณะทากิจกรรมและสอบถามผูร้ ่วมวิจยั หลักการทากิจกรรม คือ การเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อ
การจัดการขยะ เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ในการเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ะขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดการการ
คัดแยกขยะ ซึง่ จะทาให้คนในชุมชนมีรายได้และสิง่ แวดล้อมในชุมชนดีขน้ึ

173
“ขยะเป็นเรือ่ งทีใกล้
่ ตวั เรามาก ถ้าเราไม่ทา รอคนอืน่ สักวันลูกหลานเราจะได้รบั
ผลกระทบ ชุมชนจะเดือดร้อน วันนี้เราได้มาทาตรงนี้เพือ่ ป้ องกันเรือ่ งไม่ดใี นอนาคต เรา
เป็นตัวอย่างตรงนี้กร็ สู้ กึ ดีนะช่วยกัน” (ลุงจรินทร์)
“พีก่ บั ตากร่างอยากทาแบบนี้มานานแต่เราไม่มคี วามรู้ ไม่มคี นสนับสนุนมันก็ยาก แต่
พอได้เข้ามาทาและเห็นเป็นรูปร่างมันก็ภมู ใิ จมากนะสาหรับพี”่ (พีเ่ ล็ก)
2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
หลัง จากที่ดาเนินการตามแผนแล้ว ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ร่ วมกันสะท้อนผลการ
ปฏิบตั เิ พื่อดูการเปลี่ยนแปลงจากการทากิจกรรมที่เกิดขึน้ ซึ่งจากการสะท้อนผลของกลุ่มพบการ
เปลีย่ นแปลงในมิตติ ่างๆ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจ
ผู้ร่วมวิจยั และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจในมิติ
ของการเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ความคิดที่จ ะคัดแยกขยะมากขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดรายได้และรักษาสิ่ง แวดล้อมของชุ มชน และ
บางส่วนยังสะท้อนถึงผลดีจากการคัดแยกขยะทีจ่ ะมีส่วนเกิดกุศล เมื่อได้รบั ความรูถ้ งึ ทีม่ าทีไ่ ปของ
การจัดตัง้ ธนาคารขยะ รวมทัง้ เทคนิคและวิธกี ารคัดแยกขยะ การจัดหาหรือจัดทาถังขยะอย่างง่าย
จากวัสดุทต่ี นเองมีหรือสามารถจัดหาได้ โดยผูร้ ่วมวิจยั เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรูแ้ ล้ว ชาวบ้านผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมเกิดเจตคติท่ดี ีต่อการจัดการขยะมากขึ้น เห็น ว่าตนเองก็ส ามารถท าได้ ไม่ไ ด้ยากเกิน
ความสามารถ
“เดีย๋ วนี้ไม่ทง้ ิ แล้ว แยกไว้ฝากกับธนาคารขยะ แทบไม่มขี ยะให้ตอ้ งทิง้ เลย ทีบ่ า้ นก็มถี งั
แยกหลายถังก็แยกเก็บไว้เดีย๋ วตากร่างเมียมันก็เอารถไปขนเอา ตรงนี้กไ็ ด้บอกต่อเพือ่ น
บ้านชวนเค้ามาฟั ง ช่วยกันลดช่วยกันแยก ชุมชนสะอาด บ้านเราก็สะอาดขึน้ ด้วยนะ
ถามความรูส้ กึ ยังไงก็รสู้ กึ ดีนะ คนเอาข้าวมาสีทบี ่ า้ นป้ าป้ าก็บอกเค้าหมดเลย” (ป้ าแป๋ ว)
ตอนแรกก็ไม่คดิ ว่าจะมาทาอะไรเกีย่ วกับขยะหรอกนะบ้านก็อยูก่ นั สองคนกับแม่บา้ น
ขยะไม่เยอะยังเคยเล่าให้อาจารย์เกฟั งเลยตัง้ แต่เจอกันครัง้ แรก บ้านผมนีไ่ ม่แยกทิ้งๆ
รวมใส่ถุงโยนใส่ถงั เทศบาลเลย จะแยกก็แค่พวกขวดยาฆ่าแมลงแต่มนั ก็ไม่เยอะนานๆ
ถึงจะหมดขวดถึงจะได้ทง้ ิ ตอนนี้กเ็ ป็นคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนภูมใิ จนะมีส่วน
ช่วยตรงนี้ บอกชาวบ้านตลอดทิ้งลงถังอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องแยกต้องแยก
ภูมใิ จตรงนี้นะวันนี้” (ลุงสงคราม)
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“เมือ่ ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ เพราะเราก็ไม่รจู้ ะแยกไปทาอะไร แต่พอมาได้
ความรูต้ รงนี้ มีธนาคารไปรับถึงบ้าน เราก็คดิ ว่าน่าจะแยกได้ อีกอย่างมันก็เป็นการ
ช่วยเหลือสิง่ แวดล้อมด้วย” (ยายสา,ชาวบ้าน)
สมัยก่อนป้ าก็เคยได้ฟังเค้าบอกให้แยกขยะให้แยกขยะ ก็ไม่เห็นมีใครจะมาบอกจริงจังๆ
เลยว่าจะแยกยังไง ทายังไงต่อ ได้ประโยชน์อะไร ไม่แยกทีผ่ ่านมาก็ไม่มใี ครว่า วันนี้มา
ฟั ง
ตากร่างบอกว่า ได้ทงั ้ เงิน ได้ทงบุ
ั ้ ญ ได้ทงช่
ั ้ วยสิง่ แวดล้อมให้ชุมชน มันได้ประโยชน์มนั
เยอะจนต้องแยกแล้ว ไม่แยกก็ไปทาปาบอีก สมัครไปแล้วเป็นสมาชิกธนาคารขยะ
เรียบร้อยเดีย๋ วจะลองไปแยกดู” (ป้ ามาลี,ชาวบ้าน)
“ก็ภมู ใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ าให้ชุมชนน่าอยูข่ น้ึ ครูเกษียณแล้วก็ภมู ใิ จได้ทาประโยชน์
ให้ประเทศชาติต่อ เป็นกรรมการธนาคารขยะด้วย...” (ป้ าต๋อย)
เกิ ดพฤติ กรรมการคัดแยกขยะ
เมื่อเกิดธนาคารขยะในชุมชน มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธนาคาร
ขยะ ชี้แจงจุ ดมุ่ งหมาย รวมทัง้ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้เป็ น หมวดหมู่ บ้านไหนมีอะไร
สามารถนามาทาถังขยะสาหรับการคัดแยกอย่างง่ายด้วยตนเองได้กใ็ ห้เอามาทามาใช้ประโยชน์ และ
เนื่องจากคนทีส่ มัครส่วนใหญ่เป็ นชาวบ้านทีไ่ ม่เคยคัดแยกขยะ เพราะไม่รปู้ ระโยชน์จากการคัดแยก
เมื่อคัดแยกแล้วไม่มถี งั ขยะรองรับการคัดแยกก็ท้งิ รวมกันเช่นเดิม หากเก็บไว้ขายก็ไม่สะดวกตอน
ขนย้ายไปขายกว่าจะได้ขายก็นานไป ตอนนี้ มีธนาคารขยะที่รองรับคนกลุ่มนี้ แล้ว ผู้ร่ วมวิจยั ให้
แนวคิดการคัดแยก การจัดเตรียมถังขยะรองรับการคัดแยกทีท่ าได้ง่าย และมีธนาคารขยะคอยออก
รับขยะ ไม่ได้จ่ายเป็ นเงินในทันทีเนื่องจากปริมาณขยะมีไม่มากก็จะได้เงินน้อย จึงใช้วธิ กี ารฝากเงิน
ที่ได้จากการฝากขยะกับธนาคารเป็ นเงินออม โดยสมาชิกจะได้รบั เป็ น สมุดออมทรัพย์ธนาคารขยะ
เล่มเล็ก ฝากออมไว้ร อรับสวัส ดิการ เมื่อเก็บออมไปเรื่อยๆ จนถึง สิ้น ปี ก็จะเป็ นเงินจานวนมาก
วิธกี ารนี้เป็ นการช่วยอานวยความสะดวก ลดช่องว่างการขายทีไ่ ด้เงินน้อย และเปลีย่ นเรื่องยุง่ ยากให้
เป็ นเรื่องง่ายในชีวติ ประจาวัน ของคนในชุมชนโดยไม่รบกวนวิถชี วี ติ เดิม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิด
การคัดแยกขยะในครัวเรือนเพื่อนาเข้าฝากกับธนาคารขยะมากขึน้
“ป้ านีเ่ ริม่ เก็บแยกแล้ว ลุงเขาเอาไม้ไฝ่ มาทาถังแยกขยะให้ทบี ่ า้ นก็แยกเก็บไว้ได้ให้เรียก
ตากร่าง มารับไปแล้วรอบหนึง่ แล้ว วันนัน้ เมียแกมา ตากร่างไม่วา่ ง ก็สะดวกดีนะแยก
เสร็จก็มคี นมารับถึงบ้านเลยสะดวกดี ได้เงินฝากด้วย” (ป้าพิน,ชาวบ้าน)

175
“บ้านลุงนีก่ แ็ ยกได้เยอะแล้ว มีกระดาษ มีขวดแก้ว มีลงั กล่องใหญ่ดว้ ย เดีย๋ วจะบอก
ป้ าต๋อยมาเอาขยะทีแ่ ยกนีพ่ วกนี้คอื เก็บกวาดบ้านนะได้ตงั ้ เยอะเลยทาความสะอาดบ้าน
ปกตินที ่ ้งิ หมดเลยตอนนี้มสี มุดออมทรัพย์ธนาคารขยะแล้วต้องแยกต้องแยกช่วยกัน”
(ลุงอาพล,ชาวบ้าน)
“ชาวบ้านเราให้ความร่วมมือดีมากเลยสมัครสมาชิกเกินเป้ า เราประชาสัมพันธ์และไป
ขอรับบริจาคของมาแจกให้กบั สมาชิกทีสมั
่ ครวันแรก ของทีเ่ ตรียมไว้ไม่พอเลย สมัคร
แล้วเขาก็ไปแยกนะ เราออกไปรับขยะวันละหนึง่ ครัวเรือน ทีว่ างแผนไว้สองเดือนกว่าก็
จะครบบ้านสมาชิกทุกหลังคาเรือน ก็จะวนมาครบรอบพอดี คือพวกเราไม่รบี ขยะนีม่ นั ก็
ต้องใช้เวลาเก็บสะสมระยะเวลาประมาณหนึง่ คิดว่ากว่าเราจะหมุนวนมาครบรอบแต่ละ
บ้านก็จะมีขยะทีร่ อส่งฝากเราอีก แต่ถา้ อนาคตเรามีจานวนสมาชิกเพิม่ มากขึน้
อาจจะต้องมาคิดตรงนี้กนั ใหม่” (พีเ่ ล็ก)
“20 กว่าวันแค่นนั ้ ตัง้ แต่วนั เราให้ความรูเ้ ปิดธนาคาร คนในชุมชนเราได้รจู้ กั การคัดแยก
ขยะ ตอนนี้ยงั ไม่ถงึ เดือนธนาคารขยะมีขยะในธนาคารตัง้ 1,500 กว่ากิโล เดีย๋ วอีกไม่
นานคงได้เรียกวงษ์พาณิชย์มาเอาเพือ่ นาเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลไปเป็นของใหม่ออกมา
ให้เราใช้หมุนเวียนอีกไม่ตอ้ งไปเป็นขยะให้กบั ลูกหลานให้คนอืน่ เดือดร้อน" (พีก่ ร่าง)
เกิ ดกลไกในการจัดการขยะที่เหมาะสมและยั ่งยืนในชุมชน
การเกิดขึน้ ของธนาคารขยะผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมในวิจยั ครัง้ นี้ มีส่วนช่วย
ให้เกิดการจัดการขยะของชุมชนอย่างยั ่งยืน ทีข่ บั เคลื่อนโดยกลไกของชุมชนเอง เป็ นธนาคารขยะที่
ท าให้ชุม ชนเกิดการพึ่งพาตนเองได้ มีการใช้ความรู้ท่ไี ด้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ในการ
ดาเนินกิจกรรมในวงจรวิจยั ทีผ่ ่านมา มีการช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน เห็นอกเห็นใจกันทัง้ กับตัวผูร้ ว่ ม
วิจยั ด้วยกัน กับชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม และกับเครือข่ายหน่วยงานท้องถิน่ สถาบันการศึกษา ทา
ให้ธนาคารขยะของชุมชนแห่งนี้เกิดการรวมกลุ่มเชื่อมประสานกับเครือข่ายต่างๆ อย่างเข้มแข็ง
ผู้ร่วมวิจยั สะท้อนผลจากกิจกรรมสร้างธนาคารขยะว่าทาให้ชุมชนเกิดการพึง่ พา
ตนเอง โดยมีกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนเข้ามาทาหน้าทีใ่ นการขับเคลื่อนการทางาน
ของชุมชน ทาให้ชุมชนเริม่ เห็นคุณค่าและความสาคัญ เกิดความตื่นตัวในเรื่องการจัดการขยะของ
ชุมชน ก่อเกิดความร่วมมือตามมา
“จากประสบการณ์ทผ่ี ่ านมา ผมเห็นธนาคารขยะตัง้ ขึน้ มาแล้วก็ลม้ หายตายจากไปก็มี
หลายที ่ ของเราไม่เหมือนคนอืน่ เราไม่ทาขึน้ มาเฉพาะกิจเพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินหลวงมาใช้ แต่
เรากาลังทาให้ชุมชนเรามีความเข้มแข็งมากขึน้ ในด้านการจัดการขยะ เราช่วยกัน
ส่งเสริมให้ความรูก้ ารจัดการขยะอย่างครบรูปแบบกับชาวบ้าน ให้เค้าเห็นรายได้ สร้าง
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จิตสานึกต่อสิง่ แวดล้อมให้กบั ชาวบ้าน พวกเรามั ่นใจมากเราทามันได้ ชาวบ้านก็ให้
ความร่วมมืออย่างดี” (ลุงสงคราม)
“ผมเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ปีกว่าๆ ตลอดการเข้าร่วมโครงการวิจยั มันช่วยให้เห็นอะไร
เยอะมาก ได้ทงั ้ ความรู้ ได้ทงั ้ เครือข่าย ตัง้ แต่ก่อนเราจะตัง้ เราก็ยงั ไม่แน่ใจเลยว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร คืออยากให้มนี แี ่ น่อยูแ่ ล้วในใจ แต่จะทาอย่างไรอันนัน้ ตอนนัน้ ไม่รู้
จริงๆ ก็ดหู ลายทีน่ ะ เราร่วมกันคิดวิจารณ์ช่วยกันจนเราได้รปู แบบการดาเนินการของ
ธนาคารขยะเราวันนี้ ทีม่ ที งเหมื
ั ้ อนคนอืน่ และไม่เหมือนคนอืน่ เดีย๋ ว อบต. ก็จะจัด
กิจกรรมประกวดการสร้างถังขยะแบบพอเพียงไว้ใช้ทบี ่ า้ นเอง เงินรางวัลไม่เยอะแต่มนั
ทาให้คนตืน่ ตัว และเป็นให้เวทีอกี หนึง่ เวทีทผี ่ มได้นาความรูข้ องพวกเราไปแนะนาบอก
ต่อชาวบ้าน เรือ่ งขยะวิธจี ดั การวิธคี ดั แยก เราเป็นวิทยากรเองเลย วันนี้เป็นผูจ้ ดั การ
ธนาคารขยะแล้ว” (พีก่ ร่าง)
“วันนัน้ เจอขยะตากร่างนีเ่ บรกรถหัวทิม่ เลยพีห่ วั ทิม่ เลย นั ่นทองคา เจอทองคา จอดรถ
ไปเก็บทองคากระป๋ อง นีเ่ อาอย่างด็อกเตอร์สมไทย ท่านเลย” (พีเ่ ล็ก)
นอกจากนี้ยงั พบว่า กิจกรรมสร้างธนาคารขยะยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือผู้อ่นื อีกด้วย
ทัง้ ในมิตขิ องความรู้ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะ และมิตขิ องการเกิดรายได้
จากขยะ กล่าวคือเป็ นการช่วยเหลือกันในชุมชนโดยกลุ่มผู้ร่วมวิจยั เป็ นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ย วกับ การจัด การขยะแก่ ค นในชุ ม ชน ว่า ขยะสามารถแยกเพื่อ ขาย และแยกเพื่อ การสร้าง
สิง่ แวดล้อมที่ดใี ห้แก่ชุมชน โดยการแยกจึงไม่ได้แยกเพื่อเป้ าหมายการขายหรือสร้างรายได้เพียง
อย่างเดียว ดังนัน้ ธนาคารขยะนอกจากระเป็ นแหล่งรับซื้อขยะแล้วยังเป็ นแหล่งที่ช่วยเหลือ หนุ น
เสริมให้คนในชุมชนเกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะอีกด้วย
“เราก็ให้ความรูเ้ ขาไปด้วยนะว่าแยกยังไง อันไหนแยกเพือขาย
่
อันไหนขายไม่ได้กแ็ ยก
ไว้กาจัดทายังไง อันไหนใช้ได้นากลับไปใช้ใหม่ เราก็บอกเขานะ เราก็ตอ้ งช่วยกันทุก
ฝ่ ายนะ” (ป้ าแป๋ ว)
อีกทัง้ กิจกรรมธนาคารขยะยังก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชนอีกด้วย เป็ นพลัง
ของชุมชนในการจัดการขยะร่วมกัน ทัง้ กลุ่มผู้ร่วมวิจยั กลุ่มชุมชน และหน่ วยงานท้องถิ่น ที่มสี ่วน
ร่ วมในการสนับสนุ นให้เกิดธนาคารขยะ และร่ วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะของชุ มชนภายใต้
ธนาคารขยะ
“เทศบาลก็พยายามเชือ่ มต่อตรงนี้ให้นะเราจัดกิจกรรมสร้างตะกร้าแยกขยะ ส่งเสริมให้
ชาวบ้านแยกขยะ ปีแรกนี้เอาเป็นตัวอย่างเป้ าหมายให้เป็นบ้านนาร่อง 20 ครัวเรือนเพือ่
เป็นครอบครัวตัวอย่าง เทศบาลสนับสนุนงบประมาณก็ได้นกั วิจยั พวกเราเป็นวิทยากร
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เอง เทศบาลไม่ได้จา้ งคนนอกเลย ชาวบ้านคนไหนใครจะแยกขาย หรือแยกเอาบุญ หรือ
แยกไว้ฝากกับธนาคารขยะ ได้หมดเลยเราก็สนับสนุนเต็มทีไ่ ม่ได้เกีย่ งว่าจะเขตเทศบาล
หรือเขต อบต.” (พีเ่ มเยอร์)
“จากรายงานทีธ่ นาคารขยะมีการส่งมอบขยะหรือเรียกว่าขายขยะให้กบั วงษ์พาณิชย์ ณ
วันนี้ ครัง้ ที ่ 1 ขายไป 1,545 กิโลครัง้ ที ่ 2 ขายไป 2,286 กิโล ครัง้ ที ่ 3 ยังไม่ได้ขายแต่จด
บันทึกไว้ทุกครังที
้ ร่ บั ซื้อตอนนี้ได้ 2,303 กิโล เนือ่ งจากธนาคารขยะของเราลงแข่งได้
เป็นตัวแทนระดับอาเภอ เพือ่ เข้าแข่งขันระดับจังหวัดทางอาเภอจะลงไปดูธนาคารใน
วันที ่ 4 ส.ค นี้ จึงยังไม่ได้ขายครับ” (พีก่ ร่าง)
“ขยะพวกนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเราทีร่ ่วมกันคัดแยก ปกติถา้ ไม่
มีธนาคารขยะขยะพวกนี้กค็ งถูกทิ้งปนกับขยะอืน่ เสียของหมดคุณค่า... พวกนี้
พฤติกรรมเปลีย่ นเลยนะ ถ้าดูจากยอดขยะทีธ่ นาคารขยะเรารับฝาก เราไม่ได้บงั คับใคร
เลยสักคน ไม่ได้มกี ฎระเบียบอะไรมาสั ่งให้เค้าแยก เค้าทาเพราะเห็นประโยชน์ เกิด
ความตระหนัก เพราะเราเตรียมการอย่างเป็นขันเป็
้ นตอน ตัง้ แต่ความรู้ วิธกี ารแยก
วิธกี ารทาทีร่ องรับ จนถึงนโยบายแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารทีต่ อบโจทย์คนในชุมชนเรา
ผมยังคิดอยูว่ า่ จะขยายเป็นธนาคารขยะบุญไปไว้ในวัด ...” (ลุงบรรจง)
เมื่อผู้วจิ ยั ถอนตัวออกจากพื้นทีแ่ ล้วได้มโี อกาสไปติดตามการดาเนินการกิจกรรมธนาคาร
ขยะของชุมชนเพื่อดูผลสาเร็จ พบว่า ธนาคารขยะยังคงดาเนินการต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งใน
การดาเนินการเพิม่ มากขึน้ เป็ นลาดับ โดยเมื่อพิจารณาดูผลลัพธ์เชิงปริมาณทีเ่ กิดขึน้ ใน 2 ด้าน คือ
1) ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานหรือองค์กร ธนาคารขยะได้รบั การสนับสนุน จาก
องค์กรหรือหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องทัง้ การสนับสนุนของมือสอง ของรางวัล เพื่อมาใช้ในกิจกรรม
ของธนาคารจากเอกชน องค์การบริหารส่วนตาบลเห็นความสาคัญจึงจัดหารถยนต์ เพื่อสนับสนุน
การออกรับขยะจากสมาชิกธนาคาร การขยายเครือข่ายความร่วมมือเกินการถ่ายทอดองค์ความรู้ไป
ยังตาบลอื่นผ่านกิจกรรมทีท่ างสถาบันการศึกษาจัดขึน้ การให้ราคารับซื้อขยะจากธนาคารทีไ่ ด้รบั
เป็ น ราคาพิเศษและมีเอกชนเสนอเงื่อนไขการรับซื้อที่มีการแข่ง ขัน กัน มากกว่า 2 ราย อัน เกิด
ประโยชน์สงู สุดกับธนาคารขยะของชุมชน
2) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อพิจารณาจากจานวนชาวบ้านทีส่ มัครเป็ นสมาชิก
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ พบว่าธนาคารมีสมาชิกเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เมื่อเริม่ ต้น
ธนาคารขยะมีสมาชิกเพียง 62 คน ปัจจุบนั มีสมาชิกเพิม่ เป็ น 102 คน นั ่นย่อมแสดงให้เห็นถึงการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนทีม่ เี พิม่ ขึน้ และสอดคล้องกับปริมาณขยะทีฝ่ ากกับธนาคารขยะ ทีม่ จี านวน
ขยะเพิม่ มากขึน้
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3) ปริมาณขยะที่ธนาคารส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิลผ่านการจาหน่ายให้เอกชน มีปริมาณ
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลที่บนั ทึกไว้ของธนาคารขยะภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผู้ร่วมวิจยั ออ
กรับฝากขยะจากสมาชิกนามาสะสมไว้ทธ่ี นาคารขยะ ตามภาพประกอบ 4 ก่อนจะมีการส่งขยะเข้าสู่
ระบบรีไซเคิลผ่านการจาหน่ายให้กบั เอกชน จานวน 6 ครัง้ ดังนี้ จานวนขยะทีส่ ่งครัง้ ที่ 1 มีจานวน
1,140.30 กิโลกรัม ครัง้ ที่ 2 มีจานวน 2,569.60 กิโลกรัม ครัง้ ที่ 3 มีจานวน 3,050.10 กิโลกรัม ครัง้
ที่ 4 มีจานวน 2,965.50 กิโ ลกรัม ครัง้ ที่ 5 มีจานวน 2,298.50 กิโ ลกรัม และครัง้ ที่ 6 มีจานวน
3934.30 กิโลกรัม ยอดรวมปริมาณขยะที่สมาชิกร่วมกันคัดแยกและฝากธนาคารขยะตัง้ แต่จดั ตัง้
ธนาคารขยะตลอดระยะเวลา 1 ปี ทผ่ี ่านมาทาให้มขี ยะส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ช่วยลดขยะให้กบั ชุมชน
และโลกใบนี้ได้จานวนมากถึง 15,958.30 กิโลกรัม ตามภาพประกอบ 5
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ภาพประกอบ 4 แบบบันทึกปริมาณขยะทีธ่ นาคารขยะเก็บรวบรวมจากสมาชิกธนาคารขยะ
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ภาพประกอบ 5 แผนภูมแิ สดงปริมาณขยะทีธ่ นาคารขยะส่งมอบเข้าสู่ระบบรีไซเคิล
ผ่านการจาหน่ายให้กบั เอกชน
บริบทโรงเรียน
1) การปฏิ บตั ิ และการสังเกต
ในบริบทของโรงเรียนนักเรียนและครูผรู้ ่วมวิจยั ดาเนินกิจกรรมตามแผนการทีไ่ ด้
เตรียมไว้ ระหว่างการปฏิบตั ผิ วู้ จิ ยั สังเกตการดาเนินกิจกรรมไปด้วยพบว่านักเรียนผูร้ ่วมวิจยั มีความ
กระตือรือร้นในการดาเนินกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมด้วยเป็ น
อย่างดี ครูประจาชัน้ ให้การสนับสนุนและช่วยกาชับการนาขยะไปเทยังบ้านสะสมทรัพย์เมื่อขยะใน
ห้องเต็มถังขยะ มีการช่วยเหลือกันระหว่างนักเรียนรุ่นพีแ่ ละรุ่นน้อง ในการดาเนินกิจกรรมการจัดตัง้
บ้านสะสมทรัพย์ในครัง้ นี้ โรงเรียนดาเนินการด้วยตนเอง ใช้นักเรียนผูร้ ่วมวิจยั เป็ นแกนนานักเรียน
เพื่อการจัดการขยะดาเนินการให้ความรูก้ บั นักเรียนในการนาขยะทีค่ ดั แยกมาเททีบ่ ้านสะสมทรัพย์
ทัง้ นี้ เนื่ องจากตะแกรงคัดแยกขยะที่อยู่ใ นบ้ านสะสมทรัพย์ของเดิม ที่ไ ด้ร บั มอบตัง้ แต่ครัง้ เมื่อ
หน่วยงานรัฐจัดตัง้ ธนาคารขยะมอบไว้ให้ ไม่เหมาะสมสาหรับการปฏิบตั กิ ารเทขยะของนักเรียนเป็ น
อย่างยิง่ เนื่องจากมีความสูงเกือบ 2 เมตร ไม่มปี ระตูสาหรับเปิ ดเข้าออกเพื่อเอาขยะไปเทใส่ตะแกรง
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั จึงทาการจัดทาตะกร้าแยกขยะอย่างง่ายขึน้ มาใหม่ สาหรับใช้สะสมขยะ
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2) การสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ผรู้ ่วมวิจยั และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้านสะสม
ทรัพย์ พบการเปลีย่ นแปลงด้านความเข้าใจ คือเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ โดยกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
เห็นว่าการสร้างบ้านสะสมทรัพย์ทาให้เกิดการจัดการขยะในโรงเรียน เป็ นวิธกี ารสร้างความเข้าใจ
การคัดแยกขยะให้แก่คนในโรงเรียนจากกิจกรรมนี้ อีกทัง้ ยังเกิดความเข้าใจในการจัดการขยะทีไ่ ม่ได้
มุ่งเพื่อรายได้ เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อสิง่ แวดล้อมทีด่ ขี องโรงเรียน และรายได้ทเ่ี กิดขึน้ จากการขาย
ขยะของโรงเรียน ก็ไม่ใช่สมบัตขิ องใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็ นสมบัตขิ องส่วนรวมทีท่ ุกคนในโรงเรียนมี
ส่วนร่วมในการสะสมทรัพย์ในครัง้ นี้ การนามาใช้กจ็ ะเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนเป็ นการส่วนรวม
"เอ่อขยะเรามันก็ไม่เยอะนะถ้าดูๆ หมายถึงเด็กนักเรียนคนหนึง่ จะสร้างขยะได้ไม่กชิี ่ ้น
พีว่ า่ ถ้ามาทางช่วยกันแยก ช่วยกันเก็บแบบทีเ่ ด็กๆ เสนอมานีพ่ เี ่ ห็นด้วยเลย บอกให้พี ่
พงษ์เอารถไถมาปรับพื้นทีร่ อบๆ เลยแบบนี้มนั ไปได้ ขายขยะทัง้ โรงเรียนทีเ่ ราทา 5 ส
และเก็บรวบรวมขยะทีค่ ดั แยกปีน้ีธนาคารขยะมาซื้อให้ราคาเราดีเหมือนเราเอาไปส่งเอง
...ปีน้ีนกั เรียน ป.6 ทีจ่ บไปเป็นประธานมอบเงินขายขยะบริจาคให้โรงเรียนได้ตงั ้ 1,060
บาท ขยะเกือบๆ 200 กิโลกรัมมัง้ ไงนีแ่ หละ นีแ่ หละพลังการรวมกลุ่มของนักเรียนน่า
ประทับใจมาก ภูมใิ จกับความสาเร็จของเด็กๆ" (พีส่ มชาย)
"ช่วยกันเก็บแบบนี้ดมี ากเลยครับครูขายได้เงินตัง้ พันกว่าบาท ซื้อของให้โรงเรียนได้เลย
เป็นทีร่ ะลึกในรุน่ ผม" (เต้)
นอกจากนี้จากการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ยังพบมิตขิ องความยั ่งยืนจากกิจกรรมนี้อกี ด้วย
โดยผู้ร่วมวิจยั สะท้อนให้เห็นถึงสิง่ ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดความยั ่งยืน ได้แก่ การพึ่งตนเอง การช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื และเกิดการรวมกลุ่ม
ในมิตขิ องการพึ่งตนเองจากกิจกรรมนี้ทาให้โรงเรียนร่วมกันคิดวิธกี ารในการจัดการขยะ
โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบธนาคารขยะเป็ น การสร้างบ้านสะสมทรัพย์ พัฒนารูปแบบการดาเนินการ
ด้วยกลุ่มผู้ร่วมวิจยั ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมสะท้อนผลเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาการปฏิบตั ิ
ของกลุ่มให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยไม่คาดหวังหรือรอพึง่ พาคนจากหน่วยงานภายนอกดังเช่นเมื่อก่อน
"ครูคะวันนัน้ น้องบอกว่ามันไกล อ่ะหนูพาน้องเดินไปเททีบ้่ านสะสมทรัพย์ หนูกว็ า่ มัน
ไกลนะ ถ้าเอามาไว้ใกล้ๆ ได้น่าจะดีกว่านี้ เดีย๋ วช่วยกันคิดหาทีใ่ กล้ๆ จะได้เดินไม่ไกล"
(แอ๋ม)
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"ผมว่ามันจะลาบากเหมือนกันนะครับครูถา้ ตอนหน้าฝน ต้องแฉะแน่เลย ต้องเอามาไว้
ใกล้ๆ กว่านี้ถงึ จะดี ผมว่าปีน้ีเราขายขยะได้ ปีหน้าเราก็เอาเงินมาซื้ออุปกรณ์ทาตะกร้า
แยกขยะเพิม่ เพือ่ ทีจ่ ะได้วางไว้ใกล้ๆ ไม่ตอ้ งเดินไกล" (นุ๊ก)
"เราไม่ตอ้ งขอเงินใครมาซื้อเลยดีๆ ใช้เงินทีเ่ ราขายขยะได้” (โฟม)
มิติของการช่วยเหลือผู้อ่นื ผู้ร่ วมวิจยั สะท้อนถึงการช่วยเหลือสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนผ่านการอธิบาย พาทา และให้คาปรึกษา เป็ นการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความเอื้ออาทร และส่งผลดีต่อ สิง่ แวดล้อมของโรงเรียน บริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
ช่วยให้โรงเรียนน่าอยูม่ ากขึน้ คนทีเ่ ข้ามาเยีย่ มโรงเรียนก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนอัน
เกิดจากความร่วมมือของนักเรียนทุกคนทีม่ ตี ่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียน
“สิง่ ทีพ่ วกเราทาช่วยให้โรงเรียนเราน่าอยู่ สิง่ แวดล้อมดีขน้ึ ด้วย เราก็เป็นส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้
ช่วยลดปัญหาโลกร้อนนะครู” (ฟ้ าง)
“ใครไปใครมาเขาก็จะได้ชมโรงเรียนเราว่าสะอาด เป็นหน้าเป็นตาให้แก่โรงเรียน”
“น้องๆ ถามว่าแยกไปทาไมหนูกช็ ่วยบอกว่าช่วยให้โลกไม่รอ้ น ลดขยะให้โรงเรียน
โรงเรียนเราน่าอยู่ และโรงเรียนเราก็ได้เงินมาซื้อของเล่นให้น้องๆ ด้วย” (ตาล)
อีกทัง้ ในมิตขิ องการรวมกลุ่ม ผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนว่าเกิดพลังของกลุ่มจากกิจกรรมบ้านสะสม
ทรัพย์ ซึ่งนอกจากกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ ป็ นกลุ่มเดิมอยูแ่ ล้ว ยังได้รบั ความร่วมมือ จากนักเรียน ครู และ
นักการภารโรงในโรงเรียน ทาให้เกิดพลังในการทางานทีเ่ ข้มแข็ง จากเดิมทีเ่ ป็ นธนาคารขยะไม่ค่อย
ได้รบั ความร่วมมือ มีเพียงแค่ครูทด่ี ูแลเรื่องดาเนินการอยู่เพียงลาพัง ธนาคารขยะจึงปิ ดตัวลงไปใน
ทีส่ ุด แต่เมื่อกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั นาแนวคิดของการสร้างบ้านสะสมทรัพย์ทเ่ี ป็ นการออมมาดาเนินการเพื่อ
การจัดการขยะ ไม่ใช่การออมเพื่อรายได้ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็ นการร่วมแรงร่วมใจของคนทุกคน
ในโรงเรียน จึงทาให้ได้รบั ความร่วมมือจากทุกคนในโรงเรียนเป็ นอย่างดี ผลลัพธ์ทไ่ี ด้คอื ประโยชน์ท่ี
เกิดกับโรงเรียนด้วยความร่วมมือของทุกคน
"ผมกับน็อตไปคุยกับน้าภารโรงแล้วครับว่าถ้าจะเพิม่ ตะกร้าแยกจะวางไว้ทไี ่ หน ไม่โดน
แดด โดนฝน และอยูท่ ใี ่ กล้ๆ อาคารเรียนพวกเราจะได้ไม่ตอ้ งเดินไกล น้าแกบอกเดีย๋ ว
ไว้แถวๆ อาคารหอประชุมเดีย๋ วแกทาทีแ่ ขวน หรือทีส่ าหรับไว้ให้ครับ " (โฟม)
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"ธนาคารนีม่ นั เหมือนของฉันของกู กูฝากแล้วกูตอ้ งได้ มันมีเรือ่ งของผลประโยชน์อนั นี้
ผมไม่ชอบส่วนตัวอยูแ่ ล้ว มันไม่เกื้อกูลกัน มันเป็นสมัยใหม่ตวั ใครตัวมัน แบบใหม่เรานี ่
สิ ไม่ตอ้ งดูแลอะไรมาก ทุกคนรูห้ น้าทีทุ่ กคนช่วยกัน พีช่ ว่ ยน้อง กลมเกลียวกัน แบบนี้
แหละเหมาะกับพวกเรา" (พีพ่ งษ์)
กิ จกรรมที่ 3 ตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
1) การปฏิ บตั ิ การและการสังเกต
ผู้วจิ ยั และผู้ร่วมวิจ ยั ดาเนิ นกิจกรรมตามแผน โดยติดต่อประสานงานกับวัดใน
ชุมชนเพื่อนาเสนอแนวความคิดและสร้างความร่วมมือกับวัดและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่
สมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้นทางก่อนนามาใส่ในตะกร้าบุญ ดาเนินการจัดทา
ตะกร้าแยกขยะโดยเรียกว่าตะกร้าบุญสาหรับรับขยะจากชาวบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ ขวด
พลาสติก แก้ว และโลหะหรือกระป๋ อง โดยนาไปวางไว้ในจุดรับขยะหน้าศาลาวัดซึ่งเจ้าอาวาสเห็น
พ้องด้วย และจัดท าป้ ายให้ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของขยะโดยเน้ น ย้าค าว่า ตะกร้า บุญ พร้ อ ม
ภาพประกอบทีช่ ดั เจน และนาไปติดไว้บนตะกร้าบุญ แกนนาประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านมาร่วม
กัน น าขยะที่มที ่บี ้านมาบริจาคทิ้งใส่ตะกร้าบุญ จากนัน้ ติดต่อ ธนาครขยะเพื่อรับซื้อขยะที่คนใน
ชุมชนบริจาค และนารายได้บริจาคให้แก่วดั ต่อไป
ในขณะที่ดาเนิ น กิจ กรรม ผู้วจิ ยั ได้ท าการสัง เกตและประเมิน ผลกิจกรรมร่ วมด้วย
พบว่าตะกร้าบุญเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่คนในชุมชนเป็ นอย่างดี เนื่องจากมี
ความสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนในชุมชนที่ชอบการทาบุญ เมื่อมีการชักชวนการคัดแยกขยะ
โดยผูก โยงกับเรื่องการทาบุญ เรื่องของกุศลที่ไ ด้จากการคัดแยกขยะ ชาวบ้านกลุ่มที่มาวัดเป็ น
ประจาจึงให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี โดยมีวดั ทีเ่ ป็ นศูนย์รวมจิตใจเป็ นกลางของการทากิจกรรม จาก
กิจกรรมพบว่าคนในชุมชนให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ให้น าขยะมาใส่
ตะกร้าเพื่อนาไปขายและนารายได้มาช่วยเหลือวัด ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี มีการคัด
แยกขยะตามความรู้ท่ไี ด้ร บั ก่อนจะน ามาใส่ลงตะกร้าที่ว ดั นอกจากจะได้บุญ แล้วยัง เกิดความ
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งในการหารายได้เข้าวัดอีกด้วย
“เป็นการทาบุญนะ เราไม่คดิ ว่าขยะทีบ่ า้ นเราจะสามารถเอามาทาบุญได้ นีก่ แ็ ยกตามที ่
เขาบอก และก็มาใส่ถงั ทีอ่ ยูใ่ นวัดให้เขาไปขายเอาเงินเข้าวัด” (ยายเก่ง,ชาวบ้าน)
“ยายก็ดใี จนะทีได้
่ ช่วยหาเงินเข้าวัดช่วยค่าน้ าค่าไฟเหมือนพันโทประทีปเค้าบอก เอามา
ให้ประจาเลย ยายชอบทาบุญ...ก่อนเอามาใส่ถงั ทีเ่ ขาจัดไว้ให้ยายก็แยกก่อนทีบ่ า้ นกอง
ไว้ แยกอันไหนทีจะเอามาวั
่
ดไว้ดว้ ยกัน” (ยายสา,ชาวบ้าน)
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2) สะท้อนผลการปฏิ บตั ิ
ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบตั จิ ากกิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทาให้เห็นผลสาเร็จของการสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะโดยผูกกับวัฒนธรรมการ
ทาบุญของคนในชุมชน อันเป็ นจุดเริม่ ต้นของการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนั กในปั ญหาของ
ขยะ สร้างจุดร่วมเพื่อให้ชาวบ้านรวมตัวกันและเกิดการเรียนรูร้ ่วมกันไปเรื่อยๆ จากกิจกรรมดังกล่าว
กลุ่มได้สะท้อนผลการเปลีย่ นปลงทีป่ รากฏ ดังนี้
2.1) เปลี่ยนแปลงความเข้าใจ คือ ทัง้ ในส่วนของผู้ร่ วมวิจยั และชาวบ้านที่ร่วม
กิจกรรมผ่านการร่ วมมือในการนาขยะมาบริจาคใส่ตะกร้าบุญ โดยชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรมมีการ
เปลีย่ นแปลงด้านความรูใ้ นการคัดแยกขยะ สามารถคัดแยกขยะตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคได้
ทัง้ ยังมีเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และเกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องจากได้เกิดการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิธกี ารจัดการขยะจากการคัดแยกและนามาบริจาคให้แก่วดั และเมื่อได้เห็นผลลัพธ์ทเ่ี กิด
จากการบริจาคขยะของตนทีธ่ นาคารขยะมารับซือ้ ขยะทีร่ ่วมกันบริจาคอันเป็ นการช่วยเหลือค่าน้ าค่า
ไฟวัด แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือร่วมใจในชุมชน เกิดความรู้สกึ เห็นคุณค่าในตนเองทีไ่ ด้มสี ่วนทา
ประโยชน์ให้แก่วดั อันเป็ นการทาบุญอีกทางหนึ่งด้วย ซึง่ เป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูร้ ่วมวิจยั ที่เป็ น
ผูด้ าเนินการหลักด้วยเช่นกัน
“การทากิจกรรมนี้นะกลุม่ เราเห็นว่าทาให้คนในชุมชนเกิดความคิดทีจ่ ะคัดแยกขยะมาก
ขึน้ เพราะเขาแยกแล้วได้บุญ เขาก็จะทา” (ลุงแกะ)
“พีด่ ใี จนะทีเ่ ราได้มสี ่วนช่วยเหลือวัด ทาประโยชน์ให้กบั วัดและส่วนรวม เราไม่ได้รา่ รวย
อะไรเก็บของเก่าขาย แต่เราก็รสู้ กึ มีคุณค่าอยูน่ ะ ถ้าให้บริจาคเงินบางทีเราก็ไม่มหี รือทา
ได้น้อย แบบนี้แหละดีอยากทาบุญเยอะๆ ก็เอาขยะมาให้วดั เยอะๆ เจ้าอาวาสท่านก็ขาย
ได้เงินเยอะ” (พีอ่ ๋อย)
“ลุงรูส้ กึ ว่ามันใช้ได้เลยนะ เอาของทีเ่ คยคิดว่าไม่มคี ่ามาบริจาคให้วดั หลายต่อหลายคน
รวมกันขยะมันมีค่าขึน้ มาเลย ลุงเข่นแกพูดอยูเ่ รือ่ ยๆ ให้ช่วยกันแยกขยะ ให้ใช้ถุงผ้าไป
ตลาดช่วยกันช่วยกัน คราวนี้มขี องจริงมาให้ดู มาชวนทา ลุงได้เอามาขยะมาบริจาคมันก็
ดีมนั ได้บุญเนาะ” (ลุงตี,ชาวบ้าน)
2.2) เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะ กลุ่มได้สะท้อนผลจากกิจกรรมว่าเมื่อชุมชน
เกิดความรู้สกึ อยากทาบุญ ก็นาขยะมาบริจาคให้แก่วดั และกลุ่มเราก็ได้สอนเรื่องการคัดแยกตัง้ แต่
ต้นเพื่อสะดวกต่อการนาไปขาย โดยอาศัยความเชื่อเรื่องบาปบุญเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในขณะทีใ่ ห้
ความรู้เรื่องการแยกขยะ ดังนัน้ ชาวบ้านจึงมีการแยกขยะก่อนนามาใส่ลงถังบุญทุกครัง้ ทาให้ ผรู้ ่วม
กิจกรรมเกิดพฤติกรรมการแยกขยะได้โดยอัตโนมัติ ซึง่ ส่วนหนึ่งก็มาจากการประชาสัมพันธ์ทาความ
เข้าใจ การทาป้ ายบอกประเภททีช่ ดั เจน
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“ผมจะแยกทุกครังเลยก่
้
อนมาให้เขา ถ้าไม่แยกแทนทีจ่ ะได้บุญก็ได้บาปแทน” (ลุงเข่น)
“บางคนอ่านป้ ายไม่ออกก็ดรู ปู ทีต่ ะกร้าก็จะทิง้ ถูกแยกเป็นอีกอย่างผมมีโอกาสผมก็พดู
บอกตลอดเสียงตามสายตอนเช้า หรือถ้าจับไมค์ทวี ่ ดั มีโอกาสผมก็จะบอกกล่าวทาความ
เข้าใจเรือ่ งนี้สาคัญมันต้องเข้าใจให้ตรงกันทหารนีเ่ ลยตรงเปะๆ ถ้าไม่ตรงกันสัญญาณ
ไม่ตรงกันนีร่ บแพ้เค้าเลย คือต้องประกาศ ต้องบอก ป้ ายก็ตอ้ งให้อ่านออก เผือ่ คนอ่าน
ไม่ออกเราก็มรี ปู ให้ดู คนเค้าตัง้ ใจช่วยวัดเอาบุญอยูแ่ ล้ว ทิ้งถูกกันหมดแยกขยะเป็นแล้ว
คนมาวัด” (ลุงผูพ้ นั )
“ทีต่ ะกร้าเขาก็บอกอยูแ่ ล้วว่าอันไหนใส่อะไร เราก็ใส่ให้มนั ถูก แต่ถา้ ทีบ่ า้ นมีขยะหลาย
ประเภทก็จะแยกมาก่อนจากบ้าน” (ป้ าพร)
2.3) เกิดการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อการจัดการขยะทีย่ ั ่งยืน โดยสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงการ
น าไปสู่ความยั ่งยืน จากกิจ กรรมนี้ คือ การพึ่ง พาตนเองของชุ มชน การช่ วยเหลือผู้อ่นื และการ
รวมกลุ่มของชุมชนในการทากิจกรรมเพื่อส่วนรวมอย่างเข้มแข็ง
ในมิตขิ องการพึง่ ตนเองนัน้ จะเห็นได้จากชุมชนซึง่ นาโดยผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ ป็ นสมาชิก
ของชุมชนร่วมกันคิดกิจกรรมตะกร้าบุญขึน้ เป็ นการสะท้อนการพึง่ ตนเองได้ส่วนหนึ่ง จากที่รอถัง
ขยะจากหน่วยงานภายนอกแล้วค่อยคิดการแยกขยะ เป็ นการสร้างให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะ
โดยเชื่อมโยงกับวิถปี ฏิบตั แิ ละความเชื่อ ความศรัทธาของคนในชุมชนในเรื่องของการทาบุญ ทาบาป
และเมื่อชุมชนได้เข้ามาร่วมดาเนินการก็เห็นถึงผลทีเ่ กิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม จึงเกิดการเรียนรู้การ
คัดแยกขยะตัง้ แต่แหล่งกาเนิดก่อนนามาใส่ในตะกร้าบุญด้วยตนเอง ชุมชนเริม่ ตื่นตัวและเกิดการ
จัดการขยะด้วยตนเอง
“เมือ่ เราเอาเรือ่ งของบุญบาปมาจับนะ ซึง่ หมู่บา้ นเราชอบการทาบุญอยูแ่ ล้ว เขาก็จะให้
ความร่วมมือไม่ตอ้ งไปบังคับ ไม่ตอ้ งมีกฎหมายมาบอกให้แยกตามบ้าน เค้าทาของเขา
เองได้บางคนแยกเอาไปขาย ขยะมีน้อยขีเ้ กียจเอาไปขาย เราก็ให้เขาแยกแล้วเอามา
ทาบุญ มาวัดตอนเช้าก็ถอื มาด้วยเอามาหย่อนใส่ตะกร้าบุญเราเตรียมไว้ให้ พวกเรา
ร่วมกันคิดร่วมกันทาตามแบบหมู่บา้ นเรา” (ลุงบรรจง)
“ลุงเข่นก็สอนเค้านะเราต้องแยกให้ดกี ่อนเอามาให้วดั นะ ไม่งนั ้ แทนทีจะได้
่ บญ
ุ ก็จะ
กลายเป็นบาปเพราะต้องมีคนมาแยกอีก ขยะบางอย่างขายไม่ได้เราก็แยกไว้ต่างหากที ่
บ้านเรา ค่อยเอาไปทิ้งใส่ถงั ขยะของเทศบาลพวกนัน้ เค้าเก่ง เขาเอาไปกาจัดได้ถกู ต้อง”
(ลุงเข่น)
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มิตขิ องการช่วยเหลือผู้อ่นื ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ผู้ร่วมวิจยั สะท้อนว่าชุมชนเกิดการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันมากขึน้ จากการทาบุญทีต่ อ้ งทาด้วยเงินเพียงอย่างเดียว ซึง่ ผูท้ ม่ี รี ายได้น้อย
อาจไม่สามารถทาได้ แต่เมื่อมีช่องทางการทาบุญให้แก่วดั ด้วยวิธอี ่นื คนในชุมชนก็ไม่รอช้าทีจ่ ะทา
“ทาบุญแบบนี้ดเี หมือนกันนะ ป้ าว่าเป็นการช่วยให้เรากาจัดขยะในบ้านเราด้วย ได้บุญ
ด้วย วันนัน้ ยายเค้าถือมาก็เห็นแล้วป้ าก็ไปช่วยหิ้วเห็นหิว้ ขวดน้ าปลาเปล่าๆ มารูเ้ ลยป้ า
ก็ไปช่วย” (ป้ าอาง,ชาวบ้าน)
“พวกเราทาตะกร้าบุญแยกขยะทีบ่ า้ นป้ า วันนัน้ เราก็ทากันเองพร้อมหน้าพร้อมตาสนุกดี
ไม่ได้ไปจ้างใคร น้องเค้ามีเครือ่ งมือพวกเครือ่ งตัดก็เอามาให้และยังมาช่วยตัด ไอ้เจ้า
อ่อยมันมีซาเล้งมันก็ช่วยเอารถมันมาขนมาใส่ คือมันก็ชว่ ยกันดีนะป้ าว่า” (ป้ ารีย)์
อีกทัง้ กิจกรรมนี้ยงั ทาให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อการจัดการขยะทีท่ าให้เติมเต็มการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จากกิจกรรมทาให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อร่ วมมือกันในการจัดการขยะ
โดยเฉพาะการคัดแยกทีม่ ุ่งเน้นการสอดแทรกเรื่องของบุญ ซึง่ ไปเชื่อมประสานกับ ส่วนของธนาคาร
ขยะที่จะมารับซื้อ ชาวบ้านที่ม ีขยะปริมาณไม่มากก็ร่ วมกัน คัดแยกขยะจากบ้านเพื่อน ามาใส่ใน
ตะกร้าบุญ อีกทัง้ ในชุมชนยังมีการพูดคุยถึงผลทีเ่ กิดจากกิจกรรมตะกร้าบุญทีส่ ่งผลต่อการช่วยเหลือ
ชุมชนเป็ นแบบอย่างที่ดใี ห้ลูกหลาน ทาให้เกิดพลังของชุมชนในการทากิจกรรมต่อไปอย่างยั ่งยืน
ด้วยชุมชนเอง
“คือกลุ่มเรามีตะกร้าบุญนีม่ นั ไปสอดรับกับธนาคารขยะเป๊ ะเลย คนทีม่ ขี ยะไม่เยอะก็พอ
มีขยะแทนทีจะทิ้งเค้าก็ถอื มาทิ้งใส่ตะกร้าบุญเมือ่ ได้เยอะเราก็ให้ธนาคารขยะเขามารับ
เขามารับถึงทีเ่ ลยนะ ได้เงินร้อยกว่าบาทเดือนแรกก็นาไปให้วดั ช่วยค่าน้ าค่าไฟ ผมก็
ประกาศบอกผ่านเสียงตามสาย กลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึง่ ได้แยกขยะและนาไปบริจาควัด
ได้เงินช่วยค่าน้ าค่าไฟวัดเป็นเรือ่ งดีเล่าสู่กนั ฟั ง” (ลุงผูพ้ นั )
“จากเมือ่ ก่อนมาวัดคุยกันเรือ่ งทั ่วไปนะ เดีย๋ วนี้มาก็จะคุยเรือ่ งตะกร้าบุญว่าเราช่วยวัด
ได้เท่าไหร่แล้ว เราจะทาอะไรเพือ่ ช่วยเหลือวัดได้อกี เดีย๋ วนี้เห็นขยะกันไม่ได้เก็บมาใส่
หมด เห็นขยะเป็นทองคา” (ลุงสะกิด)
จะเห็นได้วา่ ในวงรอบที่ 3 นี้เป็ นวงรอบทีด่ าเนินการที่ก่อให้เกิดการขยายผลสู่ส มาชิก
ในชุมชนและโรงเรียน โดยกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เป็ นผู้ขบั เคลื่อนการดาเนินการด้วยตนเอง ส่งผลให้ชุมชน
และโรงเรียนเริม่ หันมาให้ความสนใจการจัดการขยะของชุมชนมากยิง่ ขึน้ เพราะการขับเคลื่อนโดย
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ซึง่ เป็ นคนในพืน้ ทีท่ าให้การสื่อสารต่างๆ เป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ได้รบั ความเชื่อถือ
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และการดาเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ก็ท าไปเพื่อประโยชน์ของชุ มชนและโรงเรียนอย่างแท้จริง ท าให้
มองเห็น ภาพการขับเคลื่อนที่ช ดั เจนและพร้อมให้ความร่ วมมือ จึง เกิดเป็ นพลัง ของชุ มชนและ
โรงเรียนในการจัดการขยะ ซึง่ เป็ นการจัดการขยะอย่างครบวงจรตามวิถขี องชุมชนและโรงเรียน
จากการดาเนินการวิจยั เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบน
ฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ครัง้ นี้ ส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงใน 2 ระดับคือระดับบุคคลและระดับสังคม โดยการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคลทีส่ าคัญ
ที่เกิดขึน้ กับผู้ร่วมวิจยั มี 3 ประการ คือ ประการแรกผู้ร่วมวิจยั เกิดความเข้าใจ ทัง้ ในด้านความรู้
ได้แก่ ประเภทของขยะ เข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ ด้านความรูส้ กึ ได้แก่ เกิดความตระหนักในปั ญหา
เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ เกิด การเห็นคุณค่าในตนเอง ประการที่สองเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ใน 3 พฤติกรรมหลักคือ พฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรม
การแยกขยะ และพฤติกรรมการกาจัดขยะ และประการสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแห่งการ
ปฏิบตั ิซ่งึ ผู้ร่ วมวิจ ยั ค้น พบเงื่อนไขที่เป็ น การขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างครบวงจรภายใต้ 3
เงื่อนไขทีค่ ้นพบคือ เงื่อนไขด้านรายได้ เงื่อนไขด้านความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขด้าน
บุญ ทัง้ นี้ ด้วยรูปแบบการวิจ ยั ปฏิบตั ิการเชิง วิพากษ์ ยงั ท าให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงไปถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นมูลเหตุแห่งการเกิดความเข้าใจ การกระทา และความสัมพันธ์ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็ นสิง่ ที่ผลักดันให้กลุ่มผู้
ร่วมวิจยั พยายามดาเนินกิจกรรม จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคมที่กว้างขึน้ ผ่านการ
ขยายผลของกิจกรรมสู่สมาชิกอื่น ๆ ในโรงเรียนและชุ มชน จึง ส่ง ผลทาให้เกิดความยั ่งยืนในการ
ปฏิบตั ใิ นระดับกลุ่มทีใ่ หญ่ขน้ึ โดยพบว่าการวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ชุมชนและโรงเรียนสามารถพึง่ ตนเองได้
คนในโรงเรียนและชุมชนช่วยเหลือผูอ้ ่นื ได้ มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่กนั และกัน และเกิดการรวมกลุ่ม
ของสมาชิกในโรงเรียนและชุ ม ชนในการดาเนิ น กิจกรรมต่างๆ อย่างเข้มแข็ง บนความเข้าใจที่
กระจ่างชัดในการปฏิบตั ขิ องตนเอง
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บทที่ 5
ผลการสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ของโรงเรียนและชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ในบทนี้เป็ นการนาเสนอผลการสังเคราะห์รปู แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ของโรงเรียนและชุมชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อันหมายถึง โครงสร้างที่
แสดงความสัมพัน ธ์ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่ง มีการแสดงขัน้ ตอนใน
ระบบและกลไกโดยอาศัยบุคคล และกิจกรรมต่างๆ เป็ น ตัวขับเคลื่อนให้การดาเนิ น งานบรรลุ
เป้ าหมาย ซึ่งในที่น้ีผวู้ จิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แสดงกระบวนการมี
ส่วนร่ วมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการขยะอย่างครบวงจรและยั ่งยืน ตอนที่ 2 แสดงการ
สังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการดาเนินการ ตอนที่ 3 แสดงรูปแบบและกลไกการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ในแต่ละตอนจะนาเสนอสิง่
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในพืน้ ทีช่ ุมชนและพืน้ ทีโ่ รงเรียนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 แสดงกระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรและยังยื
่ น
การมีส่วนร่วมของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ ในส่วนของโรงเรียนและชุมชนเป็ นส่วนสาคัญทีน่ าไปสู่
การจัดการขยะแบบครบวงจร ในส่วนนี้ ผู้วจิ ยั จะได้แสดงให้เห็น ถึง กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
โรงเรียนและชุมชนทีน่ าไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ผวู้ จิ ยั ขอนาเสนอ
ทัง้ สองบริบทไปพร้อมกัน ดังนี้
1.1 ตัดสิ นใจเป็ นผู้ร่วมกระบวนการวิ จยั
ก่อนทีจ่ ะเกิดการมีส่วนร่วมของผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ ในบริบทโรงเรียนและชุมชน การตัดสินใจ
เข้าร่วมกระบวนการวิจยั เป็ นจุดเริม่ ต้นทีน่ ามาซึง่ ความร่วมมือและเกิดกระบวนการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร โดยการคัดเลือกผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทัง้ สองกลุ่มนี้มาจากสองส่วนสาคัญทัง้ จากผูว้ จิ ยั หลักและผู้
ร่วมวิจยั ซึง่ อาศัยเกณฑ์การคัดเลือกตามคุณสมบัตติ ามทีผ่ ู้วจิ ยั ได้กาหนดไว้และความสมัครใจของผู้
ร่ วมวิจยั การตัดสิน ใจเข้าร่ วมในกระบวนการวิจยั นี้ แสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้น ของการมองเห็น
ความสาคัญของปัญหาขยะ ทัง้ นี้แต่ละบุคคลอาจมีแนวทางในการจัดการขยะของตนเองและต้องการ
เข้ามาร่วมแก้ไขจัดการปัญหา หรือบางคนต้องการแก้ปัญหาแต่ยงั ไม่ทราบวิธกี าร แต่ทว่าเริม่ เห็นว่า
หากร่วมมือกันจะนามาซึง่ ความสาเร็จของการจัดการขยะอย่างครบวงจร จึงมีการตัดสินใจเข้าร่วมใน
กระบวนการวิจ ัย ในฐานะผู้ ร่ ว มวิจ ัย ที่จ ะร่ ว มคิ ด ร่ ว มวางแผนและร่ ว มปฏิ บ ัติต ัง้ แ ต่ จ นจบ
กระบวนการวิจยั ตลอดทัง้ สามารถสานต่อกิจกรรมต่างๆแม้ผู้วจิ ยั หลักจะออกจากสนามวิจยั แล้ว
ก็ตาม
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1.2 เริ่ มเห็นความส าคัญ จากการลาดตะเวนทบทวนการปฏิ บ ตั ิ และผลลัพ ธ์ ขึ้ น
(Reconnaissance)
เมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั แล้ว ได้ร่วมกันทบทวนสิง่ ทีเ่ คย
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการขยะของตนเองและชุมชน สารวจการปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาและผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้
ในปัจจุบนั โดยผูว้ จิ ยั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการให้เกิดวงสนทนาทบทวนการปฏิบตั นิ ้ี อานวยให้เกิด
การวิพากษ์ของผู้ร่วมวิจยั ทัง้ ในบริบทของโรงเรียนและชุมชน โดยมีขอ้ ตกลงและยอมรับร่วมกัน
สาหรับการสนทนาในรูปแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue) ที่ทุกคนจะตัง้ ใจฟั งคนที่กาลังพูดโดยไม่
ถามแทรกหรือขัดจังหวะ เมื่อถึงจังหวะทีต่ นต้องพูดก็พดู ได้อย่างเต็มทีใ่ นประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ถามเปิ ด
ประเด็นไว้และพร้อมกันนัน้ ผู้ร่วมวิจยั ทุกคนเมื่อถึงจังหวะที่ต้องพูดก็ต้องนาเสนอแสดงให้เห็นถึง
ทีม่ าของการพูดอย่างนัน้ ว่ามีความคิด ความเชื่อ หรือมีสงิ่ ใดทีเ่ ป็ นมูลเหตุทาให้พดู และปฏิบตั เิ ช่นนัน้
และเนื่องจากผูร้ ่วมวิจยั มีบทบาทหน้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันในโลกภายนอกการสนทนาจึงจาเป็ นต้องปล่อย
วางยศถาบรรดาศักดิ ์แห่งตน กลายเป็ นเพียงผู้ร่วมวิจยั ที่มบี ทบาทและอานาจอยู่ในระดับเดียวกัน
หมดเมื่ออยู่ในวงสนทนา พร้อมทัง้ ให้ความเคารพในความคิดและทุกๆ การแสดงออกของผูอ้ ่นื ไม่
ตาหนิตเิ ตียนซึง่ กันและกัน อันเป็ นกระบวนการทีท่ าให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจการปฏิบตั ิของ
ตนเองและของผู้ร่วมวิจ ยั คนอื่น การท าสุน ทรียสนทนาครัง้ นี้ผู้ร่ วมวิจยั เริม่ เห็นความสาคัญของ
ปั ญ หาขยะมากขึ้น เห็น ถึง ผลกระทบทัง้ ในมุมกว้าง คือผลกระทบต่อสังคม และผลกระทบที่เกิด
ขึน้ กับครอบครัวและชุมชนและโรงเรียน รวมถึงเห็นถึงเห็นภาพการปฏิบตั ทิ ่ผี ่านมาของตนเองว่า
เป็ นอย่างไร ผลจากการปฏิบตั นิ นั ้ เป็ นอย่างไรซึง่ มีส่วนทาให้ผรู้ ่วมวิจยั มองว่าเป็ นสิง่ ที่คมุ้ ค่าต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมครัง้ นี้ และมีความตระหนักต่อปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมากยิง่ ขึน้ จากขันตอน
้
ของการทบทวนการปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านมาของตนเองและของกลุ่ม
1.3 สร้างพื้นที่สาธารณะของกลุ่ม (Create a Public sphere)
การสร้างพื้นที่สาธารณะของกลุ่ มเป็ นสร้างพื้นที่ให้กบั การสื่อสารของผูร้ ่วมวิจยั อย่าง
แท้จริง ซึ่งถูกตัง้ ขึน้ โดยสมัครใจ และเป็ นอิสระ หลังจากที่ได้จุดประกายความคิดจากการร่วมกัน
สะท้อนผลการปฏิบตั แิ ละผลลัพธ์จากการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ จากการจัดการขยะทีผ่ ่านมา ซึ่งเป็ นการ
เปิ ดพืน้ ทีใ่ ห้ผรู้ ่วมวิจยั ได้ดาเนินการปฏิบตั กิ ารสื่อสารและสนทนา อภิปราย แลกเปลีย่ นแนวคิดด้วย
ภาษาธรรมดาทั ่วไปทีเ่ ป็ นปกติ มีเสรีภาพในการสื่อสารและตอบสนองต่อกันและกันด้วยความเคารพ
โดยในขันนี
้ ้การสนทนาของกลุ่มจะมุ่งเน้นการปฏิบตั กิ ารสื่อสารเพื่อร่วมกันค้นหาและระบุถงึ ผลลัพธ์
แห่ง การปฏิบตั ิท่ไี ม่ ถูกต้องเหมาะสม (Untoward consequences) เกี่ยวกับการจัดการขยะใน 3
ประเด็น ได้แก่
1.3.1 ความไม่ ส มเหตุส มผล (Irrational) คือ ผู้ร่ วมวิจยั ร่ วมคิดวิพากษ์ เกี่ยวการ
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการขยะ พร้อมทัง้ ค้นหาและระบุถงึ วัฒนธรรม ความเชื่อ หรือวิถปี ฏิบตั ิ
ใด ทีก่ ่อให้เกิดการสับสนทางความคิด ความเข้าใจไม่ถ่องแท้ ความเข้าใจทีข่ ดั แย้งและไม่สอดคล้อง
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กัน จนนามาสู่การจากัดการแสดงออกซึง่ ตนเอง ของตัวผู้ร่วมวิจยั (Self-Expression) อันจะนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงการจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม ที่เป็ นมูลเหตุทแ่ี ท้จริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ไม่สมเหตุสมผลเหล่านี้ให้มคี วามเป็ นเหตุ เป็ นผลมากขึน้ (More rational and reasonable)
1.3.2 ความไม่ย ั ่งยืน (Unsustainable) คือ ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมคิดวิพากษ์ถงึ การปฏิบตั ทิ ่ี
ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการขยะโดยมุ่ง เน้ นไปที่การจัดการด้านวัสดุและเศรษฐศาสตร์ก่อให้เกิด
ชิน้ งานทีส่ ามารถเอือ้ อานวยการดาเนินการต่อเนื่องต่อไปหรือไม่ ซึง่ ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันค้นหาและระบุ
ถึงผลแห่งการปฏิบตั ทิ ม่ี ลี กั ษะเป็ นอันตราย สิน้ เปลือง ไร้ประสิทธิภาพ ทีจ่ ากัดการพัฒนาตนเองของ
ผู้ร่วมวิจยั (Self-Development) อันจะนาไปสู่การแปลงแปลงการจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ที่เป็ นมูลเหตุท่แี ท้จริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ไี ม่ย ั ่งยืนเหล่านี้ ให้มผี ลิตภาพและมีความยั ่งยืนมากขึน้
(More productive and sustainable)
1.3.3 ความไม่ยตุ ธิ รรม (Unjust) คือ ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมคิดวิพากษ์เกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ ่ี
ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปทีค่ วามสัมพันธ์ทางสังคม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ
ซึ่งผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันค้นหาและระบุถึงผลลัพธ์จากการปฏิบตั ทิ ่แี สดงถึง ความไม่ยุตธิ รรมต่อผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบ ความไม่ยุตธิ รรมนัน้ คืออะไร เป็ นอย่างไร มีผลกระทบต่อใครและเกี่ยวข้องกับภาคส่วน
ใดบ้าง ร่วมถึงการร่วมวิพากษ์เพื่อค้นหาและระบุถงึ นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบทางสังคม หรือ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ ที่ก่อให้เกิดการจากัดสิทธิ ์ในตัดสินใจเลือกวิธปี ฏิบตั ดิ ้วยตนเองของผูร้ ่วม
วิจยั (Self-Determination) อันนาไปสู่การการเปลี่ยนแปลงการจัดการทางสังคมและการปกครอง ที่
เป็ นมูลเหตุท่แี ท้จริงที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทไ่ี ม่ยุตธิ รรมเหล่านี้ให้มคี วามเป็ นธรรมและการมีส่วนร่วม
มากขึน้ (More just and inclusive)
เมื่อผูร้ ่วมวิจยั ได้มโี อกาสสะท้อนปฏิบตั ริ ว่ มกันทาให้เห็นถึงผลลัพธ์แห่งการปฏิบตั ิ ซึง่
กลุ่มได้ร่วมกันวิพากษ์และระบุถงึ ผลลัพธ์แห่งการปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เหมาะสม กระบวนการเหล่านี้เกิดขึน้
ภายใต้การปฏิบตั กิ ารสื่อสารของกลุ่ม (Communicative action) กล่าวคือประการแรก ผูร้ ่วมวิจยั ทุก
คนมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ส อดคล้ อ งกัน (Intersubjective agreement) เกี่ ย วกับ
ความหมาย คาพูดหรือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกัน ประการที่สองผู้ร่วมวิจยั เข้าใจตรงกัน (Mutual
understanding) เกี่ยวกับมุมมองของผูร้ ่วมวิจยั คนอื่น และประการทีส่ ามคือผู้ร่วมวิจยั มีมติเป็ นเอก
ฉัน ท์ (Unforced consensus) ซึ่ง เป็ น มติของกลุ่ม ที่จะนาไปสู่การค้นหาแนวทางการป้ องกัน การ
หลีกเลีย่ ง หรือการทาสิง่ ต่างๆ เพื่อให้ผลลัพธ์ทไ่ี ม่พงึ ปรารถนาเหล่านัน้ ให้ดขี น้ึ กว่าทีเ่ ป็ นอยู่ ดังนัน้
ช่วงของการปฏิบตั กิ ารสื่อสารที่เกิดขึน้ ในพื้นที่ส าธารณะ ในช่วงของการลาดตะเวนทบทวนการ
ปฏิบตั แิ ละผลลัพธ์ขน้ึ จึงเป็ นช่วงสาคัญยิง่ ที่ผรู้ ่วมวิจยั ได้เปิ ดเผยซึ่งความคิด ความเชื่อ ความรู้สกึ
ของตนเองออกมาให้กลุ่มได้รบั รู้ และร่วมกันวิพากษ์ถึงสิง่ ที่ ปฏิบตั แิ ละผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จนกระทั ่ง
นาไปสู่การร่วมกันหาแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ที่
เป็ นกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิ และกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอดทางสังคม โดย
ผู้ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกันดาเนินการ ร่วมกันสังเกตและสะท้อนผลลัพธ์ อัน
นาไปสู่การเปลีย่ นแปลงทัง้ ต่อตัวผูว้ จิ ยั ผูร้ ่วมวิจยั และสังคมแห่งนี้
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1.4 เกิ ดกิ จกรรมการเรียนรู้
กิจ กรรมการเรียนรู้ท่มี าจากผู้ร่ วมวิจยั ร่วมกันวิพากษ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งกิจกรรมที่จะ
ร่วมกันดาเนินการนัน้ มีการคานึงถึง ความต้องการของกลุ่ม (Needs) ว่ากิจกรรมทีจ่ ะร่วมดาเนินการ
นี้เป็ นความต้องการของกลุ่มหรือไม่ และกลุ่มยังให้ความสาคัญกับประเด็นความคิด ความเชื่อ ความ
เข้าใจ (Ideas) การจะดาเนินกิจกรรมเหล่านัน้ มีทรัพยากร (Resources) เอือ้ อานวยหรือเป็ นอุปสรรค
ในการดาเนิ น การหรือไม่ และประเด็น สุดท้ายที่กลุ่มคานึ ง ถึง และร่ วมกัน วิพากษ์ ใ นการดาเนิ น
กิจกรรมจะมีความสัมพันธ์ (Relatings) อันใดที่มาสนับสนุ นหรือขัดขวางการดาเนินการการแผนที่
วางไว้ห รือไม่ โ ดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ความสัมพัน ธ์เชิง อานาจ นโยบายหรือกฎระเบียบที่มีท่จี ะเข้า มา
เกีย่ วข้องกับการดาเนินกิจกรรม จากนัน้ จึงร่วมกันวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ สังเกตผลลัพธ์และสะท้อน
ผลร่วมกัน โดยสามารถแบ่งกิจกรรมทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ได้ดาเนินการออกได้เป็ น 2 กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้
ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ และกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอด
ทางสังคม
1.4.1 เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิ บตั ิ (Learning by doing)
การเรีย นรู้ผ่ า นการลงมือ ปฏิบ ัติ เป็ น กิจ กรรมส่ ว นใหญ่ ท่ีผู้ร่ ว มวิจ ัย ร่ ว มกัน
ดาเนิ น การในขณะที่ร่วมกันคิดกิจกรรมและแบ่งหน้ าที่กนั ปฏิบตั ิตามความถนัด ความชอบ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยยึดหลัก 3 ป. คือ ประยุกต์ ประหยัด ประโยชน์ ซึ่งจะทาให้เห็น
ผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมทีช่ ดั เจน สามารถลงมือปฏิบตั ไิ ด้โดยเร็ว โดยกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือ
ปฏิบตั เิ พื่อการจัดการขยะอย่างครบวงจร ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การทาถังขยะอย่างง่ายใช้
เอง กิจกรรมการสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ กิจกรรมการสร้างตะกร้าสานตะแกรงล้อมต้นไม้ กิจกรรม
การเปลีย่ นถุงผ้าเป็ นถุงบุญและกิจกรรมขยะอินทรียม์ คี ่า
1.4.2 เรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทางสังคม (Learning by Socialization)
การเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอดทางสังคม เป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งทีผ่ รู้ ่วมวิจยั เห็นว่าจะ
สามารถเชื่อมโยงและนาไปสู่การจัดการขยะแบบครบวงจรได้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของผูร้ ่วมวิจยั
รวมถึงสมาชิกในชุมชนและโรงเรียน โดยกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ผ่านการถ่ายทอดทาง
สังคม ประกอบด้วย 4 กิจกรรม การให้ความรู้และฝึ กปฏิบตั จิ ากสมาชิกในชุมชน การคัดแยกขยะ
เพื่อให้เกิดรายได้ ซึง่ เป็ นการถ่ายทอดจากผูป้ ระกอบการเอกชนที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจด้านการจัดการ
ขยะ กิจกรรมเชิญชมชวนคิด และกิจกรรมศึกษาดูงาน เป็ นการการถ่ายทอดจากผูม้ ปี ระสบการณ์กบั
งานด้านขยะสู่กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั โดยตรงโดยผูร้ ่วมวิจยั มีส่วนร่วมในการค้นหา ตัดสินใจเลือกสถานทีท่ ่ี
จะศึกษาดูงานให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรูข้ องกลุ่มมากทีส่ ุด
จากกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี กิดขึน้ ทัง้ การเรียนรู้จากการปฏิบตั แิ ละการเรียนรู้จาก
การถ่ายทอดทางสังคมนัน้ ล้วนแล้วแต่มสี ่วนทาให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดการเรียนรู้ ซึ่งบางครัง้ ผูร้ ่วมวิจยั ก็
เกิดการเรียนรู้แล้วจึง ไปปฏิบตั ิ หรือบางครัง้ ก็ปฏิบตั ิแล้วจึง เกิดการเรียนรู้ เมื่อผ่านการดาเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ทาให้ผู้วจิ ยั เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจ ทัง้ ในส่วนของความรู้และความรูส้ กึ
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เกิดการเปลี่ยนการปฏิบตั ิ และเข้าใจสิง่ ทีเ่ ป็ นเงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ขิ องตนซึ่งเป็ นการปฏิบตั เิ พื่อ
การเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง นอกจากนี้ยงั สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้
ร่วมวิจยั ในการค้นหาแนวทางการจัดการขยะของชุมชนที่ขบั เคลื่อนโดยกลุ่ม ซึ่งนาไปสู่กจิ กรรมที่
ส่งผลให้เกิดความยั ่งยืนต่อไป (รายละเอียดของกิจกรรมสามารถดูเพิม่ เติมได้จากภาคผนวก ก. การ
วิเคราะห์ การปฏิบตั ิ (Practice) และโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ (Practice architecture) ของกิจกรรม
ทีด่ าเนินการ)
1.5 ขยายผลสู่ความยั ่งยืนในระดับสังคม (ชุมชนและโรงเรียน)
เมื่อกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั มีความเข้าใจ มีพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน และสามารถ
จัดการโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ (Practice architecture) ของตนเองได้แล้ว จึงนาไปสู่การขยายผล
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้เกิดกระบวนการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่มีความยั ่งยืนทัง้
ในโรงเรียนและชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชนที่สมัครใจโดย
ปราศจากการบังคับ ซึง่ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนสังคมให้
บรรลุเป้ าหมาย โดยมีการเชื้อเชิญผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมตามการร่วมคิดวิพากษ์ถงึ บทบาทและ
หน้าทีข่ องผูท้ ถ่ี ูกเชิญอย่างระมัดระวังเพื่อป้ องกันการเข้ามาครอบงาหรือชีน้ าการดาเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม ทัง้ นี้ การดาเนิ น กิจ กรรมที่เปิ ดโอกาสให้ส มาชิกในชุมชนและโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ กิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของ
ชุ มชน กิจ กรรมการสร้างธนาคารขยะ และกิจกรรมสร้างบ้านสะสมทรัพย์ โดยผู้ร่ วมวิจยั เป็ นผู้
ขับเคลื่อนการดาเนินกิจกรรมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน

ตอนที่ 2 แสดงการสัง เคราะห์ ผ ลลัพ ธ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ดขึ้ น จากการ
ดาเนิ นการ
ภาพความสาเร็จจากกระบวนการมีส่วนร่วมของผูร้ ่วมวิจยั ปรากฏให้เห็นทัง้ ในบริบทของ
โรงเรียนและบริบทของชุ ม ชน ซึ่ง ผลลัพธ์ของการดาเนิ น กิจกรรมสร้างการการเปลี่ยนแปลง 3
ประเด็น ได้แก่ ผู้ร่ วมวิจ ยั เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจ ผู้ร่ วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และผู้ร่วมวิจยั เกิดเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแห่ง การปฏิบตั ขิ องตน นอกจากนี้ผลจากการ
ดาเนินการของผู้ร่วมวิจยั ยังมีส่วนขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความยั ่งยืนในการจัดการขยะอย่างครบ
วงจรที่สะท้อนผ่านความสามารถในพึ่งตนเองได้ มีการช่วยเหลือผูอ้ ่นื และเกิดการรวมกลุ่มอย่างมี
พลัง ซึง่ แต่ละกิจกรรมล้วนมีส่วนสร้างและหล่อหลอมให้เกิดผลลัพธ์เหล่านี้ดงั ปรากฏในตาราง 7 การ
สังเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะของชุมชนและโรงเรียน
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ตาราง 7 การสังเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม
มิ ติที่ 1 บริ บท

มิ ติที่ 3
ความยั ่งยืน

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

ความรูส้ กึ

ความ
รู้

2

กิ จกรรม
วงรอบที่ 1 กิจกรรมให้ความรูแ้ ละฝึ กปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้
วงรอบที่ 1 กิจกรรมทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
วงรอบที่ 1 กิจกรรมสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้
วงรอบที่ 2 กิจกรรมเชิญชม ชวนคิด
วงรอบที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน
วงรอบที่ 2 กิจกรรมสร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้

กิ จกรรม
7
8
9
10
11
12

กิ จกรรม
วงรอบที่ 2 กิจกรรมเปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ
วงรอบที่ 2 กิจกรรมขยะอินทรีย์มคี า่
วงรอบที่ 3 กิจกรรมแบ่งปันองค์ความรู้
วงรอบที่ 3 กิจกรรมสร้างธนาคารขยะ
วงรอบที่ 3 กิจกรรมตะกร้าบุญสูก่ ารมีสว่ นร่วมของชุมชน
วงรอบที่ 3 กิจกรรมสร้างบ้านสะสมทรัพย์

193

กิ จกรรม
1
2
3
4
5
6

1

พฤติ กรรม

ความเข้าใจ

กิจกรรม
เข้าใจประเภทของขยะ
เข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ
ตระหนักในปั ญหา
เจตคติทดี่ ตี ่อการจัดการขยะ
การเห็นคุณค่าในตนเอง
พฤติกรรมการลดขยะ
พฤติกรรมการคัดแยกขยะ
พฤติกรรมการกาจัดอย่างถูกวิธี
รายได้
ตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม
บุญกุศล
พึง่ ตนเองได้
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
รวมกลุ่มอย่างมีพลัง

โรงเรียน

เงื่อนไข

มิ ติที่ 2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

ชุมชน
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2.1 เปลี่ยนแปลงความเข้าใจ
ในมิตผิ ลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงด้านความเข้าใจ (Understanding) เกิดขึน้ ทัง้ บริบทของ
ชุมชนและโรงเรียน ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจแบ่งได้เป็ น 2 ส่วนคือ คือ การเปลีย่ นแปลง
ด้านการสร้างความรู้ และการเปลีย่ นแปลงด้านความรูส้ กึ กล่าวคือผูร้ ่วมวิจยั มีความเข้าใจในประเภท
ของขยะและเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ ที่ไม่ถูกจากัดอยู่ทค่ี วามเข้าใจแบบเดิมตามทีน่ ักวิชาการ หรือ
หน่ วยงานรัฐถ่ายทอดไว้อนั เป็ นความรู้ท่ียงั ไม่สอดคล้องกับการปฏิบตั จิ ริงในบริบทของผู้ร่วมวิจยั
ไปสู่ความรู้ความเข้าใจใหม่ ท่เี หมาะสมกับบริบทและวิถีชวี ติ ของตนในเวลานี้ และในส่วนของการ
เปลีย่ นแปลงด้านความรูส้ กึ คือผูร้ ่วมวิจยั เกิดความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ
ตลอดจนเกิดเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเห็นคุณค่าในตนเอง
2.1.1 มิติด้านการสร้างความรู้
สิง่ ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความรูข้ องผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ ในบริบทของชุมชน
และโรงเรียน คือ เกิดความรูค้ วามเข้าใจประเภทของขยะ และเกิดความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ โดย
เป็ นความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กิดขึน้ ในการปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามเชื่อมโยงกับบริบทของของตนทัง้ ผูร้ ่วมวิจยั ใน
ชุมชนและผูร้ ่วมวิจยั ในโรงเรียน ดังจะได้แสดงให้เห็นต่อไปนี้
1) เกิดความเข้าใจประเภทของขยะ
การเปลี่ยนแปลงทีส่ ะท้อนถึงความเข้าใจในประเภทของขยะทัง้ ในบริบทของ
ชุมชนและโรงเรียน คือผู้ร่วมวิจยั เข้าใจการปฏิบตั แิ ละเงื่อนไขของการปฏิบตั ขิ องตนเองจึง สามารถ
แยกประเภทของขยะได้เหมาะสมตามการปฏิบตั ิและบริบทของตน เช่น ในบริบทของชุมชนบาง
ครอบครัวแบ่งขยะเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ขยะที่ขายได้และขยะทีข่ ายไม่ได้ หรือบางครอบครัวก็แบ่ง
ประเภทของขยะออกมากกว่า 6 ประเภท ในบริบทของโรงเรียนนักเรียนก็สามารถจาแนกประเภท
ของขยะที่สอดคล้องกับสภาพจริงของโรงเรียน อันนามาซึ่งวิธกี ารจัดการขยะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและโรงเรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมที่มสี ่วนทาให้เกิดความเข้าใจประเภทของขยะ
ในบริบทของโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิด
รายได้ โดยผู้ให้ความรู้หลักคือบุคคลที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับรายได้จากขยะ กิจกรรมการทาถังขยะ
อย่างง่ายใช้เองโดยยึดหลักประยุกต์ ประหยัด ประโยชน์ และกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ สถานทีท่ ่ี
มีบริบทใกล้เคียงกับชุมชน ตรงกับความต้องการของผูร้ ่วมวิจยั และวิทยากรประจาสถานทีศ่ กึ ษาดู
งานสามารถถ่ายทอดประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2) เกิดความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ
การเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะในบริบท
ของชุมชนและโรงเรียน คือการทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ได้สะท้อนถึงพฤติกรรมการจัดการขยะ ทัง้ พฤติกรรมการ
ลด การคัดแยก และการกาจัด ขยะอย่างถูกวิธี ที่ถูกเชื่อมโยงกับประเภทของขยะที่แต่ละคนได้
จาแนกแบ่งประเภทไว้และยังสามารถส่งต่อความเข้าใจทีก่ ระจ่างชัดเหล่านี้ไปสู่บุคคลอื่นในสังคมได้
โดยกิจกรรมทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ร่วมกันดาเนินการมาล้วนแล้วแต่มสี ่วนส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่าง
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ชัดเกี่ยวกับการจัดการขยะ แต่ทงั ้ นี้จากการสังเคราะห์สงิ่ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนกิจกรรมทีม่ ี
ส่วนสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะในบริบทของโรงเรียนและชุมชน ได้แก่
กิจกรรมทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมสร้างตะกร้าสานตะแกรงล้อม
ต้นไม้ ทัง้ นี้บริบทของชุมชนนัน้ กิจกรรมเปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุง บุญก็มสี ่วนสาคัญทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิด
ความเข้าใจวิธกี ารจัดการขยะ แต่กจิ กรรมนี้ไม่ได้ดาเนินการในบริบทของโรงเรียน
2.1.2 มิติด้านความรู้สึก
สิง่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางด้านความรู้สกึ จากกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง การมีเจตคติทด่ี ตี ่อการ
จัดการขยะ และความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การเห็นคุณค่าในตนเอง
ในบริบทของชุมชนกิจกรรมที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง ได้แก่
สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้ เปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ แบ่งปั นองค์ความรู้ สร้างธนาคารขยะ
และตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการที่ผู้ร่วมวิจยั ได้ทากิจกรรมเหล่านี้ได้ส่งผลให้เกิด
ความรู้ส ึกว่าตนเองมีคุณ ค่า เพราะได้ท าคุณประโยชน์ ต่อผู้อ่นื ทัง้ การแบ่ง ปั น ความรู้ การสร้าง
ธนาคารขยะสาหรับรองรับขยะจากครัวเรือนในชุมชนและยังเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับการจัดการขยะ
ของตาบล การสร้างตะกร้าบุญเพื่อนารายได้จากการขายขยะทีไ่ ด้รบั บริจาคไว้ไปสร้างประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวม
ส่วนบริบทของโรงเรียน กิจกรรมที่ส ะท้อนถึงการเห็น คุณค่าในตนเอง
ได้แก่ ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้ และ
แบ่งปันองค์ความรู้ ผูร้ ่วมวิจยั ทีเ่ กิดความรูส้ กึ ว่ากิจกรรมทีต่ นเองได้ทานัน้ เกิดประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และ
ตนเองสามารถดาเนิน การได้ทงั ้ ในโรงเรียนและชุมชน จึงเกิดความรู้สกึ ว่าตนเองก็สามารถสร้าง
ประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวมได้เช่นกัน เกิดความภาคภูมใิ จและเห็นคุณค่าในตนเอง
2) การมีเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ
ในบริบทของโรงเรียนและชุ มชนกิจ กรรมทัง้ หมดที่ผู้ร่ วมวิจ ัยร่ ว มกัน
ดาเนินการมา เช่น ให้ความรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ เชิญชมชวนคิด ศึกษา
ดูงาน เป็ นต้น ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการมีเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะทัง้ สิน้ ผู้ร่วมวิจยั เกิดมุมมอง
เกี่ยวกับการจัดการขยะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เห็น ผลกระทบที่เกิดจากขยะและเห็นว่าการ
จัดการขยะเป็ นสิง่ ที่ต้องร่วมกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมา และทุกคนเห็นพ้อง
ต้องกันว่าปั ญหาขยะไม่ใช่ ภาระของใครคนใดหนึ่งแต่เป็ นเรื่องของทุกคนที่ต้องช่วยกันดาเนินการ
จัดการ
3) เกิดความตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ
กิจ กรรมที่ม ีส่ ว นส าคัญ ที่ท าให้ผู้ร่ ว มวิจ ัย ทัง้ ในบริบ ทของชุ มชนและ
โรงเรียนความตระหนักต่อปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาขยะ คือ กิจกรรมเชิญชม ชวนคิด เป็ น

196
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ได้หยุดคิดและทบทวนสิง่ ที่เป็ นผลลัพธ์จากปั ญหาขยะ ผ่านการ
ฉายภาพให้เห็นทัง้ ทีเ่ ป็ นวิดที ศั น์ ภาพนิ่ง ภาพข่าว ทีแ่ สดงถึงภาพของผลกระทบจากขยะในวงกว้าง
ทัง้ ในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับชุมชน ครอบครัว โดยส่วนหนึ่งของการเกิดกิจกรรมนี้นนั ้ มา
จากการสารวจประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ิ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั มีการเผยให้เห็นถึงความคิด ความเชื่อ ทีม่ ี
ส่วนทาให้เกิดพฤติกรรม ซึ่ง พบว่าพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจยั ส่วนใหญ่เมื่อรับรู้ว่าสิง่ ที่ตนทาจะเป็ น
อันตรายหรือก่อให้เกิดอันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผอู้ ่นื ผูร้ ่วมวิจยั จะพยายามหลีกเลี่ยง
การปฏิบตั ินัน้ จึง เป็ น ที่ม าของกิจ กรรมเชิญ ชมชวนคิดที่จะเผยให้ผู้ร่วมวิจยั ได้ร บั รู้ ร่ วมกัน ว่ามี
ชาวบ้านในจัง หวัด นครนายกได้ร บั ความเดือดร้อนจากขยะที่พวกเราร่ วมกันสร้าง เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรม ผูร้ ่วมวิจยั ได้ร่วมกันสะท้อนถึงสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูโ้ ดยได้สะท้อนถึงประเด็นผลกระทบจากขยะที่
ส่งผลต่อสังคมทัง้ ในวงกว้างและส่งผลต่อชุมชน โรงเรียน และครอบครัว การที่ผู้ร่วมวิจยั เกิดความ
ตระหนักต่อปั ญหาและผลกระทบจากปั ญหาขยะมีส่วนสาคัญที่ทาให้เกิดการพูดถึงการจัดการขยะ
ขยะในชุ ม ชนและครัวเรือนของตนเองเป็ น ประเด็น ที่คุ้มค่าในการร่ วมกัน ด าเนิ น การขับเคลื่อ น
เพื่อทีจ่ ะหาทางป้ องกัน หลีกเลีย่ ง และทาสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ
2.2 เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรม
ผลลัพธ์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมในมิตขิ องเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการ
จัด การขยะของผู้ร่ ว มวิจ ัย ในบริบ ทของโรงเรีย นและชุ มชน ปรากฏภาพความส าเร็จ จากการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูร้ ่วมวิจยั 3 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมการลด พฤติกรรมการคัดแยก
และพฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.1 พฤติ กรรมการลด
สิง่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีพฤติกรรมการลดขยะของบริบทชุมชนและโรงเรียน
คือ พฤติกรรมการใช้ให้น้อยที่สุดเท่าทีจาเป็ น และจะปฏิเสธไม่รบั ขยะเมื่อผู้ร่วมวิจยั เห็นว่าทาได้
ของที่ใช้แล้วอันไหนยังอยู่ในสภาพดีกจ็ ะนากลับมาใช้ใหม่ และมีพฤติกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก
ด้วยการใช้ถุ ง ผ้า ซึ่ง ในบริบทของโรงเรียนมีการใช้ภาษาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ ความ
ประหยัด ลดโลกร้อ นสิ่ง แวดล้อ มที่ดี โรงเรียนน่ า อยู่ ผู้ท่ีมีค วามสัม พัน ธ์กบั ผู้ร่ ว มวิจยั ที่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับความสาเร็จนี้ คือ ผูอ้ านวยการโรงเรียน และครู รวมถึงนโยบายจากส่วนกลางทีเ่ อื้อให้
เกิดการดาเนินกิจกรรมของผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทชุมชนภาษาทีถ่ ูกผูร้ ่วมวิจยั ใช้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
จนเกิดผลสาเร็จ ได้แก่ ลดรายจ่าย ลดโลกร้อน ตายแล้วถุงพลาสติกยังอยูเ่ ป็ นภาระให้บุตรหลานใน
อนาคต ทาแล้วได้บุญ เกิดกุศล เปลีย่ นถุงผ้าเป็ นถุงบุญ ซึง่ ความสัมพันธ์ของผูร้ ่วมวิจยั กับบุคคลอื่น
ได้แก่ เยาวชนรุ่นหลัง บุคคลรอบข้าง ผู้ซ้อื และผูข้ ายขยะ ที่มสี ่วนทาให้เกิดความสาเร็จครัง้ นี้ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ร่วมกันดาเนินการ คือ การสร้างสรรค์ถุงผ้าน่าใช้ สาหรับทัง้ โรงเรียนและ
ชุมชน ซึง่ กิจกรรมเปลีย่ นถุงผ้าเป็ นถุงบุญของชุมชน เป็ นการเชื่อมโยงการลดใช้ถุงพลาสติกกับการ
ได้บุญ ได้ช่วยเหลือชุมชน ลูกหลาน และสังคม
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2.2.2 พฤติ กรรมการคัดแยกขยะ
จากการดาเนิ น กิจ กรรมที่ผ่านมาท าให้ผู้ร่วมวิจยั ทัง้ ในบริ บทชุมชนและบริบท
โรงเรียนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะทีแ่ ตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการคัดแยกของแต่ละบุคคล
ซึ่ง ทัง้ สองบริบทก็ม ีวตั ถุประสงค์ของการคัดแยกขยะที่แตกต่างกัน โดยในบริบทชุมชนสามารถ
สังเคราะห์ได้ 3 วัตถุประสงค์หลักของการคัดแยกขยะ คือ การคัดแยกขยะเพื่อการทาบุญหรือให้
ทาน การคัดแยกขยะเพื่อขาย และการคัดแยกเพื่อฝากธนาคารขยะ การคัดแยกแต่ละวัตถุประสงค์มี
การใช้ ภาษาหรือการพูด (Saying) การกระทา (Doing) และความสัมพันธ์ (Relating) ทีแ่ ตกต่างกัน
ซึง่ ในบริบทชุมชนมีการคัดแยกขยะทีจ่ าแนกตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
1) การคัด แยกขยะเพื่อ การท าบุญ หรือ ให้ท าน เมื่อ พิจ ารณาในพื้น ที่แห่ง
ความหมาย (Semantic space) พบว่าความคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง ที่ปรากฏผ่านการพูด ได้แก่
ขยะของเราอาจเป็ นของมีค่าผู้อ่นื ช่วยสิง่ แวดล้อม แยกขยะคือสะสมบุญ เกิดกุศลได้ทาบุญได้ให้
ทาน ไม่ แยกขยะคือการท าร้ายผู้อ่นื ไม่แยกขยะคือการท าบาป ในพื้น ที่ท างกายภาพและเวลา
(Physical space-time) ทีเ่ กีย่ วกับการกระทา ได้แก่ ทีบ่ า้ นมีขยะไม่มาก แยกขยะ 2 ประเภท ได้แก่
ขยะที่มีประโยชน์ และขยะที่ไม่ มปี ระโยชน์ ท าถัง ขยะรองรับการคัดแยกแบบประยุกต์ ประหยัด
ประโยชน์ มอบขยะให้ผู้อ่ ืน หรือ บริจ าคขยะให้ว ดั ในพื้น ที่ท างสัง คม (Social space) ปรากฏ
ความสัมพันธ์ของผู้ร่วมวิจยั กับ เจ้าอาวาส คนรับซื้อขยะ พนักงานเก็บขยะ คนที่ต้องการขยะไปทา
ประโยชน์
2) การคัดแยกขยะเพื่อขาย เมื่อพิจารณาในพืน้ ทีแ่ ห่งความหมาย (Semantic
space) พบว่าความคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง ทีป่ รากฏผ่านการพูด ได้แก่ ขยะเป็ นของมีค่า ขยะคือ
ทองค า ขยะคือ เงิน ขยะสามารถขายได้ ขยะช่ ว ยค่ า น้ า ค่ าไฟ ในพื้น ที่ท างกายภาพและเวลา
(Physical space-time) ที่เกี่ยวกับการกระทา ได้แก่ ที่บ้านมีขยะจานวนมาก แยกขยะตามประเภท
การรับซือ้ อย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะ ขยะเน่าเสีย และขยะทั ่วไป มี
การท าถัง ขยะ หรือจัดเตรียมภาชนะรองรับการคัด แยกแบบประยุก ต์ ประหยัด ประโยชน์ ให้
สอดคล้องกับประเภทขยะทีต่ นแยก ขยะบางชิน้ เช่นกระดาษลัง กระดาษหนังสือพิมพ์กจ็ ะไม่ได้ใส่ถงั
ขยะแต่จะพับเก็บและหาที่จดั วางให้เ ป็ นระเบียบเรียบร้อยแทน เป็ นต้น ในพื้นที่ทางสังคม (Social
space) ปรากฏความสัมพันธ์ของผู้ร่วมวิจยั กับ คนรับซื้อขยะ ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะ ผู้ท่ปี ระสบ
ความสาเร็จกับขยะ เป็ นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการมีพฤติกรรมคัดแยกขยะเพื่อขาย
3) การคัดแยกขยะเพื่อฝากธนาคารขยะ เมื่อพิจารณาในพืน้ ทีแ่ ห่งความหมาย
(Semantic space) พบว่าความคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง ทีป่ รากฏผ่านการพูด ได้แก่ ขยะมีค่า ขยะ
คือทองคา ช่วยสร้างสิง่ แวดล้อมที่ดี ชุมชนน่ าอยู่ แยกขยะได้บุญ ได้สวัสดิการ ขยะสร้างเงินออม
เป็ นการพูดทีถ่ ูกใช้เพื่อการสื่อความหมายของการคัดแยกขยะเพื่อการฝากกับธนาคารขยะชุมชน ใน
พืน้ ทีท่ างกายภาพและเวลา (Physical space-time) ทีเ่ กีย่ วกับการกระทา ได้แก่ ขยะทีบ่ า้ นมีน้อยไม่
สะดวกไปขายเอง ธนาคารขยะออกรับฝากขยะถึงบ้าน แยกขยะตามประเภทการรับฝาก อย่างน้อย
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6 ประเภท ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะ ขยะเน่าเสีย และขยะทั ่วไป ทัง้ นี้หากแยกละเอียดก็
จะยิง่ ทาให้ผฝู้ ากได้เงินออมเพิม่ ขึน้ และเนื่องจากมีขยะปริมาณไม่มากธนาคารขยะจึงให้เวลาในการ
เก็บรวบรวมผูท้ จ่ี ะฝากขยะกับธนาคารขยะก็จะมีการทาถังขยะ จัดเตรียมภาชนะหรือสถานทีร่ องรับ
การคัดแยกแบบประยุกต์ ประหยัด ประโยชน์ ตามความสะดวกและเหมาะสมของตนเอง ในพื้นที่
ทางสัง คม (Social space) ปรากฏความสัมพัน ธ์ของผู้ร่ วมวิจยั กับ หน่ วยงานท้องถิ่น ในการน า
นโยบายภาครัฐมาสู่การลงมือปฏิบตั จิ ริง สถาบันการศึกษา เอกชนผู้รบั ซื้อขยะ และกับผู้ร่วมวิจยั
ด้วยกันเอง
ในบริบทของโรงเรียนนัน้ การคัดแยกขยะเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ การคัด
แยกขยะสะสมไว้บ้านสะสมทรัพย์เพื่อรอการจาหน่ ายซึ่ง เมื่อพิจารณาในพื้น ที่แห่ง ความหมาย
(Semantic space) พบว่าความคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง ทีป่ รากฏผ่านการพูดของนักเรียน ครูและ
ผู้บริหารที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ ขยะคือทรัพย์ท่เี ป็ นเงิน ในขณะเดียวกันขยะก็คอื ทรัพยากรทีม่ คี ่า
สามารถนากลับมาใช้ได้อกี ขยะมีประโยชน์ บ้านสะสมทรัพย์ ขยะรีไซเคิลคือขยะขายได้ ช่วยลดโลก
ร้อน ลดภาวะเรือนกระจก ช่ วยสร้างสิ่ง แวดล้อมที่ดใี ห้โ รงเรียน ขยะอัน ตรายคือ ขยะมีพิษ และ
สัญลักษณ์ของป้ ายทีเ่ ข้าใจตรงกัน ในพืน้ ทีท่ างกายภาพและเวลา (Physical space-time) ทีเ่ กีย่ วกับ
การกระทา ได้แก่ บริเวณห้องเรียนแยกขยะเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะ
บริเวณโรงเรียนนอกห้องเรียน แยกขยะเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ โลหะ ขยะ
อินทรีย์ และขยะทั ่วไป การเปลีย่ นธนาคารขยะในโรงเรียนเป็ นบ้านสะสมทรัพย์ เก็บสะสมขยะทีบ่ า้ น
สะสมทรัพย์ ไม่สะดวกไปขายเอง จาหน่ ายขยะจากบ้านสะสมทรัพย์ ให้ธนาคารขยะ/ร้านค้าเอกชน
นาเงินทีไ่ ด้จากการจาหน่ายขยะมอบให้โรงเรียนเป็ นของขวัญจากรุ่นพีส่ ่รู ุ่นน้อง ขยะอันตรายมอบให้
ครู หรือนักการภารโรง ทาถังขยะรองรับการคัดแยกแบบ ประยุกต์ ประหยัด ประโยชน์ ในพืน้ ทีท่ าง
สังคม (Social space) ปรากฏความสัมพันธ์ของผูร้ ่วมวิจยั กับผูอ้ านวยการโรงเรียน ที่นำนโยบายลด
เวลาเรียนเพิม่ เวลารู้ของส่วนกลางมาสู่การปฏิบตั ใิ นโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ธนาคารขยะชุมชน และเอกชนรับซือ้ ขยะ
ผลลัพธ์ดา้ นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เป็ นทีแ่ น่ชดั ว่ากิจกรรมที่
ผู้ร่วมวิจยั ร่วมกันดาเนิน การมาบางกิจกรรมก็เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติทด่ี ตี ่อการ
จัดการขยะ บางกิจ กรรมก็ท าให้ ตระหนักในปั ญ หาขยะ และกิจกรรมที่มีส่วนส าคัญ ที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมการคัดแยกขยะที่ผู้วจิ ยั ร่ วมกัน ด าเนิ น การ คือ การคัดแยกเพื่อให้เกิดรายได้ ก็เกิด
พฤติกรรมการคัดแยกโดยการสร้างตะกร้าคัดแยกขยะท าตะแกรงล้อมต้นไม้ รวมทัง้ การแบ่ง ปั น
ความรูเ้ รื่องการคัดแยกขยะสู่คนอื่นทัง้ ในชุมชนและโรงเรียน สาหรับในบริบทของชุมชนมีกจิ กรรมที่
สะท้อนถึงการคัดแยกขยะทีเ่ พิม่ เติมจากบริบทของโรงเรียน คือ มีจดั ตัง้ ธนาคารขยะโดยเป็ นธนาคาร
ขยะที่รบั ซื้อถึงครัวเรือนที่จ่ายเป็ นเงินออมผ่านสมุดบัญชี และการสร้างตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และมีการคัดแยกขยะมาบริจาคให้วดั เพื่อนารายได้จากการขายขยะมอบให้วดั เป็ นการ
ทาบุญด้วยอีกทางหนึ่ง
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2.2.3 พฤติ กรรมการกาจัดอย่างถูกวิ ธี
ผู้ร่ วมวิจ ยั ทัง้ ในบริบทของโรงเรียนและชุ มชนเกิดความตระหนักต่อปั ญหาและ
ผลกระทบจากขยะ อันนามาสู่การมีพฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี (Doing) อันได้แก่ กำรทิง้
ขยะที่ไม่มปี ระโยชน์ใส่ถงั ของเทศบาล และขยะอันตรายแยกไว้ชดั เจนเพื่อรอส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
นาไปดาเนินการกาจัดอย่างถูกวิธตี ่อไป ขยะอินทรียก์ าจัดด้วยการทาปุ๋ ยหมัก น้าหมัก ทิง้ ใส่ตะแกรง
ล้อมต้นไม้ หรือใช้เลี้ยงสัตว์ ทัง้ นี้ในพืน้ ทีแ่ ห่งความหมายพบว่าความคิด ความเชื่อ หรือมุมมอง ที่
ปรากฏผ่านการพูด ของผู้ร่วมวิจยั ในทัง้ สองบริบท คือ การที่ผู้ร่ วมวิจยั มีการพูด (Saying) ถึงว่า
เจ้าหน้าที่กาจัดขยะอย่างถูกวิธี การเผาทาลายเป็ นอันตรายต่อ คน สัตว์ สิง่ แวดล้อม กาจัดถูกวิธี
ขยะจะมีค่า การกาจัดขยะอย่างถูกวิธีทาได้ง่าย ลดรายจ่าย ทาได้เอง แต่ในส่วนของความสัมพันธ์
(Relating) ที่เอื้อสนับสนุ นให้เกิดการมีพฤติกรรมดังกล่าวทัง้ สองบริบทมีความแตกต่างกัน คือ ผู้
เชียวชาญเชิงปฏิบตั ดิ า้ นการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ หน่ วยงานท้องถิน่ และผู้ได้รบั ผลกระทบ
จากการกาจัดขยะ คือความสัม พัน ธ์ท่ปี รากฏฝั ง่ บริบทของชุ มชน ส่วนบริบทของโรงเรียน คือ
นโยบายส่วนกลาง ผู้อานวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงแกนนานักเรียน อัน
สะท้อนให้เห็นผ่านการดาเนินกิจกรรมทีส่ าคัญทีม่ สี ่วนทาให้เกิดพฤติกรรมการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
ได้แก่ กิจกรรมสร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้ เป็ นวิธกี ารกาจัดขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์
แทนที่วธิ กี ารจุดไฟเผาสร้างมลพิษ โดยเฉพาะเศษใบไม้ เศษหญ้าที่มอี ยู่ทุกวัน และกิจกรรมขยะ
อินทรียม์ คี ่า เป็ นการนาเอาขยะทีจ่ ะเน่าเสียมาเปลีย่ นเป็ นปุ๋ ยหรือน้าหมัก อันเป็ นการกาจัดขยะอย่าง
เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของชุมชนและโรงเรียนอย่างแท้จริง
2.3 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการปฏิ บตั ิ
จากสังเคราะห์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านเงื่อนไขของผูร้ ่วมวิจยั ผ่านการสะท้อนใน
วงสนทนาถึงมูลเหตุทเ่ี ป็ นแรงผลักดันทาให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอันได้แก่ การลดขยะ การ
คัดแยกขยะ และการกาจัดขยะ โดยพบว่าจากเดิมเงื่อนไขทีท่ าให้ผรู้ ่วมวิจยั ดาเนินการเกี่ยวกับขยะ
คือ ถูกสั ่งงานจากผูบ้ งั คับบัญชา หรือผู้มอี านาจที่เหนือกว่ามีความต้องการให้ดาเนินการ ซึ่งเมื่อผู้
ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่างๆ ทาให้ผวู้ จิ ยั ค้นพบเงื่อนไขแห่งตนใหม่ทน่ี ามาสู่การปฏิบตั ทิ ่ี
ยั ่งยืนของตน โดยในบริบทของโรงเรียนและชุมชนมีเงื่อนไขการปฏิบตั ิทเ่ี หมือนกัน 2 ประการ คือ
เงื่อนไขด้านรายได้ เงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ส่วนบริบทของชุมชนมีปรากฏ เงื่อนไข
ด้านบุญกุศล เพิม่ มาอีกหนึ่งประการ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.1 เงื่อนไขด้านรายได้
เงื่อนไขด้านรายได้ เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขที่เป็ นมูลเหตุท่ผี ลักดันให้เกิดพฤติกรรม
การจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชนซึง่ ปรากฏผ่านการสะท้อนของผูร้ ่วมในการให้
ความหมายกับขยะว่า เป็ นของมีค่า ขยะคือทองคา ขยะคือทรัพย์ ขยะคือทรัพยากร การจัดการขยะ
ที่ดีส ามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่ ายของครัวเรือนและโรงเรียน การได้ลงมือปฏิบตั ิและรับรู้ถึง
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ผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขด้านรายได้ ผ่านการดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการ
สร้างรายได้จากขยะ เช่น การให้ความรู้และฝึกปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ ทาถังขยะ
อย่างง่ายใช้เอง การศึกษาดูงานในบริบทที่เกี่ยวข้อง สร้างตะกร้าสานตะแกรงล้อมต้นไม้ เป็ นต้น
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรของผูร้ ่วมวิจยั ทีม่ คี วามต่อเนื่องและคงอยูจ่ นถึง
ปัจจุบนั และเงื่อนไขด้านรายได้น้ีได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนในกิจกรรมการขยายผลสู่บุคคลอื่นในชุมชนและโรงเรียนซึง่ ถือได้วา่ เป็ นเงื่อนไขประการหนึ่งที่
ทาให้เกิดรูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชน
2.3.2 เงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิ่ งแวดล้อม
เงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นอีกหนึ่งเงื่อนไขทีป่ รากฏขึน้ กับผูร้ ่วม
วิจ ัย ทัง้ โรงเรีย นและชุ ม ชนสะท้ อ นผ่า นการให้ค วามหมายของการจัด การขยะที่เ กี่ย วข้องกับ
สิ่ง แวดล้อม เช่ น การช่ วยสร้างสิง่ แวดล้อมที่ดีให้โรงเรียนและชุ มชน ลดโลกร้อน ลดภาวะเรือน
กระจก การเผาท าลายเป็ น อัน ตรายต่อ คน สัตว์ สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง มีห ลายกิจกรรมที่น ามาสู่การ
เปลีย่ นแปลงเงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม เช่น กิจกรรมเชิญชม ชวนคิด ศึกษาดูงาน ขยะ
อินทรียม์ คี ่า แบ่งปันองค์ความรู้ เป็ นต้น การทีผ่ รู้ ่วมวิจยั มีความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมมีส่วนท าให้
เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร และเช่น กันกับเงื่อนไขด้านรายได้ ผู้ร่วมวิจยั ได้น า
เงื่อนไขการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมไปประยุกต์และผสานเข้ากับกิจกรรมเพื่อการขยายผลสู่บุคคลอื่น
ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อกระตุน้ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกิดความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อมอันนาไปสู่การ
จัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุมชนในทีส่ ุด
2.3.3 เงื่อนไขด้านบุญกุศล
เงื่อนไขด้านบุญกุศลนัน้ เกิดขึน้ ในบริบทของชุมชนและไม่ปรากฏกับผูร้ ่วมวิจยั ใน
บริบทโรงเรียน โดยการเชื่อมโยงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะเข้ากับความเชื่อทาง
ศาสนาในเรื่องของบาป บุญ และกุศลทีไ่ ด้จากการกระทานัน้ มีผลกับพฤติกรรมของผูร้ ่วมวิจยั และคน
ในชุ มชนเป็ น อย่างยิง่ เป็ น ผลสืบเนื่ องมาจากการดาเนิ น กิจกรรมการสร้างความตระหนัก ด้ า น
สิง่ แวดล้อม เช่น กิจกรรมเชิญชมชวนคิด กิจกรรมศึกษาดูงานที่ได้รบั การถ่ายทอดทางสังคมจาก
วิทยากรที่มคี วามเชื่อเรื่องของกุศลผลบุญจากการดาเนินกิ จกรรมสิง่ แวดล้อมด้านขยะ จนประสบ
ความสาเร็จในหน้าทีก่ ารงาน สร้างชื่อเสียงและความอยู่ดกี นิ ดีให้กบั ตนและครอบครัว ซึง่ ส่งผลให้ผู้
ร่วมวิจยั เกิดความคิด ความเข้าใจและเห็นตรงกันว่าการจัดการขยะเป็ นการสร้างความเจริญงอกงาม
ในทางบุญ ทางกุศล เป็ นการสะสมบุญคือความดีไว้ในชีวติ ของตนให้มากขึน้ ด้วยซึง่ การมีพฤติกรรม
การจัดการขยะอย่างครบวงจรของผูร้ ่วมวิจยั นัน้ เป็ นการทาบุญทีค่ รบทัง้ 3 องค์ประกอบทีส่ าคัญทีไ่ ด้
กุศลอย่างแรงกล้า อันได้แก่ ประการแรกคือการคิดดีปรารถนาดีแก่ผู้อ่นื ทัง้ การลดขยะ การคัดแยก
ขยะ การกาจัดขยะ เพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือผู้อ่นื ล้วนแต่เป็ นความคิดที่เป็ นกุศล
ทางบวกทัง้ สิน้ ประการทีส่ อง คือการให้ทาน ผู้ร่วมวิจยั บางคนคัดแยกขยะไว้เพื่อมอบให้กบั ผูอ้ ่นื ที่
สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือนาไปมอบให้กบั ตะกร้าบุญที่วดั หรือบางท่านทีแ่ ยกขายเองก็ใ ห้
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ความรู้กบั บุคคลอื่นในชุมชนเกี่ยวกับการคัดแยกเพื่อขายให้ได้ราคาดีท่สี ุดเท่าที่จะสามารถท าได้
และประการสุดท้ายคือ การประพฤติดที งั ้ ทางกาย วาจา ใจอย่างสม่าเสมอ การมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะของผู้ร่วมวิจยั ไม่ได้เกิดขึน้ แล้วหายไปเมื่อผูว้ จิ ยั ถอนตัว หรือเกิดขึน้ มาแค่ช ั ่วระยะเวลา
หนึ่งเท่านัน้ แต่ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคนยังคงมีพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรอยู่อย่างต่อเนื่องจน
กลายเป็ นวิถปี ฏิบตั ใิ นการดารงชีวติ ของผูร้ ่วมวิจยั อันเป็ นความยั ่งยืนทีเ่ กิดขึน้ ในตัวผูร้ ่วมวิจยั อย่าง
แท้จริง
2.4 ขยายผลการจัด การขยะอย่ างครบวงจรสู่ ค วามยั ่งยื นในระดับโรงเรี ยนและ
ชุมชน
ผลลัพธ์ท่แี สดงให้เห็น ถึง ความยั ่งยืน ของการจัด การขยะอย่างครบวงจรในระดับ
โรงเรียนและระดับชุ มชนมี 3 ประการ ได้แก่ การพึ่ง ตนเองได้ การช่ วยเหลือผู้อ่นื และเกิดการ
รวมกลุ่มอย่างมีพลัง ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.1 เกิ ดการพึ่งตนเอง
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดจากการดาเนินกิจกรรมทีผ่ ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของ
โรงเรียนและชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองได้ ผ่านกิจกรรมการแบ่งปั นความรู้ สร้างบ้านสะสมทรัพย์
การสร้างธนาคารขยะ และตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยตลอดระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในระดับตนเองและสังคม ดังนี้คอื
1) การถ่ายทอดความรูส้ ่ผู อู้ ่นื
การได้ถ่ายทอดความรูส้ ่สู มาชิกในชุมชนและโรงเรียนเกี่ยวกับการดาเนิน
กิจกรรมการจัดการขยะ ถูกดาเนินการด้วยกลุ่มผู้ร่วมวิจยั เองโดยไม่ได้พง่ึ พาวิทยากรจากภายนอก
เมื่อผู้ร่วมวิจยั มีความเข้าใจ และทดลองปฏิบตั จิ นเกิดเป็ นองค์ความรูท้ ่อี ยู่ในการปฏิบตั ขิ องตนเอง
การถ่ า ยทอดความรู้ด้า นประโยชน์ ข องการจัด การขยะทัง้ ในมิติข องรายได้ มิติข องการรักษา
สิง่ แวดล้อม และมิตขิ องบาป บุญ ขยายผลไปสู่บุคคลอื่นในสังคมในวงกว้างขึน้ รวมถึงการขับเคลื่อน
กิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนหันมาสนใจการจัดการขยะตัง้ แต่ต้นทาง ด้วยความเข้าใจใน
ความแตกต่างของเงื่อนไขการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคลแต่ละครัวเรือนทีแ่ ตกต่างกัน และเมื่อบุคคลอื่น
ในโรงเรียนและชุมชนมีความตื่นตัว จึงเกิดการมีส่วนร่ วมและในที่สุดโรงเรียนและชุ มชนสามารถ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะได้ดว้ ยตนเอง
2) มีกลไกการบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
กลไกการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรของผูร้ ่วมวิจยั ถูก
วางแผน วิพากษ์ ทาความเข้าใจและนาไปปฏิบตั ิ แล้วร่วมกันสะท้อนผลลัพธ์เพื่อนามาสู่การปรับปรุง
การดาเนินการใหม่ จนเกิดเป็ นกลไกการบริหารจัดการขยะทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะของตนเองทัง้ ในบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน ตัง้ แต่การใช้ภาษาคาพูดเพื่อทาความเข้าใจและเชิญชวนคนในสังคม การ
จาแนกพฤติกรรมการจัดการขยะให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคล แต่ละครัวเรือนในสัง คม
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การบริหารจัดการธนาคารขยะที่มรี ูปแบบเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ การเปิ ดโอกาสให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ สร้างความเข้มแข็งจากกลุ่มคนเล็กๆ เริม่ จากลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ขยายไปสู่
20 ครัวเรือนและขยายผลเพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จนปั จจุบนั นี้มสี มาชิกธนาคารขยะของชุมชนแล้วมากกว่า
100 ครัวเรือน ซึ่ง การบริห ารจัดการธนาคารขยะที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนเกิดรายได้และการเป็ น
ศูนย์กลางทางองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะของชุมชน การรณรงค์เรื่องการลดขยะตัง้ แต่ต้นทาง
การแนะนาวิธกี ารกาจัดขยะอย่างถูกวิธแี ละเกิดประโยชน์ การบริหารจัดการวัส ดุเพื่อรองรับการ
ดาเนินกิจกรรม เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องด้วยคนในชุมชนเอง โดยผู้ร่วมวิจยั อาศัยประสบการณ์ ข อง
ตนเองและของกลุ่มในการกาหนดบทบาท หน้าที่เพื่อกลไกการบริหารจัดการขยะและขยายผลสู่
สมาชิกในชุมชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็ นการสร้างกลไกการบริหารจัดการขยะด้วยการพึ่งตนเอง
ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั ่งยืน
3) เรียนรูก้ ารแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การสนทนากันแบบสุนทรียสนทนาในพื้นที่สาธารณของกลุ่มที่สร้างขึ้น
เป็ นเวทีแห่งการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของผูร้ ่วม
วิจยั ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดการเรียนรูใ้ นการแก้ปัญหาด้วยตนเองและกลุ่ ม ปัญหาหรือความวิตกกัง วล
ของสมาชิกบางคนในกลุ่มเมื่อได้สนทนาวิพากษ์กนั บางครัง้ ก็แปรเปลี่ยนเป็ นความวิตกกังวลของ
กลุ่มร่วมกัน เช่นเดียวกันกับวิธปี ฏิบตั ขิ องสมาชิกบางคนเมื่อได้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในวงสนทนา
ได้รบั รู้ผู้ร่วมสนทนาก็เกิดการเรียนรูแ้ ละนาไปปรับใช้กบั วิถีปฏิบตั ขิ องตน ความวิตกต่อปั ญหาทีม่ ี
ถูกพูดถึง วิเคราะห์ วิพากษ์ปัญหาที่เชื่อมโยงไปสู่มูลเหตุท่อี ยู่เบื้องหลังของปั ญหาที่แท้จริง ซึ่งได้
นาพาไปสู่การขับเคลื่อนและดาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเหล่านัน้ ด้วยตัวของผูร้ ่วมวิจยั เองโดยไม่
ต้องรอ ความช่วยเหลือหรือพึง่ พา บุคคล หรือหน่วยงานจากภายนอกดังเช่นเมื่อก่อน
2.4.2 เกิ ดการช่วยเหลือผู้อื่น
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการร่วมกันดาเนินกิจกรรมจัดการขยะโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ร่วมวิจยั ในโรงเรียนและชุมชน นอกจากจะสร้างกระบวนการคิด เชิงวิพากษ์ การทางาน
เป็ นกลุ่มให้แก่คนในชุมชนแล้ว ยังทาให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้ กูล พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายใน
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั และได้ส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีอ่ ยูใ่ นโรงเรียนและชุมชน โดยกิจกรรมทีส่ ่งผล
ให้เกิดการช่วยเหลือผู้อ่นื ที่ปรากฏชัดได้แก่ กิจกรรมการแบ่งปันองค์ความรู้ สร้างตะกร้าบุญสู่การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และสร้างธนาคารขยะในชุมชนและสร้างบ้านสะสมทรัพย์ในโรงเรียน โดยการ
ช่วยเหลือผู้อ่นื ของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ในครัง้ นี้มกี ารเชื่อมโยงการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆเข้ากับวิถี
ของชุมชน เช่น การเชื่อมโยงคัดแยกขยะกับความเชื่อทางศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องบุญกุศล
ของศาสนาพุทธจนส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน อีกทัง้ ยังผสานกับเรื่องของรายได้
ผ่านกิจกรรมการคัดแยกขยะที่ก่อให้เกิดรายได้เพื่อน ามาช่วยเหลือวัดในชุมชนอันส่งผลให้คนใน
ชุมชนเรียนรูก้ ารแบ่งปั นแม้เพียงสิง่ เล็กน้อยทีเ่ มื่อก่อนอาจไม่เห็นคุณค่า แต่ทว่าเมื่อการเรียนรูแ้ ละ
การได้ลงมือปฏิบตั ิเกิดขึ้นจนเป็ นวิถีแล้วภาพแห่งการเกื้อกูลกันจึงปรากฏให้เห็นในชุ มชนอย่าง
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ต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่ผู้ร่วมวิจยั ได้ผนั ตัวเองจากผู้เรียนรู้และปฏิบตั กิ ลายเป็ นผู้ถ่ายทอดส่งต่อ
องค์ความรู้ส่ผู ู้อ่นื นัน้ ท าให้เกิดการขยายผลทัง้ ในเชิงความคิดและการปฏิบตั ิอนั ทาให้ชุมชนเกิด
ความตระหนักต่อปั ญหาขยะที่ส่งผลต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ จนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันจัดการขยะ
ในชุ มชนได้ด้วยตนเองโดยลดการพึ่ง พิง ภายนอกได้มากยิง่ ขึ้น ผลสืบเนื่ องที่เห็น ได้ช ดั เจนอีก
ประเด็นคือการจัดการขยะที่เกิดขึน้ จากการเรียนรูข้ องผูร้ ่วมวิจยั ที่ขยายผลสู่ชุมชนและโรงเรียนคือ
ช่วยสร้างรายได้ ผ่านกิจกรรมธนาคารขยะ และสร้างบ้านสะสมทรัพย์ ซึง่ แม้วา่ รายได้ทเ่ี กิดขึน้ จะไม่
มากมายนักแต่สามารถช่วยการลดปริมาณขยะในชุมชนและโรงเรียนลงได้ รวมทัง้ เหนือสิง่ อื่นใดคือ
ชุมชนและโรงเรียนเกิดการเรียนรู้และการปฏิบตั ทิ ่มี าจากความตระหนักในปั ญหาและพร้อมที่จะ
ร่วมมือกันเปลีย่ นแปลงตนเองและชุมชนเพื่อให้เกิดความยั ่งยืนต่อไป
2.4.3 เกิ ดการรวมกลุ่มอย่างมีพลัง
ผลที่เกิดขึน้ จากการจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชนและโรงเรียน คือทาให้
เกิดการรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ของชุม ชนและโรงเรียน โดยเริ่มจากผู้ร่วมวิจยั ซึ่งเป็ น คนที่มองเห็น
ปัญหาร่วมกันและมีความตระหนัก ต้องการทีจ่ ะแก้ไขปัญหา คนกลุ่มนี้ได้เกิดกระบวนการเรียนรูจ้ าก
การเข้าร่วมการวิจยั และได้ดาเนินกิจกรรมร่วมกันจนทาให้เกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจรของ
ชุมชนและโรงเรียน แต่ ละกิจกรรมที่ได้ร่วมกันวางแผน ดาเนินการ ประเมินผล และปรับปรุงการ
ดาเนินการนัน้ นอกจากจะได้เรียนรูก้ ารแก้ปัญหาโดยอาศัยการคิดเชิงวิพากษ์แล้ว ยังได้เรียนรูก้ าร
ทางานร่วมกันอันเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนให้กจิ กรรมดาเนินไปอย่างประสบความสาเร็จ และ
พลังของกลุ่มนี้เองจะเป็ นกาลังสาคัญของการขับเคลื่อนการจัดการขยะให้ดาเนินต่อไปอย่างยั ่งยืน
ทัง้ ในบริบทของชุมชนและโรงเรียน

ตอนที่ 3 แสดงรูป แบบและกลไกการจัด การขยะอย่ า งครบวงจรที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเคราะห์ความสาเร็จที่เกิ ดขึ้น
จากผลของความสาเร็จของการขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการขยะอย่ างครบวงจรของ
ชุ มชนและโรงเรียน น าไปสู่การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชนและ
โรงเรีย น ดัง ภาพประกอบ 6 ซึ่ง ได้ข ยายให้เ ห็น ภาพที่ช ัด เจนในแต่ ล ะส่ว นของรูป แบบ ตาม
ภาพประกอบ 7 ถึง ภาพประกอบ 12 ดังต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 6 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
บนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน
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ภาพประกอบ 7 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน สร้างพืน้ ทีส่ าธารณะของกลุ่ม (Create public sphere)
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ภาพประกอบ 8 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลีย่ นการเรียนรู้ (Change learning)

ภาพประกอบ 9 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลีย่ นความเข้าใจ (Change understanding)
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ภาพประกอบ 10 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลีย่ นพฤติกรรม (Change behaviors) ลดขยะ
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ภาพประกอบ 11 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลีย่ นพฤติกรรม (Change behaviors) แยกขยะ
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ภาพประกอบ 12 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน (ต่อ) ขยายส่วน เปลีย่ นพฤติกรรม (Change behaviors) กาจัดขยะ
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จากภาพประกอบ 6 แสดงรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่สาคัญ (4C) ได้แก่ 1) การสร้าง
พื้นที่สาธารณะของกลุ่ม (Create Public Sphere) 2) การเปลี่ยนการเรียนรู้ (Change Learning) 3)
การเปลีย่ นความเข้าใจ (Change Knowledge) และ 4) การเปลีย่ นพฤติกรรม (Change Behavioral)
โดยมีภาพประกอบ 7 - 12 ขยายองค์ประกอบแต่ละส่วนของรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ทัง้ นี้ในเบื้องต้นผู้วจิ ยั ได้ทาการคัดเลือกผู้
ร่ วมวิจยั และมีการตัง้ ดาเนิ น กิจ กรรมสุน ทรียสนทนาเพื่อทบทวนการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ในอดีต
รวมทัง้ ส ารวจการปฏิบตั ิและผลลัพธ์ใ นปั จจุบนั ซึ่ง ในช่ วงนี้ ถือเป็ น การจุดประกายความคิด เชิง
วิพากษ์ให้เกิดขึน้ แก่ผวู้ จิ ยั และผู้ร่วมวิจยั ทุกคน จนนาไปสู่การเกิดรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนจนครบทัง้ 4 องค์ประกอบตามลาดับ
องค์ ป ระกอบที่ 1 สร้ า งพื้น ที่ส าธารณะของกลุ่ ม (Create public sphere) เป็ นการ
ดาเนินการสร้างพืน้ ทีส่ าธารณะด้วยสมัครใจของผูร้ ่วมวิจยั ทีท่ ุกคนมีอสิ ระในการดารงอยูเ่ ป็ นสมาชิก
ของกลุ่ม มีส่วนร่วมและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทัง้ ให้ความเคารพซึง่ กันและกัน
อย่างจริงใจ เป็ นพื้นที่ท่มี ไี ว้สาหรับดาเนินการปฏิบตั กิ ารสื่อสารอย่างแท้จริงของผูร้ ่วมวิจยั เพื่อให้
เกิดความคิดเห็นที่สอดคล้อง ความเข้าใจที่ตรงกัน และเกิดมติเอกฉันท์ในประเด็นของการจัดการ
ขยะ โดยในพืน้ ทีส่ าธารณะของกลุ่มนี้ทาให้สามารถค้นหาและระบุผลลัพธ์แห่งการปฏิบตั ทิ ม่ี ที งั ้ ความ
ไม่สมเหตุสมผล ความไม่ย ั ่งยืนและความไม่ยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ใิ นอดีตและปัจจุบนั เพื่อ
ร่วมกันค้นหาวิธกี ารไม่วา่ จะเป็ นการป้ องกัน การหลีกเลีย่ งหรือการทาให้ดขี น้ึ ในลาดับต่อไป
องค์ประกอบที่ 2 การเปลีย่ นการเรียนรู้ (Change Learning) เป็ นการกล่าวถึงผลผลิตจาก
การเกิดพืน้ ทีส่ าธารณทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เกิดการเปลีย่ นการเรียนรูผ้ ่านรูปแบบของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน 2 ส่วนส่วนแรกเน้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั
ส่วนทีส่ องเน้นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องอื่น ผ่านกิจกรรมขยาย
ผลสู่ความยั ่งยืน โดยในส่วนแรกที่เน้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อกลุ่มผู้ร่ วมวิจยั นัน้ มีรูปแบบของ
กิจ กรรมการเรีย นรู้ 2 ลัก ษณะด้ว ยกัน ลัก ษณะแรกเป็ น กิจกรรมการเรีย นรู้ผ่ า นการลงมือท า
(Learning by Doing) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ การทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง กิจกรรมการ
สร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่าใช้ กิจกรรมการสร้างตะกร้าสานตะแกรงล้อมต้นไม้ กิจกรรมการเปลีย่ นถุงผ้า
เป็ นถุงบุญและกิจกรรมขยะอินทรียม์ คี ่า ลักษณะทีส่ องเป็ นกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอดทาง
สัง คม (Learning by Socialization) ประกอบด้ว ย 3 กิจ กรรม ได้แ ก่ กิจ กรรมให้ค วามรู้และฝึ ก
ปฏิบตั ิการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดรายได้ กิจกรรมเชิญ ชมชวนคิด และกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ส าหรับ กิจ กรรมที่เน้ น ให้เกิด การเปลี่ย นแปลงต่ อ กลุ่ ม ผู้ร่ ว มวิจ ัย และผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อ งอื่น นัน้
ประกอบด้วย 4 กิจ กรรม ได้แก่ กิจ กรรมแบ่งปั นความรู้ กิจกรรมตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของ
ชุ มชน กิจ กรรมสร้างธนาคารขยะที่ดาเนิ น การในชุ มชน และกิจกรรมสร้างบ้านสะสมทรัพ ย์ท่ี
ดาเนินการในโรงเรียน
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องค์ประกอบที่ 3 การเปลี่ยนความเข้าใจ (Change understanding) เป็ น การกล่าวถึง
ผลลัพธ์ของการท ากิจ กรรมการเรียนรู้ใ นทุ กๆ กิจกรรมอัน น ามาซึ่ง การเปลี่ยนความเข้าใจ ที่
ประกอบด้วย ด้านความรู้สกึ ได้แก่ การเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และ
การตระหนักต่อปัญหาและผลกระทบจากปัญหาขยะ ด้านความรู้ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการ
ขยะและวิธกี ารคัดแยกขยะ
และล าดับสุดท้ายองค์ประกอบที่ 4 การเปลี่ยนพฤติกรรม (Change Behavioral) เป็ น
ผลลัพธ์ของการทากิจกรรมการเรียนรูท้ ่นี ามาซึ่งเกิดพฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการแยกขยะ
และพฤติกรรมการกาจัดขยะ ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างกันของบริบทโรงเรียนและของ
ชุมชน โดยในบริบทโรงเรียนนัน้ เกิดการเปลีย่ นพฤติกรรมด้านเพื่อการจัดการขยะซึง่ ประกอบด้วย 3
พฤติก รรม คือ พฤติก รรมการลดขยะ พฤติก รรมการแยกขยะสะสมไว้บ้า นสะสมทรัพ ย์ และ
พฤติกรรมการกาจัดขยะ ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ิ 2 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านรายได้ และ
เงื่อนไขด้านการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ นี้ในบริบทของชุมชนนัน้ เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อ
การจัดการขยะโดยประกอบด้วย 3 พฤติกรรม คือ พฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการแยกขยะ
และพฤติกรรมการกาจัดขยะ โดยพฤติกรรมการแยกขยะในส่วนของชุมชนมีรูปแบบการแยกขยะ 3
รูปแบบ ได้แก่ การแยกขยะเพื่อทาบุญ/ให้ทาน การแยกขยะเพื่อการขาย และการแยกขยะเพื่อฝาก
ธนาคาร ซึง่ เกิดขึน้ ภายใต้เงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ิ 3 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขด้านรายได้ เงื่อนไขด้าน
การตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขด้านบุญ ทัง้ นี้การเปลี่ยนความเข้าใจได้นาไปสู่การเปลีย่ น
พฤติกรรม และบางครัง้ การเปลี่ยนพฤติกรรมก็นาไปสู่การเปลี่ยนความเข้าใจ หรืออาจจะเกิดขึ้น
พร้อมๆ กันจากการเปลีย่ นการเรียนรูข้ องผูร้ ่วมวิจยั
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บทที่ 6
สรุป อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบน
ฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการ
การสังเคราะห์การดาเนินกิจกรรมทัง้ สามวงรอบอันนามาสู่การสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะ
อย่างครบวงจรทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในบริบทของโรงเรียนและชุมชน ตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก
การน าเสนอในบทนี้ ผู้วจิ ัย ได้ แบ่ ง การน าเสนอออกเป็ น 3 ส่ว น ได้แ ก่ ส่ วนที่ 1 สรุ ป
ผลการวิจยั ส่วนที่ 2 การอภิปรายผล ซึ่งแบ่งการอภิปรายออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงสู่ ความยั ่งยืนระดับชุมชน
และตอนที่ 3 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิ จยั
การน าเสนอสรุ ป ผลการวิจ ัย นี้ ผู้ ว ิจ ัย ได้ น าเสนอข้อ ค้ น พบส าคัญ ที่ส อดคล้ อ งกับ
กระบวนการด าเนิ น การวิจ ัย ในรูป แบบการการวิจยั ปฏิบ ัติก ารแบบมีส่ วนร่ วมเชิง วิพ ากษ์ ซึ่ง
ดาเนิ น การภายใต้การวิเคราะห์ การปฏิบตั ิ (Practice) และโครงสร้างแห่ งการปฏิบตั ิ (Practice
architecture) โดยมีองค์ประกอบของการปฏิบตั แิ ละจัดการโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) ภาษา
การพูด ที่ใช้ในการท ากิจ กรรม (Saying) ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทางวัฒ นธรรมและวาทกรรม
(Cultural-discursive arrangement) 2) การกระทา (Doing) ที่เชื่อมโยงกับการจัดการทางวัสดุและ
เศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangement) และ 3) ความสัมพันธ์ (Relating) ที่เชื่อมโยงกับ
การจัดการทางสังคมและการปกครอง (Social-political arrangement) สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
1. ภาษา การพูดที่ ใช้ในการทากิ จกรรม (Saying) กับการจัดการทางวัฒนธรรมและ
วาทกรรม (Cultural-discursive arrangement)
การนาเสนอข้อค้นพบที่เป็ นในเรื่องของภาษา การพูดที่ใช้ในการทากิจกรรม ซึง่ แสดงถึง
การปฏิบตั ิ และสิง่ ทีน่ าไปสู่การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม ทีแ่ สดงถึงโครงสร้างการปฏิบตั ิ
ดังได้นาเสนอต่อไปนี้
1.1 ความเข้าใจต่อการจัดการขยะ
ความเข้าใจมีต่อการจัดการขยะสามารถแสดงออกผ่านการใช้ภาษาหรือการพูดที่
ใช้ในการทากิจกรรม (Saying) ปรากฏรูปแบบความเข้าใจต่อการจัดการขยะที่มกี ารดึงเอาเรื่องไกล
ตัวมาเป็ นเรื่องทีใ่ กล้ตวั กระทบกับวิถชี วี ติ ให้มากที่สุด ซึง่ เริม่ จากการดึงประเด็นจากเรื่องใกล้ตวั และ
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คุ้นเคยมากที่สุด ดังเช่น การเปลี่ยนความเข้าใจเดิมจากขยะที่เป็ นสิง่ ไม่มคี ่ามาสู่ทรัพยากรที่มคี ่า
จากนัน้ จึงนาไปสู่เรื่องที่ไกลออกไป เช่น การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเพื่อให้ลูกหลานไม่ลาบากในภาย
ภาคหน้า และจากนัน้ จึงนาไปสู่การสร้างความตระหนักในการช่วยรักษ์โลกในมิตอิ ่นื ๆ เงื่อนไขสาคัญ
ของการขับเคลื่อนความคิดดังกล่าวคือ การที่ได้เห็นผลลัพธ์แห่งการปฏิบตั ทิ งั ้ ในด้านบวกและด้าน
ลบ การถูกกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจใหม่จากการตัง้ คาถามที่ท้าทายชวนคิด และการเปลี่ยนวาทะ
กรรมหรือคาศัพท์วชิ าการที่ยากเป็ นภาษาใหม่ท่เี ข้าใจได้ง่ายเข้ากับบริบท โดยจากการสังเคราะห์
พบความเข้าใจต่อการจัดการขยะแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1) ความเข้าใจเกีย่ วกับรายได้ เป็ นรูปแบบที่เกิดขึน้ ในวงรอบที่ 1 เป็ นต้นมา ซึ่ง
เกิดขึน้ จากการที่ผู้เข้าร่วมได้ปรับเปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เห็น ว่าขยะเป็ น สิง่ ไร้ค่า เป็ น สิ่งที่น่ า
รังเกียจมาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่าจากกิจกรรมการให้ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับประเภทของขยะ และการ
จัดการขยะในวงรอบที่ 1 ประกอบกับการสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะและการเห็นคุณ ค่าใน
ตนเองของวงรอบที่ 1 และเมื่อเข้าสู่ วงรอบที่ 2 ผู้วจิ ยั ได้เพิ่ม ความส าคัญ เกี่ย วกับ การประสบ
ความสาเร็จโดยการพาผู้ร่วมวิจยั ได้รจู้ กั กับบุคคลผูป้ ระสบความสาเร็จจากการมีรายได้จานวนมาก
จากขยะ ประกอบกับได้เห็นวิถกี ารดารงชีวติ ทีไ่ ด้ประยุกต์ใช้หลักการเปลีย่ นขยะให้เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่า มา
ใช้กบั ชีวติ จนประสบความสาเร็จ ทาให้เกิดการเปรียบเทียบความสอดคล้องของวิธกี ารก่อให้เกิ ด
รายได้มาประยุกต์นามาใช้กบั ทีบ่ ้านของตนเอง โดยประเด็นนี้ผรู้ ่วมวิจยั สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะ
เป็ นสิง่ ที่อยู่ใกล้ตวั มากที่สุด แต่เนื่องจากการหารายได้จากการขายขยะยังประสบอุปสรรคเพราะไม่
สอดคล้องกับความคาดหวังในเรื่องรายได้กบั คนบางกลุ่ม เพราะขายได้น้อยไม่คมุ้ ค่าในการแยกขยะ
ผู้วจิ ยั จึงได้ส นับสนุ น ด้านเทคนิคของการเพิม่ มูลค่าการคัดแยกขยะให้ละเอียดมากขึ้นเพื่อขายได้
ราคามากที่สุดจากขยะเดิมทีต่ นมี ตลอดจนการได้มาซึ่งแนวทางการดาเนินงานของธนาคารขยะใน
รูปของการออมทรัพย์ ซึ่งเหมาะกับครัวเรือนที่มขี ยะไม่มากไม่สะดวกในการนาขยะไปขายเอง คือ
การรวมปริมาณขยะไว้ท่ธี นาคารขยะและรอรับเงินปั นผลทีเดียวซึ่งทาให้มี ปริมาณเงิน ที่จะได้ร บั
มากกว่าการไปขายแต่ละครัง้ การบริการจากสถานทีร่ บั ซือ้ นารถมารับขยะทีเดียวให้ราคาสูง เป็ นต้น
ส่งผลให้ความคิดเรื่องการหารายได้จากขยะยังคงดาเนินต่อไปเพราะเห็นผลลัพธ์ทช่ี ดั เจน
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ การจัดการขยะแบบนี้เหมาะสาหรับบุคคลทีม่ เี วลาสาหรับ
การคัดแยกขยะได้ละเอียด องค์กรหรือหน่ วยงานทีม่ ขี ยะทีข่ ายได้จานวนมากแต่ไม่สะดวกนาไปขาย
เอง เงื่อนไขที่สาคัญสาหรับรูปแบบนี้คอื 1) ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ผลลัพธ์ทส่ี อดคล้องกับความต้องการหรือ
มีแนวโน้มสอดคล้องกับสิง่ ทีต่ นเองคาดหวังนัน้ เช่น การแยกขยะได้ถูกวิธคี วรได้รบั เงินจากการขาย
ทีร่ าคาสูงกว่าการไม่แยกขยะ เป็ นต้น 2) การสร้างนโยบายทีช่ ดั เจน เช่น ธนาคารขยะมีระบบการ
บันทึกการฝากขยะด้วยสมุดบันทึก กาหนดช่วงเวลาการปั นผลกาไร โรงเรียนกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการแยกขยะเพื่อน ามาขายและน าเงิน ที่ได้ม าสื่ออุป กรณ์ การเรียน หรือสิ่งของจาเป็ น ให้ก ับ
นักเรียนในโรงเรียนใช้ เป็ นต้น
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2) ความเข้าใจเกีย่ วกับการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม เป็ น สิง่ ที่เกิดขึน้ จากการท า
กิจกรรมต่างๆ ตัง้ แต่วงรอบที่ 1 จนจบวงรอบที่ 3 แต่อาจมีเนื้อหาของกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปตาม
ความเหมาะสมของช่วงวัยและระดับของกลุ่มผู้ปฏิบตั ิ โดยรูปแบบความคิดเกีย่ วกับการตระหนักต่อ
สิง่ แวดล้อมนี้ ปรากฏชัดใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มของนักเรียน เพราะสอดคล้องกับกิจกรรมและ
เนื้ อหา ในเรื่องของผลกระทบจากภาวะโลกร้อน รวมถึ ง นักเรียนได้เห็น ทัง้ วงจรทัง้ หมดของการ
หมุนเวียนขยะทาให้เกิดความเข้าใจได้วา่ การคัดแยกขยะภายในโรงเรียนมีความเกี่ยวข้องอย่างไรใน
การหมุน เวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ นักเรียนได้ร บั การปลูกฝั งเรื่องความตระหนักในการอนุ รกั ษ์
สิ่ง แวดล้อม ซึ่ง ความเข้าใจดัง กล่ าวถูก กระตุ้น จากการพูดคุย แสดงความคิด เห็น และสามารถ
ออกแบบกิจกรรมหรืออุปกรณ์สาหรับการรองรับขยะได้ด้วยตนเอง มีการมอบอานาจการคิดให้กบั
นักเรียน ทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นความคิดและยอมรับต่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมาสู่การจัดการ
ขยะที่ครบวงรอบภายในโรงเรียนต่อไป 2) ผู้เข้าร่วมในชุมชน ที่มจี ุดมุ่งหมายของการคัดแยกขยะ
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสุขภาพที่ดใี นอนาคตของตนเองและกับบุตรหลานของ
ตนเอง
3) ความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างบุญ ละบาป เกิดขึน้ เฉพาะในบริบทชุ มชนโดย
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างบุญ ละทาบาปนี้เกิดขึน้ ในช่วงวงรอบที่ 2 ซึ่งเกิดจากการปรับเปลี่ยน
ความเข้าใจจากขยะเป็ น สิ่งที่ไ ม่ ม ีค่าและเป็ น สิ่งที่น่ ารังเกียจไม่ส มควรน าไปมอบให้ใคร แต่เมื่อ
ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ความรู้ ปรับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับวงรอบการหมุนเวียนขยะหรือความรูข้ องการนา
ขยะที่เน่ าเสีย ได้ไ ปสู่ก ารท าน้ าหมัก ชีว ภาพ ขยะที่ขายได้บ างส่ วนช่ ว ยเป็ น รายได้เสริม ให้ก ับ
พนักงานเก็บขยะ เป็ นต้น ท าให้เห็น ว่า หากมีการจัดการที่ดีกจ็ ะท าให้ขยะที่ไม่มคี ่าเป็ นสิ่งที่มีค่า
สาหรับตนเองและผู้อ่นื ได้ แม้มลู ค่าทางเงินอาจจะเล็กน้อยสาหรับบางคน แต่สาหรับบางคนอาจเป็ น
ของที่มคี ่าเป็ นอย่างมาก จึงเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจนี้กบั การสร้างบุญ โดยการมอบให้กบั ผู้ท่ี
มีความต้องการ ถือเป็ นการทาบุญด้วยการให้ทานซึ่งก่อประโยชน์ให้กบั ผู้อ่นื เช่น ช่วยค่าน้าค่าไฟ
ให้กบั วัด ช่วยค่าเทอมหรือค่าขนมของบุตรของพนักงานเก็บขยะ เป็ นต้น
เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้องคือผลลัพธ์ของบุญกุศล นั ่นคือเมื่อได้ให้ทานแล้วเกิดความสุข
ซึ่งรูปแบบความเข้าใจนี้เกิดขึน้ กับสาหรับบุคคลที่มขี ยะจานวนน้อย ไม่ต้องการขายเพื่อหารายได้
และไม่ม ีเวลาส าหรับการแยกขยะอย่างละเอียด ท าให้เห็น ว่าการมอบให้ผู้อ่นื เป็ นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ท่คี ุ้มค่า สอดคล้องกับ ความเข้าใจ ความเชื่อเดิมของผู้ร่วมวิจยั ที่นับถือศาสนาพุทธเรื่อง
ของการสร้างกุศล ผลบุญและเวรกรรมถูกสอนและพูดถึงในคาสอนตลอดมา และตอกย้าให้ชดั เจน
ยิง่ ขึ้น เมื่อตัวแบบที่เป็ นผู้ประสบความส าเร็จในกิจการเกี่ยวกับขยะได้เน้ น ย้าถึงผลลัพธ์แห่ง การ
ปฏิบตั ทิ ่เี กีย่ วข้องกับขยะทีน่ ามาสู่การประสบความสาเร็จในชีวติ หน้าที่ และการงานของตัวในวันนี้
ยิง่ สร้างความเชื่อมั ่นและความมั ่นใจในความเข้าใจ ความเชื่อเรื่องของบุญกุศลกลายเป็ นรูปแบบของ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการสร้างบุญจากขยะขึน้ มาและผสานแนวทางของการจัดการขยะให้สอดคล้อง
กับบริบทการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชนทีเ่ น้นการให้ทานคือการสร้างบุญ อันเป็ นเงื่อนไขแห่งการ
ปฏิบตั ทิ ป่ี ัจจัยแห่งความสาเร็จประการหนึ่งทีส่ าคัญ
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ผลลัพ ธ์แ ห่ ง การกระท าของผู้ร่ ว มวิจยั ที่ เกี่ย วข้องกับ ขยะ สร้างให้เกิด ความ
เดือดร้อนต่อผู้อ่นื และถู กเชื่อมโยงกับการท าบาป ตามความเข้าใจ ความเชื่อดัง้ เดิม เรื่องของ
บาปกรรม เมื่อผู้ร่วมวิจยั ได้รบั รู้ว่าถึงความเดือดร้อนของผู้อ่นื อย่างเป็ น รูปธรรม ท าให้เกิดความ
เข้าใจในผลแห่งการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของตนทีส่ ่งผลกระทบต่อผู้อ่นื ซึ่งถือเป็ น
การทาบาปตามความเชื่อทางศาสนา เช่น เมื่อไม่คดั แยกขยะ ทาให้ขยะเสื่อมคุณค่า ขยะทัง้ หมดถูก
นาไปทิง้ ยังบ่อขยะ บ่อขยะสร้างความเดือนร้อนให้กบั คนทีอ่ าศัยอยูร่ อบๆ บ่อขยะ ซึง่ เป็ นคนทีอ่ ยูใ่ น
จังหวัดเดียวกัน และยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกซึ่งเป็ น การร้ายบุตร หลาน หรือ
เยาวชนรุ่นหลังอย่างเลีย่ งไม่ได้ ความเข้าใจเรื่องผลกรรมการทาบาปนี้ถูกขยายไปถึงพฤติกรรมลด
ขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติก เป็ นต้น
1.2 การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม (Cultural-discursive arrangement)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรมในการสังเคราะห์รปู แบบดังกล่าวข้างต้น
ประกอบด้วย การเปลีย่ น การสร้าง และการรือ้ ถอน ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือคาศัพท์สาหรับการใช้เรียกสัญลักษณ์เกี่ยวกับ
ขยะหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดการขยะ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ซึ่ง
ภาษาที่ถูกน ามาปรับใช้ในกระบวนการสร้างรูปแบบทางด้านความเข้าใจ ต้องเป็ น สิง่ ที่ผู้เข้าร่วม
คุน้ เคย เช่น การเปลี่ยนจากคาว่าขยะอินทรียไ์ ปสู่คาว่าขยะเน่า ย่อยสลายได้ การเปลี่ยนจากคาว่า
ขยะรีไซเคิลไปสู่คาว่า ขยะขายได้ การใช้คาว่าภูเขาขยะมาสื่อ ความหมายแทนจานวนของขยะที่
มหาศาล เป็ นต้น ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและวาทกรรมของผูร้ ่วมวิจยั ทีก่ ระจ่าง
ชัดจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ซึ่ง มีการเลือกใช้คาส าคัญ (Key word) ที่คุ้น เคย มีการ
เชื่อมโยงได้กบั คุ ณ ลักษณะที่โ ดดเด่น ของค า ดัง เช่ น ค าว่าภูเขาขยะ ด้ว ยเหตุ ของสภาพทาง
ภูมศิ าสตร์ของชุมชนอยู่ตดิ กับภูเขา หรือมีการใช้วาทกรรมทีบ่ ่งบอกถึงวัตถุประสงค์ของการกระทา
แฝงอยูใ่ นคาดังกล่าว ดังเช่นคาว่า ขยะขายได้ นั ่นคือใช้เพื่อการขาย เป็ นต้น
2) การร่วมกัน สร้างความหมายใหม่ให้กบั ขยะ เป็ น การสร้างภาษาหรือการพูด
สื่อสารเพื่อให้เกิดเข้าใจในลักษณะอื่น ดังเช่น ความหมายเดิมของขยะคือสิง่ ทีไ่ ม่มคี ่า น่ารังเกียจ แต่
เมื่อมีวทิ ยากรมาปรับเปลีย่ นและให้นิยามความหมายใหม่และชักชวนให้ลองคิดตาม มีการนาพาและ
ก่อความหมายขึน้ จากการพูดคุยร่วมกัน จึงนาไปสู่ความหมายใหม่ ดังเช่น ขยะเป็ นทรัพยากรทีว่ าง
อยู่ผดิ ที่ ขยะคือทองคา ดังนัน้ จึงส่งผลต่อการความเข้าใจที่ถูกสร้างขึน้ มาใหม่ และทัศนคติต่อขยะ
เปลีย่ นแปลงไป
3) การรือ้ ถอนความเชื่อที่ครอบงาความเข้าใจ ความเชื่อที่วา่ การจัดการขยะเป็ น
เรื่องของหน่วยงานรัฐทีต่ อ้ งรับผิดชอบ ประเภทของขยะทีถ่ ูกต้องตามทีห่ น่วยงานรัฐนาเสนอ ต้องใช้
งบประมาณมาจัดซือ้ ถังไว้ให้แยกให้เพียงพอ ส่วนหนึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากที่ผ่านมาผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้
เคยผ่ านประสบการณ์ เข้าร่ วมโครงการอบรมเพื่อคัด แยกขยะต่างๆ ที่จดั ให้ การรับ ชมจากสื่อ
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โฆษณาทางโทรทัศน์ แผ่นป้ าย หรือเอกสารที่แจกจ่ายโดยหน่ วยงานต่างๆ ทีจ่ ดั การรณรงค์ แต่ไม่
เคยกลับมาปฏิบตั ไิ ด้จริง เมื่อไม่มถี งั ขยะให้แยกก็ไม่แยก เมื่อบางสถานที่มถี งั ให้คดั แยกก็แยกไม่
เป็ น ทาให้เกิดความเข้าใจ ความเชื่อที่หยั ่งรากฝั งลึกว่าการจัดการขยะเป็ นสิง่ ทีย่ าก เป็ นภาระ เป็ น
สิง่ ที่ไม่จาเป็ น ต้องทา ต้องหน่ วยงานรัฐจัดการเท่านัน้ หรือคนที่สามารถปฏิบตั ิได้ต้องมีทุนทรัพย์
หรือเป็ นผู้มคี วามรู้เท่านัน้ ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่าเป็ นสิง่ ที่ตนไม่สามารถทาได้ ไม่ใช่เรื่องใกล้ตวั ที่
ตนเองต้องรับผิดชอบ แต่เมื่อมีพ้นื ที่สาธารณะให้เรียนรูผ้ ่านการร่วมคิดวิพากษ์ ร่วมสนทนาอย่าง
สุนทรียะ พร้อมทัง้ ได้ลงมือทาจริง เรียนรู้จากการปฏิบตั จิ ริง ทาให้ความเข้าใจ ความเชื่อเดิมถูกรื้อ
ถอนจากสิง่ ทีย่ ากไปเป็ นสิง่ ที่สามารถทาได้ง่าย จากเรื่องไกลตัวเป็ นเรื่องใกล้ตวั จากสิง่ ที่เคยยึดติด
ว่าถูกต้องตามสิง่ ที่ได้รบั การถ่ ายทอดมาเป็ น สิง่ ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวิถีแห่งการปฏิบตั ิ และ
เหมาะสมกับการดาเนินชีวติ ของตนเองมากที่สุด โดยเงื่อนไขสนับสนุ นสาคัญคือ ความตัง้ มั ่นและ
เปิ ดใจรับการเรียนรู้ การได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง และการสะท้อนผลการปฏิบตั ขิ องผู้ร่วมวิจยั ต่อตนเอง
และต่อกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั
2. การกระท า (Doing) กับ การจัด การทางวัส ดุ แ ละเศรษฐศาสตร์ (Materialeconomic arrangement)
ในส่วนของการกระทากับการจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์น้ี ผูว้ จิ ยั นาเสนอข้อค้นพบ
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการกระทาทีเ่ ป็ นพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร กับการจัดการทางวัสดุ
และเศรษฐศาสตร์ทส่ี อดคล้องและสนับสนุนให้เกิดการกระทา ดังได้นาเสนอต่อไปนี้
2.1 พฤติ กรรมจัดการขยะอย่างครบวงจร
การกระทา (Doing) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่ได้
จากการสังเคราะห์ปรากฏเป็ น 3 รูปแบบทีม่ คี วามเกีย่ วข้องและต่อเนื่องกัน ได้แก่
1) ลดการสร้างขยะ เป็ นพฤติกรรมที่ผรู้ ่วมวิจยั ให้ความสาคัญตัง้ แต่วงรอบที่ 1 และ
2 แต่ไม่ปรากฏกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการลดการสร้างขยะในวงรอบที่ 3 เนื่องจากผู้ร่วมวิจยั เริม่ มี
การปฏิบตั จิ นเป็ นปกติแล้ว ทัง้ นี้พฤติกรรมการลดการสร้างขยะนี้ปรากฏให้บา้ งอยู่แล้วในอดีตทีผ่ ่าน
มาของผู้ร่ วมวิจ ยั โดยพฤติก รรมลดการสร้างขยะที่ป รากฏผ่านการกระท า 3 อย่างได้แก่ การ
พยายามใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็ น การปฏิเสธไม่รบั หรือไม่ใช้เมื่อเห็นว่าทาได้ และสุดท้ายคือการ
นาของทีอ่ ยูใ่ นสภาพดีกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนาถุงพลาสติก หนังยาง หรือกระดาษกลับมาใช้ซ้าถ้า
สามารถทาได้ การปฏิเสธถุงพลาสติกเมื่อซือ้ ของในปริมาณน้อย เป็ นต้น การพูดคุยแลกเปลีย่ นกัน
ในวงสุนทรียสนทนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ทาให้ผรู้ ่วมวิจ ยั ได้เรียนรู้การปฏิบตั ขิ องกันและกัน
มีการน้อมรับไปปรับใช้กบั ตนเองอย่างปราศจากอคติ เปิ ดโอกาสให้แต่ละคนได้เรียนรู้ผ่านการฟั ง
เสียงของคนอื่นและเสียงของตนเอง เกิดการแก้ไข และปรับปรุงตนเองในพฤติกรรมการลดการสร้าง
ขยะ ทัง้ นี้เมื่อพิจาณาคุณลักษณะขยะที่มกี ารย่อยสลายยากมากที่สุดทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คือ
ถุงพลาสติก และเป็ นขยะที่ลดการใช้ยากมาก ทัง้ ที่เป็ นขยะที่ผู้ร่วมวิจยั เห็นพ้องต้องกันเป็ นขยะที่
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ส่งผลกระทบกับกับสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึง่ เป็ นเมืองท่องเทีย่ วและชุมชนของผู้
ร่วมวิจยั ก็เป็ น ชุม ชนท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด และเมื่อย่อยสลายยากย่อมท าให้ส่งผล
กระทบถึงลูกหลานกลายเป็ นมรดกทางขยะทีจ่ ะเป็ นภาระของลูกหลานของตนเองในอนาคต การเผา
ทาลายแม้จะเป็ นวิธที ่งี ่ายแต่กก็ ่อให้เกิดควันพิษเป็ นอัน ตรายต่อสิง่ มีชวี ติ ทุ กคนจึงมีแนวคิดที่จะ
ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกลง โดยหันมาใช้ถุ งผ้าแทน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ถุงพลาสติกนัน้ มี
ความสะดวกสบาย และไม่ ต้องกัง วลว่าจะต้องเตรียมอะไรมา ความพยายามที่จะน าปิ่ น โตมาใส่
อาหารไปวัดก็ไม่สะดวกและหกเลอะ ในวงรอบทีห่ นึ่งและสองการจัดกิจกรรมจึงเน้นไปทีก่ ารร่วมกัน
ลดการใช้ถุงพลาสติกที่เป็ นถุงหูห้วิ ซึง่ ในครัง้ แรกนัน้ ถุงผ้าที่เลือกใช้มสี ขี าวไม่เหมาะสมสกปรกง่าย
พอสกปกรกแล้วก็ดูไม่ดเี มื่อต้องนาไปใส่อาหาร ภาพที่วาดด้วยตนเองที่ปรากฏอยู่บนถุงผ้าก็ไม่ได้
สร้างความภาคภูมใิ จให้กบั ตนเองตามที่เคยคิดไว้หากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับการวาดที่สวยงามของ
วิทยาการผูม้ คี วามเชียวชาญในการวาดภาพก็ยงิ่ ทีใ่ ห้รสู้ กึ ว่าลวดลายบนถุงผ้าของตนเองนั ่นดูไม่ดี
ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกสะท้อนและนามาสู่การพัฒนาถุงผ้าแบบใหม่ร่วมกันกับผู้
ร่วมวิจยั ในวงรอบที่ 2 ซึ่งถุงผ้าได้ถูกปรับปรุงขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมสาหรับใช้ ในชีวติ จริง
เพื่อใช้ในการไปซื้อของจ่ ายตลาด กล่าวคือเป็ น การปรับปรุ ง ถุ ง ผ้าให้ม สี ีเข้มขึ้น สกปรกยากขึ้น
ขนาดใหญ่ ขน้ึ ปากกว้างขึน้ และมีทงั ้ ใบเล็กใบใหญ่ มที งั ้ แนวตัง้ และแนวนอนเพื่อให้เลือกใช้ตาม
ความเหมาะ มีแตกต่างจากถุงผ้าใส่เอกสารทีม่ ปี ากถุงผ้าทีแ่ คบไม่สะดวกสาหรับการหยิบของ พร้อม
ทัง้ ปรับเปลีย่ นชื่อเรียกถุงผ้าใหม่เป็ นถุงบุญ หรือถุงใส่บุญซึง่ เป็ นมูลเหตุสาคัญที่ผรู้ ่วมวิจยั สะท้อนว่า
เป็ นสิง่ ทีท่ าให้เกิดพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องจนเป็ นส่วนหนึ่งของวิถชี วี ติ ของ
ผูร้ ่วมวิจยั
ทัง้ นี้ในการดาเนินชีวติ จริงการจับจ่ายซือ้ ของก็จะมีการหลงลืมไม่ได้นาถุงบุญติด
ตัวไปด้วย หรือไม่กไ็ ม่ได้เจตนาไปซือ้ สินค้าแต่เมื่อขับรถผ่านหรือเดินผ่านก็แวะเพื่อซือ้ สินค้า ดังนัน้
ผูร้ ่วมวิจยั จึงร่วมกันคิดดาเนินการเพื่อแก้ปัญหาโดยเลือกใช้วธิ กี ารฝากถุงบุญไว้ทร่ี า้ นค้าเพื่อป้ องกัน
การหลงลืมและเพิม่ ความสะดวกในกรณีท่ีไม่ได้เตรียมตัวมาซื้อสินค้า ผู้ร่วมวิจยั สามารถทาการขอ
ยืมถุงบุญจากร้านค้าเพื่อใส่สนิ ค้ากลับบ้านจากนัน้ ค่อยนามาคืนร้านค้าไว้ตามเดิม แต่ทงั ้ นี้ผรู้ ่วมวิจยั
ก็เห็นพ้องต้องกันว่าการดาเนินการแบบนี้สามารถดาเนินการได้เฉพาะกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เท่านัน้ เพราะ
ทุกคนรูจ้ กั และเข้าใจกันและกันเป็ นอย่างดี แต่หากขยายการดาเนินกิจกรรมนี้ไปสู่ชุมชน จาเป็ นต้อง
มีการวางกฎระเบียบที่เข้มงวดรัดกุมมากกว่าการตกลงด้วยสัญญาใจว่านากลับบ้านไปแล้วก็นามา
คืน ซึง่ อาจจะไม่ได้คนื ในบริบทและช่วงเวลานี้ของชุมชน ดังนัน้ สามารถสรุปเหตุผลทีม่ สี ่วนทาให้เกิด
ความสาเร็จในการเกิดพฤติกรรมการลดการสร้างขยะโดยเฉพาะถุงพลาสติก คือ การเปลี่ยนชื่อถุง
ผ้าเป็ นถุงบุญหรือถุงใส่บุญ การปรับปรุงวัสดุให้มคี วามเหมาะสม ความสะดวก การมีรสู้ กึ แห่งความ
ตระหนักต่อผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม และผลกระทบจากปัญหาขยะทีจ่ ะเกิดขึน้ กับคนอื่น
แต่ในส่วนของบริบทโรงเรียนนัน้ เรื่องบุญไม่ปรากฏว่าเป็ นมูลเหตุทส่ี ่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะ
พฤติกรรมลดการสร้างขยะตัง้ แต่ตน้ ทางในบริบทของโรงเรียนเกิดจากการสร้างความ
ตระหนักในการด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นกระบวนการทีท่ าให้นกั เรียนได้เห็นว่าการเกิดภาวะโลกร้อน
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เกิดจากอะไรและเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร ผลจากภาวะโลกร้อนเป็ นอย่างไร ถุงพลาสติกมีส่วน
ทาให้เกิดปั ญหาอย่างไร ผ่านการกระตุน้ ให้กบั ผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทโรงเรียนได้คดิ และสะท้อนสิง่ ทีไ่ ด้
ทาเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในการรักษาสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่ตน้ ทาง
2) การคัด แยกขยะ เป็ นพฤติกรรมแรกที่ถูกพูดถึงเมื่อกล่าวถึงการจัดการขยะ
เมื่อชีวติ จริงไม่ว่าจะทาการลดการสร้างขยะอย่างไร ก็ตอ้ งมีขยะเกิดขึน้ เป็ นปกติวสิ ยั อยู่แล้ว ดังนัน้
การเรียนรูท้ ่จี ะจัดการให้ถูกต้องเมื่อมีขยะเกิดขึน้ ก็คอื การคัดแยกขยะอันเป็ นพฤติกรรมที่ผวู้ จิ ยั ได้
ให้ความสาคัญทัง้ 3 วงรอบ เนื่องจากการคัดแยกขยะมีรายละเอียดจานวนมากดังนัน้ ในวงรอบแรก
ผู้วจิ ยั ใช้การให้ความเข้าใจเรื่องประเภทของขยะที่ขายได้และเทคนิ คการแยกขยะอย่างละเอียด
เพื่อให้เกิดรายได้ทม่ี ากขึน้ ในขยะเท่าเดิมที่ตนมี จากนัน้ ในวงรอบที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ กิจกรรมทีเ่ ป็ น
การสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะด้วยตัวแบบทีป่ ระสบความสาเร็จจากรายได้ทไ่ี ด้จากขยะ หรือ
ผลแห่ง การกระท าที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาในเรื่องของบุ ญ กิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักในผลลัพธ์จากการไม่คดั แยกขยะที่เชื่อมโยงกับแนวคิดทางศาสนาในเรื่องของบาปกรรม
ในขณะที่วงรอบที่ 3 เป็ นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างระบบและกลไกที่เกีย่ วข้องกับการคัดแยก
ขยะ เช่น การก่อตัง้ ธนาคารขยะทีเ่ ชื่อมโยงกับการแยกคัดแยกขยะของชุมชนและโรงเรียน และเพื่อ
ช่วยรองรับหรือผลักดันให้การคัดแยกขยะดาเนินต่อไปอย่างยั ่งยืนในระดับชุมชน
แนวคิดของการคัดแยกขยะนี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ท่เี กิดขึน้ ในชุมชน จากการทบทวน
ประวัตศิ าสตร์แห่งการปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการคัดแยกขยะ พบว่า ผูร้ ่วมวิจยั เคยผ่านการอบรมเรื่อง
การแยกขยะที่เน้นการอบรมให้ความรู้ถึงการแยกขยะเพื่อทิ้งให้ถูกถัง ถูกประเภทตามหน่ วยงาน
ภาครัฐรณรงค์ ทัง้ นี้การคัดแยกขยะที่ทาให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องในชีวติ ประจาวันที่เป็ นรูปธรรม
ไม่ปรากฏให้เห็นในการอบรมที่ผ่านมา พฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรายได้ท่ผี ่านมาจึง เกิดขึ้น
เฉพาะช่วงเวลาที่มขี ยะประเภทเดียวกันในปริมาณมากเท่านัน้ เช่นการซือ้ สิน้ ค้ามาแล้วได้กล่องลัง
มาด้ วยเป็ นจานวนมากก็จ ะเก็บ ไว้ข าย เป็ น ต้น แต่ ห ลัง จากที่ผู้ร่ วมวิจ ัยได้ร ับ ความรู้และการ
ปรับเปลี่ยนความเข้าใจว่าขยะเป็ นสิง่ ไร้ค่า มาสู่ความเข้าใจใหม่ว่าขยะเป็ นสิง่ ที่มคี ่า ทาได้ง่ายและ
ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน โดยเริม่ จากการแยกขยะออกเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ขยะที่ขาย
ได้ และ 2) ขยะทีข่ ายไม่ได้ จากนัน้ จึงมีการเพิม่ ความรูใ้ นเรื่องของเทคนิคการก่อให้ขยะเหล่านัน้ เกิด
ประโยชน์สูงสุด นั ่นคือในประเภทของขยะขายได้ ผู้เข้าร่วมได้รบั เทคนิคของการแยกขยะเพื่อให้ได้
ราคาสูงที่สุด ในขณะที่ประเภทของขยะที่ขายไม่ไ ด้ท่เี ป็ น ประเภทขยะที่ย่อยสลายและเน่ าเปื่ อย
ผูเ้ ข้าร่วมได้รบั เทคนิคการนาไปใช้ประโยชน์ ผลจากการทีเ่ ห็นคุณค่าของขยะทัง้ ในส่วนทีเ่ ป็ นรายได้
ที่ช ดั เจนให้แก่ตนเอง หรือไม่ ก็สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ กบั คนอื่น ความแตกต่างของบริบ ท
ครอบครัวและรูปแบบการดาเนิ น ชีวติ ของแต่ละบุคคลท าให้เกิดวัตถุ ประสงค์ของการแยกขยะที่
แตกต่างกัน ดังนัน้ ความเข้าใจในการวัตถุประสงค์ การคัดแยกขยะของแต่ละกลุ่มจึงมีความส าคัญ
อย่างยิง่ กับการจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับการคัดแยกทีเ่ หมาะสมกับแต่ละบุคคล
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ทัง้ นี้ในการคัดแยกขยะมีเรื่องทีต่ อ้ งคานึงถึงคือจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์ท่ี
ต้องให้ความสาคัญ เพราะการคัดแยกขยะจาเป็ นต้องมีภาชนะ หรือถังขยะเพื่อใส่ขยะทีแ่ ยกแล้วออก
จากกัน ไม่ ใ ห้ ป ะปนกัน รวมถึ ง สถานที่ร องรับ แต่ อ ย่า งไรก็ต ามปั ญ หาที่พ บคือ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบการจัดหาถังขยะไม่ส ามารถจัดเตรียมถังขยะสาหรับคัดแยกได้เพียงพอ ซึ่งมีให้เพียง
ครัวเรือนละ 1 ถังเท่านัน้ เนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านงบประมาณ หากครัวเรือนใดต้องการเพิม่ เติมก็จะ
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมตามมา ถังขยะทีห่ น่วยงานรัฐจัดเตรียมให้จงึ เป็ นเพียงถังสาหรับทิง้ ขยะ ไม่ใช่ถงั
สาหรับการคัดแยกขยะ แม้บางพื้นที่จะมีถงั ขยะแยกประเภทเพื่อรองรับการคัดแยก แต่กเ็ ป็ น การ
แบ่งประเภทของถังขยะที่ไม่เหมาะกับประเภทของขยะในบริบท หรือในพื้นที่นนั ้ จึง ทาให้ไม่เอื้อให้
เกิดการคัดแยก ตามความมุ่งหวังของผู้จดั เตรียมถังขยะ ผลจากการเข้าร่วมการวิจยั ครัง้ นี้ทาให้ ผู้
ร่วมวิจยั ได้ร่วมกันดาเนินกิจกรรมการจัดทาถังขยะสาหรับแยกขยะให้เหมาะสมกับขยะและวิถกี าร
ดาเนินชีวติ ของแต่ละบุคคล ซึง่ อาจเป็ นถังขยะทีม่ าจากวัสดุหรืออุปกรณ์ครัวเรือนทีเ่ หลือใช้ อุปกรณ์
ทีแ่ ตกหักใช้งานไม่ได้แต่ทาเป็ นภาชนะได้ หรือเป็ นตะกร้าทีท่ าขึน้ มาเอง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
สอดคล้องกับการปฏิบตั ขิ องตนและครอบครัว รวมถึงเหมาะสมกับสถานทีต่ ่างๆ เช่น โรงเรียนมีการ
จัดทาถังขยะขนาดใหญ่ในบ้านสะสมทรัพย์ และให้มถี งั ขยะขนาดเล็กในห้องเรียน การจัดวางถังขยะ
2 ประเภทไว้ท่ศี นู ย์อาหาร เนื่องจากมีขยะเพียงแค่ 2 ประเภทในบริเวณนัน้ การไม่มถี งั ขยะสาหรับ
ใส่ขยะเป็ นพิษ ไว้ในห้องเรียน เนื่องจากในโรงเรียนไม่มขี ยะดังกล่าว เป็ นต้น ซึ่งเงื่อนไขหลักทีต่ ้อง
คานึงถึงสาหรับการจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์ ในการจัดทาถังขยะ คือ ประหยัด ประโยชน์
ประยุกต์ กล่าวคือถังขยะที่จ ดั ท าต้องราคาถูก ขนาดเหมาะสมกับ สถานที่และประเภทของขยะ
สามารถทาเองได้ง่าย มีความทนทาน รวมถึงการทาป้ ายเพื่อบอกคนในครอบครัว หรือแขกที่มา
เยือนว่าควรทิ้งขยะลงในถังใด ซึ่งเป็ นข้อความที่เข้าใจได้ง่ายหรือการใช้ภาพประกอบเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กบั เด็กเล็กหรือผู้ท่อี ่านหนังสือไม่ออก ถังขยะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการคัดแยกที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว อันมาจากการวิเคราะห์ประเภท
และปริมาณของขยะทีม่ ใี นบริบทนัน้
จากการสังเคราะห์พฤติกรรมการคัดแยกขยะ สามารถจาแนกพฤติกรรมการคัด
แยกขยะตามวัตถุประสงค์ของการคัดแยกขยะได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. การคัดแยกเพื่อการทาบุญหรือให้ทาน เกิดขึน้ ในกลุ่มคนทีบ่ า้ นมีขยะใน
ปริมาณไม่มาก ไม่ตอ้ งการให้ขยะของตนเองทาให้ผู้อ่นื เดือดร้อน และมีความต้องการอยากคัดแยก
ขยะเพื่อสิง่ แวดล้อมทีด่ แี ละน่าอยู่ และยังเห็นว่าขยะแม้เป็ นของทีอ่ าจมีมูลค่าน้อยสาหรับตน แต่อาจ
เป็ นสิง่ ทีม่ คี ่ามีมลู ค่ามากสาหรับผูอ้ ่นื ดังนัน้ จึงมีการจัดแยกขยะออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะที่
ไม่มีประโยชน์ 2) ขยะที่มปี ระโยชน์ ซึ่งประโยชน์ในที่น้ีคอื การสร้างมูลค่าให้กบั ผู้อ่นื ได้ หรือผู้อ่นื
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ดังเช่น การมอบให้คนเก็บขยะดารงชีพ หรือ พนักงานเก็บขยะของ
เทศบาล หรือคนอื่น ที่ต้องการใช้ประโยชน์ จ ากขยะนัน้ การน าขยะไปบริจาคในตะกร้าบุญ ที่วดั
จัดเตรียมไว้รองรับ ที่ขายได้ การคัดแยกเศษอาหารไว้ม อบให้เพื่อนบ้านส าหรับ ไปใช้เลี้ยงสัต ว์
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การเก็บกวาดรวบรวมใบไม้ไว้มอบให้เพื่อนบ้านนาไปทาปุ๋ ย เป็ นต้น ส่วนขยะทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กค็ ดั
แยกเพื่อทิ้งใส่ถ ังขยะของเทศบาล ซึ่งเทศบาลมีแนวทางการกาจัดที่เหมาะสมต่อไป โดยเหตุผ ล
เบือ้ งหลังทีเ่ กีย่ วข้องกับการคัดแยกขยะประเภทนี้คอื การได้สร้างความสุขให้ตนเอง การได้บุญกุศล
การเห็นคุณค่าในตนเอง จากการได้ทาความดี และการได้รบั การยกย่อง
2. การคัด แยกขยะเพื่ อ การขาย เป็ น การคัดแยกขยะอย่ างละเอีย ด
มากกว่าในรูปแบบแรก นั ่นคือแบ่งขยะอย่างน้อยออกเป็ น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะประเภทแก้ว 2)
ขยะประเภทพลาสติก 3) ขยะประเภทกระดาษ 4) ขยะประเภทโลหะ 5) ขยะทั ่วไป และ 6) ขยะ
อัน ตราย (ดูร ายละเอียดภาพสัญ ลักษณ์ ในภาคผนวก ข. ภาพสัญ ลักษณ์ ประเภทขยะ) โดยมี
จุดมุ่งหมายการแยกคือเพื่อสร้างรายได้ และหากสามารถจาแนกประเภทขยะทีม่ ใี ห้ละเอียดกว่านี้ได้
ก็จะเพิ่ม มูลค่าให้ขยะได้ม ากขึ้น อีก ทัง้ นี้ การคัดแยกขยะประเภทนี้ จึงจะแยกตามการรับซื้อของ
เอกชนเป็ น ส าคัญ โดยเลือกการคัดแยกจาแนกประเภทขยะให้ได้ราคาดีท่สี ุด เท่ าทีจะสามารถ
ดาเนินการได้ โดยมีเงื่อนไขเบือ้ งหลังทีเ่ กีย่ วข้องที่เอือ้ ให้เกิดพฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อขาย คือ
การได้รบั ความรู้และคาแนะน าจากผู้ประกอบการรับซื้อที่มีคุณ ธรรมโดยตรง และการเพิ่มรายได้
ให้กบั ครอบครัวด้วยวิธที ่สี ามารถทาได้ด้วยตนเอง ครัวเรือนมีปริมาณขยะจานวนมาก มีส ถานที่
สาหรับการจัดเก็บรวบรวมทีเ่ ป็ นหมวดหมู่ มีพาหนะสาหรับนาขยะไปขาย มีรา้ นค้ารับซือ้ ขยะอยูใ่ กล้
สร้างความสะดวกในการขาย
3. การคัด แยกขยะเพื่ อ การฝากกับธนาคารขยะ ซึ่ง รูปแบบนี้ เป็ น
ลักษณะของการคัดแยกประเภทเช่นเดียวกับการคัดแยกขยะเพื่อการขายแต่เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่มี
พาหนะสาหรับน าขยะไปขาย และไม่ส ะดวกในการนาขยะไปขายที่ร้าน และที่ครัวเรือนยังมีขยะ
ปริมาณไม่มาก กว่าจะสะสมขยะให้ได้ปริมาณทีม่ าพอคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขายก็ตอ้ ง
ใช้เวลาเก็บสะสมขยะนาน ขยะก็เสื่อมคุณภาพก่อนที่จะได้นาไปขาย การเป็ นสมาชิกธนาคารขยะ
และใช้บริการการฝากขยะกับธนาคารขยะ ที่ธนาคารขยะจะมารับขยะถึงทีเ่ มื่อถึงรอบเวลา หรือเมื่อ
ได้รบั แจ้งจากสมาชิก การรับผลประโยชน์เป็ นเงิน ออมทรัพย์ทาให้แม้มขี ยะน้อยก็จะได้สะสมเพิม่ ไป
เรื่อยๆ ทัง้ ยังมีโอกาสในการรับสวัสดิการต่างๆ ที่ธนาคารขยะจะมอบให้ และการที่ธนาคารขยะก็
ออกมารับ ขยะถึง บ้านก็ไ ด้ร บั ความสะดวกในการฝากเป็ น อย่างมาก การจัด การด้านวัส ดุแ ละ
เศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับการคัดแยกขยะของกลุ่มคนที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการฝากกับธนาคารขยะนี้
จึงเกีย่ วข้องการให้ความรูก้ ารคัดแยกเพื่อการนาส่ง การจัดตัง้ ธนาคารขยะทีม่ รี ปู แบบการดาเนินการ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบตั ิและความต้องการของคนในพื้น ที่ การสนับสนุ น ด้านงบประมาณจาก
หน่ วยงานรัฐเพื่อจัดตัง้ โรงเรือนสาหรับสะสมขยะที่เก็บรวมรวมจากสมาชิก การส่งเสริมให้สมาชิก
ธนาคารขยะรู้จดั การวัสดุเพื่อรองรับการคัดแยกขยะของตนโดยอาศัยหลักการ ประหยัด ประยุกต์
และประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งถังขยะหรือพื้นทีส่ าหรับรองรับการคัดแยกที่เหมาะสมกับตนเองและ
ครอบครัว
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3) การกาจัด อย่ างถูกวิ ธี เป็ น พฤติกรรมที่เกิดขึน้ ในวงรอบที่ 2 เท่านัน้ เนื่องจาก
รูปแบบนี้เป็ นผลที่ต่อเนื่องจากการสร้างพฤติกรรมการลดขยะและการคัดแยกขยะตัง้ แต่ วงรอบที่ 1
ทีเ่ ปรียบเสมือนต้นน้าของการจัดการขยะ แต่ในขณะทีเ่ มื่อมีการลดและคัดแยกขยะแล้ว ในความเป็ น
จริงก็จะยังมีขยะที่จาเป็ นต้องมีการกาจัดให้ถูกวิธี และขยะบางส่วนควรนาไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป รูปแบบพฤติกรรมการกาจัดอย่างถูกวิธีน้ี เกิดจากการทีผ่ ู้ร่วมวิจยั ได้
เรียนรูเ้ ทคนิคของการแยกขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จนเกิดการแนวทางปฏิบตั เิ พื่อการกาจัด
อย่างถูกวิธี 2 แนวทาง ได้แก่ 1) ส่งมอบเพื่อการกาจัดอย่างถูกวิธี โดยผู้ร่วมวิจยั นอกจากจะมีการ
คัดแยกขยะแล้ว ยังมีการกาจัดขยะอย่างถูกวิธอี กี ด้วย เช่น การคัดแยกถ่านไฟฉายหรือขยะมีพิษ
อันตราย และขยะติดเชือ้ ไว้เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าทีน่ าไปกาจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือขยะทีไ่ ม่
สามารถขายได้ ขยะที่ไม่มปี ระโยชน์กจ็ ะเก็บรวบรวมทิ้งใส่ถงั ขยะของเทศบาลเพื่อการนาไปกาจัด
อย่างถู กสุขลักษณะต่อไป เป็ น ต้น 2) การใช้ประโยชน์ จากขยะอย่างเต็มที่ กล่าวคือเป็ น การใช้
ประโยชน์จากขยะที่ยงั สามารถนากลับไปใช้ใหม่ได้ หรือสามารถเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่นื ถูกสะท้อน
ออกมาว่าเป็ นการกาจัดขยะ เช่น การทาปุ๋ ยหมักจากขยะอิน ทรียจ์ าพวกเศษใบไม้ หญ้า ฟางข้าว
การนาเศษอาหารไปท าน้ าหมักชีวภาพ การนาเศษอาหารที่เหลือไปให้เพื่อนบ้านเพื่อทาน้ าหมัก
ชีวภาพ หรือเป็ นอาหารแก่สตั ว์เลี้ยง ในโรงเรียนนักเรียนร่วมกัน คัดแยกเศษอาหารให้แม่ครัวไป
เลีย้ งสัตว์ เป็ นต้น เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นพฤติกรรมการพยายามใช้ประโยชน์จากขยะอย่างเต็มที่ ซึง่
ถือเป็ นการกาจัดขยะที่มอี ย่างถูกวิธแี บบหนึ่ง โดยพฤติกรรมการกาจัดอย่างถูกวิธนี ้ีเกิดจากการที่
ได้รบั การปลูกฝั งการตระหนัก ต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนัก ต่อปั ญ หาขยะที่ม ีผลกระทบต่อผู้อ่นื แนว
ความเชื่อของศาสนา และการเห็นแบบอย่างการปฏิบตั ิจากตัวแบบที่ประสบความสาเร็จจากการ
จัดการขยะ การทาให้การปฏิบตั เิ ป็ นเรื่องง่ายไม่รบกวนการดาเนินชีวติ และเกิดประโยชน์ทงั ้ ในด้าน
วัตถุ คือ การช่วยลดรายจ่าย และทางด้านจิตใจ คือ ความสุขใจที่ได้บุญ กุศลจากการแบ่งปั น และ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
2.2 การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangements)
จากรูปแบบของการกระทาดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ เงื่อนไขการจัดการ
ทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์ หรือการจัดกิจกรรมทีช่ ่วยสนับสนุนให้เกิดวัสดุรองรับการกระทาดังกล่าว
นัน้ ประกอบด้วย
1) ลักษณะของกิจกรรม กิจกรรมทีผ่ ่านมายังไม่สามารถทาให้เกิดการจัดการขยะ
ได้อย่างครบวงจรและยั ่งยืน เนื่องจากเป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดไม่ได้มาจากความต้องการของคนในชุมชน
ทีแ่ ท้จริง เน้นการให้ความรูท้ ย่ี งั ไม่สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้จริง เนื่องจากขาดวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ี
สนับสนุ น การปฏิบตั ิ ดัง นัน้ รูปแบบของกิจกรรมควรมุ่งเน้ น ที่การปฏิบตั ิและการให้ได้ม าซึ่ง วัส ดุ
อุปกรณ์ทม่ี คี วามสอดคล้องกับวิถชี ุมชน เช่น การนาไม้ไผ่ทอ่ี ยูใ่ นชุมชนมาทาเป็ นตะกร้าใส่ขยะ การ
นาวัสดุเหลือใช้มาสร้างหรือประกอบเป็ น ถังขยะ การใช้กระสอบที่หาได้ง่ายในวิถีการดาเนินชีวติ
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อาชีพเกษตรกรรม เป็ นต้น ทัง้ นี้ควรเป็ นสิง่ ที่ทาได้ง่ายจึงจะทาให้ผู้เข้าร่วมได้รเิ ริม่ ทา นอกจากนี้
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ในกระบวนการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นดังนัน้ รูปแบบกิจกรรมจึงมีทงั ้ ในเชิงรุกและเชิงรับ ดังนี้
1.1) เชิงรุก คือเน้นการปฏิบตั แิ ล้วก่อให้เกิดวัสดุเพื่อนาไปรองรับการปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและใช้ได้จ ริง เช่ น กิจกรรมการเปลี่ยนถุ งผ้าเป็ น ถุ งบุญ กิจกรรมสร้าง
ตะกร้าสานตะแกรงล้อมต้นไม้ ตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน จัดตัง้ ธนาคารขยะ บ้านสะสม
ทรัพย์ เป็ น ต้น กิจ กรรมในลักษณะนี้ ประสบความส าเร็จเนื่ องจาก เป็ น กิจกรรมที่ท าได้ง่าย ใช้
อุปกรณ์ทห่ี าได้ง่าย ประหยัด สวยงาม ทาให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ทีไ่ ด้เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยรักษ์โลก
1.2) เชิงรับ คือเน้นการสอนองค์ความรู้ การให้ดกู ารสาธิต การดูตวั แบบ เช่น
กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ตลอดจนการดูงานชุมชนต้นแบบ ซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้จาเป็ นต้องอาศัย
การจูงใจ กระตุ้นความเข้าใจและการโน้มน้าวให้เห็นผลเชิงบวกที่สอดคล้องกับความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของผูป้ ฏิบตั ิ โดยหลังจากรับความรู้แล้วจาเป็ นต้องมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่ง
กันและกัน เพื่อให้ได้แนวทางแห่งการจัดเตรียมวัสดุทเ่ี หมาะสมทีส่ ุดสาหรับแต่ละบุคคล
2) คุณ สมบัติของวิทยากร ซึ่งถือเป็ น องค์ประกอบที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่ง ที่ท าให้
ผู้เข้าร่วมวิจ ยั ได้เกิดความเข้าใจต่อเนื้ อหาและการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดวัส ดุ ที่ส อดคล้องกับความ
ต้องการที่รองรับการปฏิบตั ขิ องตนและชุมชนอย่างแท้จริง จากการสังเคราะห์วธิ กี ารและคุณสมบัติ
ของวิทยากรนัน้ ประกอบด้วย 1) เป็ น คนที่มีความเข้าใจต่อธรรมชาติของผู้ฟังในที่น้ีคือมีผู้สูงอายุ
จานวนมาก วิท ยากรต้อ งเน้ น การพูดที่ท าให้เข้าใจเป็ น ภาษาง่ายๆ เน้ น การปฏิบตั ิ ท่ใี ช้ไ ด้จ ริง
มากกว่าทฤษฎี วิทยากรชาวบ้านจากชุมชนต้นแบบที่ชใ้ี ห้เห็นถึงการจัดเตรียมวัสดุอย่างง่ ายทาได้
เอง 2) วิทยากรต้องมีทกั ษะในการแบ่งเนื้อหา ถ่ายทอดเท่าทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั จาเป็ นต้องรู้ เช่น การทา
น้ าหมักนัน้ จะก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ าที่เกิดจากเชื้อจุลนิ ทรีย์ แต่ไม่จาเป็ น ต้องบอกชนิ ดของจุลิน ทรีย์
ทัง้ หมดตามหลักวิชาการเพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง เป็ นต้น ดังนัน้ เนื้อหาจะถูกขมวดเข้าด้วยกันทา
ให้จาได้ง่ายและไม่เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิ 3) วิทยากรสอนการจัดการขยะต้องไม่แสดงการ
รังเกียจขยะ ทาให้เห็นได้ว่าการจัดการกับขยะนัน้ เป็ นการจัดการกับทรัพยากรที่สามารถก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ จึงไม่รงั เกียจต่อสิง่ สกปรก จึงเปรียบเสมือนเป็ นการสร้างทัศนคติทด่ี ใี ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมทุก
คนได้เห็นว่าขยะเป็ นสิง่ ที่มคี ่า ภาพความประทับใจบางอย่างที่เกิดขึน้ นัน้ มากกว่าการอธิบายด้วย
เหตุผลหลายร้อยเท่า เช่น การฝึกปฏิบตั กิ ารทาปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรียม์ ูลสัตว์ วิทยากรแจกถุงมือ
ให้ผู้เข้าร่วมในขยะที่ตวั วิทยากรเองกลับไม่ไ ด้ใส่ถุ งมือและให้เหตุผลว่านี้ คอื ธรรมชาติ เราอยู่กบั
ธรรมชาติ และไม่ เคยรัง เกียจธรรมชาติ นัน่ สร้างความประทับใจและเปลี่ยนเจตคติต่อขยะของ
ผูเ้ ข้าร่วมได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
3) วัสดุ และอุปกรณ์ทช่ี ่วยสนับสนุนกิจกรรม ถูกจัดเตรียมและจัดหาโดยยึดหลักมี
เหตุผล และพอประมาณ โดยในส่วนของหลักมีเหตุผลนี่คอื การเลือกใช้วสั ดุท่หี าได้ง่าย หรือมีใน
ท้องถิ่น หากจาเป็ น ต้องซื้อก็ราคาไม่แพงมีความเหมาะสมกับฐานะและรายได้ของผู้ร่วมวิจยั เป็ น
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การพิจารณาจากเหตุปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายๆ ด้าน พร้อมทัง้ คานึงถึงผลทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากวัสดุ
อุปกรณ์เหล่านัน้ อย่างรอบคอบ ในส่วนของหลังพอประมาณ คือ ความพยายามจัดเตรียมวัสดุให้มี
ความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปไม่เบียดเบียนรายรับรายจ่ายในครัวเรือนจนเดือดร้อน
สองหลักการนี้คอื สิง่ ทีน่ าไปสู่การดาเนินกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดวัสดุอุปกรณ์ รองรับการปฏิบตั ทิ ค่ี มุ้ ค่า
ใช้ได้จริง เช่น การสร้างตะกร้าคัดแยกขยะอย่างง่ายไว้ใช้ในครัวเรือน การจัดสร้างตะกร้าแยกขยะ
80 ตะกร้า ขยายผลสู่ 20 ครัวเรือนซึ่งเหมาะสมกับการใช้งาน จากงบประมาณเดิมทีห่ น่วยงานรัฐจะ
ดาเนินการจัดซื้อถังขยะ 2 ชุด ที่จะท าให้ได้ถงั ขยะเพียง 8 ใบ (1 ชุด มี 4 ใบ) เป็ นต้น การผสาน
ขอรับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ท่เี ชื่อมโยงกับภาระงานบริการของหน่ วยงานของรัฐ เช่น การ
ขอรับการสนับสนุนจุลนิ ทรียก์ บั ทางสานักงานพัฒนาทีด่ นิ ประจาจังหวัด การขอรับการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์การทาปุ๋ ยหมักและน้าหมักชีวภาพจากขยะอินทรียจ์ ากสถาบันการศึกษาที่มคี วามต้องการ
ให้บริการชุมชนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ เป็ นต้น
3. ความสัม พันธ์ (Relating) กับการจัด การทางสังคมและการปกครอง (Socialpolitical arrangement)
ความสัม พันธ์ท่สี นับสนุ นให้เกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจร กับการจัดการทางสังคม
และการปกครองเกิดขึน้ ในการดาเนินการวิจยั ปรากฏข้อค้นพบดังได้นาเสนอต่อไปนี้
3.1 ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอย่างครบวงจร
ความสัม พัน ธ์ (Relating) ที่เกี่ย วข้องกับการจัดการขยะอย่างครบวงจรปรากฏใน
ลักษณะโครงสร้างหน้าที่ทางสังคม จากผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ตามโครงสร้างหน้าที่น้ี
เกิดขึน้ ตัง้ แต่วงรอบที่ 1 ถึง วงรอบที่ 3 เป็ นความสัมพันธ์ทงั ้ แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการที่
ปรากฏในการดาเนินการวิจยั ที่เอื้อให้เกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งหน่ วยงานหรือองค์ท่มี ี
ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ ในกลุ่มชุมชนและโรงเรียน ดังนี้
1) สถาบัน การศึกษา ที่เข้ามามีบทบาทกับการจัดกิจกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ และคณะวัฒนธรรมสิง่ แวดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ทางานเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชนและโรงเรียน
2) องค์ก ารปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ที่เข้ามามีบ ทบาทในการจัดกิจกรรม ได้แ ก่
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารวิจยั ในครัง้ นี้
3) วัด ส่งเสริมกิจกรรมที่ชุมชนดาเนิน การ เช่น พื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์และ
ขยายผลให้เกิดการจัดการขยะไปสู่สมาชิกในชุมชน
4) โรงเรีย น มีบ ทบาทในการสนับ สนุ น กิจ กรรมที่ด าเนิ น การโดยชุ ม ชนเช่ น
สนับสนุนสถานทีท่ ากิจกรรม ผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยชุมชน และ
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มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการขยะของนักเรียนทัง้ ในเชิงนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ
5) หน่ วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อขยะ คือ บริษ ัท วงษ์พาณิ ช ย์
เป็ น สถานที่ศกึ ษาดูงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมทัง้
อานวยความสะดวกในการรับซือ้ ขยะจากชุมชน
6) ชุมชนต้น แบบ เป็ นแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้ร่วมวิจยั ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การจัดการขยะอย่างครบวงจร
7) ครอบครัว เป็ นพื้นทีท่ างสังคมในระดับใกล้ตวั ผู้ร่วมวิจยั มากที่สุด ที่ผู้ร่วมวิจยั
นาความรูแ้ นวคิดและการปฏิบตั ไิ ปถ่ายทอดสู่ผอู้ ่นื
3.2 การจัดการทางสังคมและการปกครอง (Social-political arrangements)
จากความสัม พัน ธ์ขององค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชนที่มีส่วนส่งเสริมและ
สนับสนุ นให้เกิดกิจ กรรมการจัดการขยะที่นาไปสู่การจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและ
ชุมชนแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมมาจากการความร่วมมือหลายภาคส่วน ซึ่ง
การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่ วยงานต่างๆ มีเบื้องหลังมาจากนโยบายเชิงสังคมที่สนั บสนุ นให้เกิด
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวดังนี้
1) มหาวิทยาลัย หนึ่งในบทบาทหน้าทีท่ ม่ี คี อื การบริการทางวิชาการแก่สงั คม ต้อง
มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน โดยพบว่าระดับของการดาเนินการตามหน้าที่ แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่
1.1) ระดับ องค์ ก ร การบริก ารวิช าการแก่ ชุ ม ชนเป็ นพัน ธกิจ หนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งยกระดับ เพิม่ พูนความรู้ กระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ท้องถิน่ ประชาชน ทัง้ ในเมืองและชนบท ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด "หนึ่งจังหวัดหนึ่ง
มหาวิทยาลัย" เพื่อนาองค์ความรู้ส่ภู าคปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่
บริการอย่างยั ่งยืน
1.2) ระดั บ คณ ะ มี ก ารด าเนิ น ก ารของแต่ ละค ณ ะเพื่ อส นั บ สนุ น
กระบวนการพัฒนาตามศาสตร์หรือสาขาวิชาทีต่ นมีความเชียวชาญ เช่น คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดและ
การท่ องเที่ยวเชิง นิ เวศมีความเชียวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ สถาบัน วิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์ ที่มคี วามเชี่ยวชาญการวิจยั และการเรียนรูท้ างพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มสี ่วนช่วย
สนับสนุนการดาเนินการวิจยั การสร้างและพัฒนาทักษะให้กบั ผู้ร่วมวิจยั ในชุมชน ให้สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและเป็ นรูปธรรม
1.3) ระดับของบุคคล วิท ยากรหรืออาจารย์ มีภาระงานในหน้ าที่ท่ีได้ร บั
มอบหมายจากทางคณะหรือสถาบันให้รบั ผิดชอบงานบริการทางวิช าการแก่ชุ มชน ซึ่งเป็ นผู้ท่ี ม ี
ความคุ้น เคยกับชุ มชนแห่งนี้ ผ่านการทากิจกรรมทางวิช าการ หรือการขอความร่วมมือ ในการน า
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นั ก ศึ ก ษาลงฝึ กปฏิ บ ั ติ ใ นชุ ม ชน อัน ก่ อ ประโยชน์ ประโยชน์ แ ก่ ท ั ้ง สองฝ่ ายทัง้ ชุ ม ชนและ
สถาบันการศึกษา ทาให้เกิดความคุน้ เคย และเชื่อใจ ในการดาเนินกิจกรรมได้เป็ นอย่างดี
2) องค์การบริห ารส่วนตาบล/เทศบาล เป็ น หน่ วยงานระดั บท้องถิ่น มีบทบาท
หน้าทีใ่ นการพัฒนาชุมชน แก้ปัญหาให้กบั ชุมชน และสนับสนุนการจัดการขยะระดับชุมชนตามคาสั ่ง
ของส่วนกลางที่มนี โยบายให้ปฏิบตั ิ โดยพบว่าระดับของการดาเนินการตามหน้าที่เพื่อการจัดการ
ขยะ แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
2.1) ระดับ ผู้บ ริห าร มีก ารสนับ สนุ น ทางด้ านนโยบายและด้านการจัด
กิจกรรมให้ชุ มชน จากปลัดอาเภอ ผู้ใหญ่ บ้าน ซึ่งมีการปรับนโยบายให้สอดคล้องกับบริบท และ
ความต้องการของชุมชน การอนุมตั ใิ ห้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมให้เกิดประโยชน์และเห็น
ผลเชิง รูปธรรมโดยไม่ ยดึ ติดกับเอกสารแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุ มมลพิ ษ ซึ่ง มีบ างอย่างที่ไ ม่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน นอกจากนี้การติดตามผลการดาเนินกิจกรรมจากผูบ้ ริหารระดับสูงทา
ให้เกิดการความเข้าใจถึงข้อจากัดและความต้องการของชุมชนมากขึน้ ดังเช่น ปรับเปลี่ยนนโยบาย
ด้านงบประมาณที่ส่งเสริม การจ้างวิทยากรภายนอกมาสอนเรื่องการแยกขยะมาสู่การซื้ออุปกรณ์
สาหรับการทาตะกร้าแยกขยะอย่างง่าย ชาวบ้านสามารถทาเองได้ โดยวิทยากรชาวบ้านเอง และได้
นาไปใช้จริง ทาให้เกิดความยั ่งยืนในชุมชน การเปลีย่ นมุมมองต่อปั ญหาขยะที่เดิมเคยมองว่าเป็ น
ภาระหน้ าที่ของแต่ล ะครัวเรือ นต้องบริห ารจัด การกัน เอง ไม่ใ ช่ ปั ญ หาจาเป็ น เร่ ง ด่ว น เป็ น การ
มองเห็นและตระหนักถึงความสาคัญของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการจัดการสิง่ แวดล้อมด้านขยะ
อย่างเป็ นรูปธรรม
2.2) ระดับผูป้ ฏิบตั ิ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อตอบสนองต่อนโยบายทีผ่ บู้ ริหารได้
ให้มา มีการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อการดาเนินกิจรรมของผูร้ ่วมวิจยั เช่น อุปกรณ์ สื่อ
การประสานงานกับชาวบ้าน ทาให้โครงการดาเนินการได้อย่างราบรื่นและเกิดการขยายเครือข่าย
มากขึน้
3) วัด เป็ นสถานทีท่ ค่ี นในชุมชนให้ความศรัทธา เป็ นแหล่งหลอมรวมจิตใจของคน
ในชุมชม ดังนัน้ การดาเนินการตามบทบาทหน้าทีข่ องวัด คือ เป็ นเสมือนคลังพัสดุ สาหรับเก็บของใช้
ต่างๆ ที่ช าวบ้านได้ใช้ร่ วมกัน เช่ น เก้าอี้ พัดลม ถังน้ า เป็ น ต้น วัดเป็ น ที่ประกอบพิธกี รรมหรือ
ให้บริการด้านพิธกี รรมทีผ่ ูกพันกับวิถีชวี ติ ของคนในชุมชน กิจกรรมที่สร้างความเจริญงอกงามทาง
จิตใจ ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี ดังนัน้ วัดจึงมีส่วนสาคัญในการให้บริการทางด้านพื้นที่
วัสดุ อุปกรณ์ และโอกาสทางสังคมในการดาเนินกิจกรรมการจัดการขยะในครัง้ นี้
4) โรงเรียน ที่มบี ทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้ร่วมกับการปลูกฝั งพฤติกรรมเชิง
บวกให้กบั นักเรียน โดยพบว่าระดับของการดาเนินการตามหน้าที่เพื่อจัดการขยะ แบ่งออกเป็ น 3
ระดับ ได้แก่
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2.1) ระดับผู้บริหาร ได้มกี ารมอบหมายนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการขยะในโรงเรียน ส่ง เสริมให้นักเรียนมีผ ลงานเป็ น ของตนเอง
สนับสนุ น ด้านงบประมาณ รวมถึงมีการปฏิบตั ิตนเป็ น แบบอย่าง มีส่วนร่ วมอย่ างจริง ในการท า
กิจกรรม
2.2) ระดับครูผู้ส อน ที่อานวยความสะดวกให้กบั นักเรียนได้มีพ้นื ที่และ
ช่วงเวลาในการดาเนินกิจกรรม และเปิ ดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ผลักดันความคิดเห็น
ของนักเรียนมาสู่การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียน
2.3) ระดับนักเรียน มีหน้าที่ปฏิบตั ติ ามภาระทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากครู หรือ
โรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ห ลักสูตรและนโยบายของส่วนกลางที่มอบหมาย
กิจกรรมการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้กบั นักเรียนก็ดาเนินการภายใต้นโยบายลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
และนโยบายทีส่ ่วนกลางต้องการให้นกั เรียนได้ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมจากการเรียนรูเ้ ชิงรับเป็ นเชิงรุก
นั ่นคือการที่เคยเรียนจากสื่อวีดทิ ศั น์หรือการเรียนจากการนั ่งฟั งบรรยายในห้องเรียน มาสู่การสร้าง
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ ทัง้ นี้เป็ นช่วงจังหวะเวลาเดียวกัน
กับการมีนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้ความสาคัญกับปัญหาด้านการจัดการขยะ จึงนามาสู่การสร้างแกน
นานักเรียนด้านการจัดการขยะในโรงเรียน เข้าร่วมดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้
5) หน่ วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อขยะ โดยนโยบายของเจ้าของ
บริษทั วงษ์พาณิชย์มุ่งเน้นการรักษ์โลกมากกว่าผลกาไรในเชิงธุรกิจ มีนโยบายที่สนับสนุนกิจกรรม
ทางสัง คมคมที่เกี่ยวข้องการการจัด การขยะ เปิ ดพื้น ที่ของโรงงานคัดแยกเป็ น ศูน ย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่าย และเอื้ออานวยการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
และโรงเรียนเป็ นอย่างดี
6) ชุ ม ชนต้น แบบ ที่ประสบความส าเร็จได้รบั รางวัลหมู่บ้านปลอดขยะต้น แบบ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการประกวดชุ มชนปลอดขยะ (Zero Waste) จัดโดยกรม
ส่งเสริมคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เป็ น ชุมชนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับชุมชนที่ดาเนินการวิจยั ทัง้ ชุมชนแห่งนี้ยงั มีนโยบายเปิ ด ชุมชนเป็ นศูนย์การเรียนรู้เปิ ด
โอกาสให้ชุมชนทีส่ นใจสามารถเข้าศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลีย่ นกับคณะทางานของชุมชนได้อย่าง
ใกล้ชดิ เป็ นกันเอง
7) ครอบครัว ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ผู้น าครอบครัวมีส่วนในการชี้น า
พฤติกรรมของคนในครอบครัว ผูน้ าครอบครัวทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการวิจยั ในครัง้ นี้ให้ความร่วมมือกับ
การดาเนิ นกิจกรรมน าผลประโยชน์ ไปสู่ครอบครัว มีการปฏิบตั ิเพื่อการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
ผูน้ าครอบครัวเป็ นผูท้ ่มี อี ทิ ธิพลต่อการปลูกฝั ง ชักชวนคนในครอบครัวให้ปฏิบตั ติ ามทีต่ นได้ทาเป็ น
แบบอย่าง
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ส่วนที่ 2 การอภิ ปรายผล
การน าเสนอการอภิปรายผลส าหรับการวิจยั นี้ ผู้วจิ ยั แบ่ง การน าเสนอออกเป็ น 3 ตอน
ได้แก่ ตอนที่ 1 ผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงระดับบุคคล ตอนที่ 2 ผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงสู่ความยั ่งยืน
ระดับโรงเรียนและชุ ม ชน และตอนที่ 3 รูป แบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร ดัง ได้
นาเสนอต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
จากผลการสัง เคราะห์รูปแบบและกลไกในการจัดการขยะอย่างครบวงจร พบว่าใน
ระดับของบุคคลปรากฏหลักฐานการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านพฤติกรรม ความรู้ และความเข้าใจใน
เงื่อนไขแห่ง การปฏิบตั ิข องตนเอง ซึ่ง ปรากฏเด่น ชัด 3 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายได้
เงื่อนไขที่เกี่ยวกับ การตระหนักต่ อสิ่ง แวดล้อม และเงื่อนไขเกี่ย วกับ บุญ ซึ่ง เป็ น ผลมาจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีแ่ ห่งความหมาย เป็ นการเปลีย่ นแปลงความเข้าใจ ใน
ระดับความคิด ความเชื่อที่สมั พันธ์กบั วิถกี ารดาเนินชีวติ บริบทและวัฒนธรรมของชุมของตน ผ่าน
การใช้ภาษาที่ใช้เรียก ขยะ โดยแบ่งออกเป็ น 3 เงื่อนไขที่เกีย่ วข้องได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาหรือคาศัพท์สาหรับการใช้เรียกสัญลักษณ์เกี่ยวกับขยะหรือกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการจัดการ
ขยะ 2) การสร้างความหมายใหม่ให้กบั ขยะ 3) การรื้อถอนความเชื่อที่หยั ่งรากฝั งลึก ซึง่ เงื่อนไขทัง้
3 มีความเกีย่ วข้องกับภาษาทีโ่ ดดเด่นในการวิจยั ครัง้ นี้ ดังตาราง 8
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ตาราง 8 การเปลีย่ นแปลงทางภาษาในกระบวนการวิจยั
คาเดิ ม
ประเภท
ของขยะ 4
ประเภท
1) ขยะรี
ไซเคิล
2) ขยะ
อินทรีย์
หรือ ขยะ
เปี ยก

ที่มา
คาใหม่
ก า ร อ บ ร ม จ า ก “ขยะขายได้”
หน่วยงาน สาธารณสุข
หรือ
-จ า ก แ ผ่ น พั บ ที่ “ขยะบุญ”
หน่วยงานแจก
-จากคู่ มื อ การจัด การ
ขยะในชุ ม ชนของกรม ขยะย่อย
ค วบ คุ ม ม ล พิ ษ แ จ ก สลายได้
หน่วยงานท้องถิน่

ที่มา
เนื่ องจากว่าขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่ คอื ร้านค้ารับ
ซือ้ เป็ นขยะทีม่ ปี ระโยชน์
-ชาวบ้านใกล้ช ิดและเห็น คุณ ค่า รู้ความหมาย
มากกว่าคาว่ารีไซเคิล ซึ่งไม่เคยถูกเรียก พึ่งมา
ได้ยนิ ช่วงหลังๆ
คาว่าอิน ทรีย์ ชาวบ้านก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับคานี้
ไม่รู้ความหมายว่าคืออะไร นึกภาพไม่ออก แต่
พอบอกว่าเป็ นขยะย่อยสลายได้ช าวบ้านจะนึ ก
ออกทันทีเลย
ขยะเปี ย กก็เป็ น ปั ญ หาอย่างมากพอเรียกเป็ น
ขยะเปี ยก ชาวบ้านและนักเรียนผูร้ ่วมวิจยั ไปผูก
โยงคาว่าเปี ยกกับน้า เช่น ขวดทีม่ นี ้า แก้วกาแฟ
ทีม่ นี ้าแข็ง หรือแม้แต่นักเรียนขยะเปี ยกก็ถูกไป
โยงกับถุ งใส่ลูกชิ้น เพราะมีน้ าราดลูกชิ้น ในถุ ง
ซึ่ง เหล่ า นี้ ต ามความหมายของกรมควบคุ ม
มลพิษไม่ถือว่าเป็ นขยะเปี ยก แต่ ชาวบ้านก็คดิ
ว่าเป็ น ขยะเปี ยกเพราะแก้ว มีน้ า น้ ามัน เปี ย ก
เป็ นต้น ดังนัน้ จึงต้องสร้างคาใหม่ขน้ึ มาเพื่อใช้
เรียกขยะประเภทนี้ คือ ขยะย่อยสลายได้ แทน
ขยะเปี ยกขยะอินทรีย์

3) ขยะ
ทั ่วไป
4) ขยะ
อันตราย

(ใช้คาเดิม)
ขยะมีพษิ
เราเพิม่ คาว่ามีพษิ เข้าไปเพื่อให้คนแยกแยะออก
หรือ
ว่าแก้วแตกไม่ใช่ขยะทีจ่ ะทิง้ ใส่ถงั นี้นะ
ขยะอันตราย
ลองพิจารณาดูตวั อย่างนี้ เมื่อเราพบว่าชาวบ้าน
ทิง้ ขยะไม่ถูกประเภทและเราต้องการเปลีย่ นการ
ปฏิบตั ขิ องของชาวบ้านให้ทง้ิ ขยะให้ถูกประเภท
จากการตรวจสอบหาความจริง ในพื้ น ที่แ ห่ ง
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คาเดิ ม

ถุงผ้า ลด
โลกร้อน

ที่มา

คาใหม่

ที่มา
ความหมาย (semantic space) เราพบว่า “กรม
ควบคุ ม ม ล พิ ษ บอก ว่ า ขยะอั น ตราย คื อ
ถ่ าน ไฟ ฉ าย ก ระ ป๋ อ งสี ส เป รย์ เพ ราะ มี
ส่ ว นประกอบของสารเคมี ซ่ึ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด
อัน ตรายแก่ม นุ ษ ย์ แต่ม ัน คือ ขยะมีพิษ ไม่ใ ช่
ขยะอันตราย ในมุมมองของชาวบ้าน พวกเศษ
แก้ ว ขวดแตก ที่ ส ามารถท าให้ เ ราเกิด การ
บาดเจ็บหรือเกิดบาดแผลได้ต่างหากที่เป็ นขยะ
อันตรายนี่คือมุมมองของชาวบ้าน แต่เศษแก้ว
ขวดแตก สิง่ เหล่านี้เป็ น ขยะรีไซเคิล ในมุมมอง
ของกรมควบควบมลพิษ”
ถุงผ้า เป็ นชื่อเรียกวัสดุ “ถุงบุญ” หรือ ชาวบ้านสร้างคาใหม่น้ี ขน้ึ มาร่วมกันผ่านความ
ที่ น า ม า ใ ช้ แ ท น “ถุงใส่บุญ” เข้าใจว่าการใช้ถุ งผ้านี้ได้บุญ เปรียบเสมือนว่า
ถุ ง พ ลาสติ ก หรือ ลด คุณใส่ใจลด ทุกครัง้ ที่เอาของใส่ เหมือนกับได้เอาบุญ ใส่ถุ ง
การใช้ถุงพลาสติก โดย
การใช้
เพราะช่วยแม่ค้าลดค่าใช้จ่ายซื้อถุง เพราะช่ วย
ทั ้ ง สื่ อ ที วี ห รื อ ก า ร ถุงพลาสติก ลดถุ งพลาสติกซึ่งมีส่วนสาคัญ ในการก่อให้เกิด
รณรงค์ของหน่ วยงาน
ปั ญ หาขยะตามมาอีกมากมาย “เราตายไปแล้ว
รัฐ ต่างพูดถึงถุงผ้าเมื่อ
ถุงพลาสติกยังอยู”่ เป็ นภาระให้ลูกหลาน ผูร้ ่วม
รณรงค์ให้ลดขยะ
วิจยั ในชุมชนจึงร่วมกันคิดคาพิมพ์ลงบนถุงผ้า
ว่า “ถุ ง ใส่บุ ญ คุณ ใส่ ใ จลดการใช้ถุ ง พลาสติก ”
แล้วเรียกถุงผ้านี้วา่ “ถุงบุญ” หรือ “ถุงใส่บุญ”

จากตาราง 8 จะเห็นได้วา่ คาหรือภาษาทีใ่ ช้เรียกประเภทของขยะที่ปรากฏในชุมชนแห่งนี้
ทีผ่ ่านมาในอดีต เป็ นภาษาทีถ่ ูกกาหนดโดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกาหนดไว้ ซึง่ ได้กาหนดตาม
ลักษณะหรือคุณสมบัตขิ องขยะ ดังเช่น คาว่า ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรียห์ รือขยะเปี ยก ขยะทั ่วไป และ
ขยะอันตราย แต่คาเรียกประเภทขยะเหล่านี้ไม่สามารถชักชวนให้บุคคลสามารถสร้างความเข้าใจที่
กระจ่างชัดและไม่น าพาให้เกิด กระบวนการของการแยกขยะตามประเภทขยะที่กาหนดไว้ ซึ่งข้อ
ค้น พบการศึกษาครัง้ นี้ พ บว่าการเปลี่ยนแปลงภาษาที่ใ ช้ เรียกประเภทของขยะที่ส ามารถสร้าง
ความหมายที่มปี ฏิสมั พันธ์กบั การดาเนินชีวติ บริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สามารถสร้างความ
เข้าใจที่กระจ่างชัด กระตุ้นให้เกิดการแยกขยะที่ถูกต้อง ดังเช่น คาว่าขยะรีไซเคิล ไปสู่คาว่า ขยะ
ขายได้ ซึ่งให้ความหมายได้ตรงกันว่า เป็ นขยะประเภทที่รา้ นค้าจะรับซื้อ ยังเอาไปหมุนเวียนได้ต่อ
ซึ่งไปสอดคล้องกับ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ เงินทองรายได้ ที่สร้างให้เกิดความเชื่อที่เปลี่ยนไป
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จากเดิมคือขยะเป็ นสิง่ ไร้ค่า แต่กลับเป็ นสิง่ ทีม่ คี ่าได้ เพราะขายได้ มีรายได้เข้ามาจากสิง่ ทีไ่ ม่ใช้แล้ว
ดังนัน้ ความหมายที่ได้ให้ไว้กบั ขยะจึงถูกขับเคลื่อนออกมา ทาให้บุคคลได้มองแยกส่วนของขยะว่ามี
ทัง้ ส่วนที่ไร้ค่า และส่วนที่มคี ่า เมื่อได้มองแยกส่วนเหล่านัน้ แล้วย่อมทาให้แสดงพฤติกรรมที่จะคัด
แยกสิง่ มีค่าออกจากสิง่ ไม่มคี ่าเพราะสิง่ นัน้ สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองได้
พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคาใหม่เหล่านี้ สามารถอธิบายได้โดยแนวคิดทฤษฎี
สัญวิทยา (Semiotic) ซึ่งเป็ นศาสตร์ทศ่ี กึ ษา สัญญะ (Sign) และการอ้างอิงความหมาย (Signifying
practices) ซึง่ สัญญะตามแนวคิดของเพียร์ซ (C. Peirce) ดังจะเห็นได้วา่ สัญญะทีถ่ ูกเปลีย่ นแปลงไป
มีความเกี่ย วข้องกับความต้องการในด้านรายได้ของบุ คคล นัน่ คือ การเชื่อ มกระบวนการสร้าง
ความหมาย (signification) เข้าด้วยกัน ซึ่งสัญญะทีเ่ กิดขึน้ นี้ มีองค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ได้แก่
1) รูปแบบของสัญญะ (Representamen) ในทีน่ ้ีคอื การสร้างรูปแบบเพื่อใช้เรียกต่อขยะ เป็ นการตัง้
ชื่อขึน้ มาใหม่เพื่อบ่งบอกคุณ สมบัตหิ รือแนวทางจัดการขยะที่เป็ นเอกลักษณ์ ของสิง่ นัน้ เช่น การ
เรียกว่าขยะขายได้ ขยะเน่าได้หรือย่อยสลายได้ หรือขยะบุญ เป็ นต้น 2) การตีความ (Interpretant)
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสัญญะทีใ่ ช้เรียกเพื่อสื่อสารถึงคุณสมบัตหิ รือแนวทางการจัดการแล้ว
ยัง บ่ ง บอกถึง การตีค วามเบื้อ งหลัง ค าดัง กล่ า ว ดัง จะเห็น ได้ จากการใช้ค าว่า ขยะขายได้ นั น่
หมายความว่าขยะคือสมบัตขิ องผูน้ นั ้ สมบัตเิ ป็ นสิง่ ที่มคี ่าต้องเก็บรักษาและนาไปขายอย่างเต็มเม็ด
เต็ม หน่ ว ยไม่ ใ ช่ ก ารทิ้ง ขว้า งเหมือ นแต่ ก่ อ น ซึ่ง การตีค วามนี้ เป็ นสิ่ง ที่ เกิด จากวัฒ นธรรมที่
เปลีย่ นแปลงไปนั ่นคือ คนอื่นๆ ในชุมชนเริม่ มีการเก็บขยะขายได้ของตนเองไว้กบั ตัว สะสมทรัพย์
ของตนไว้ วัฒนธรรมการทิง้ ขยะจึงเปลีย่ นไปนั ่นคือก่อนทิง้ จะมีการคัดแยกส่วนประกอบออกจากกัน
และเก็บไว้ให้เป็ นที่เป็ นทางเพื่อส่งกาจัดตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่ อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างรายได้ การตระหนักในผลกระทบของสิง่ แวดล้อม หรือการสร้างบุญ
และ 3) การอ้างอิง (Referent) จากการอ้างอิงชื่อเรียกเดิมที่เจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้ มาสู่การตัง้ ชื่อ
เรียกใหม่ในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็ นเวทีท่สี ร้างให้เกิดการอภิปรายจนเกิดความเข้าใจ
กระจ่างต่อความหมายทีต่ กลงกันไว้ในสังคมเหล่านัน้ ทีจ่ ะให้ความหมายต่อสัญญะ (Sign or symbol)
นัน้ ทาให้ก่อเกิดแนวทางหรือรูปแบบใหม่ท่คี นในชุมชนสามารถแยกความแตกต่าง และอ้างอิงไปสู่
ความหลากหลายของประเภทขยะ การคัดแยกดังกล่าวจึงไม่เกิดความสับสนในสังคมดังกล่าว
ดังนัน้ สามารถสรุปได้วา่ เงื่อนไขด้านสัญญะที่ทาให้การจัดการขยะอย่างครบวงจรประสบ
ความสาเร็จคือ การเปลีย่ นแปลง การสร้างความหมาย การรือ้ ถอนความคิดเก่า ด้วยตัวของสมาชิก
ในชุมชนนัน้ ร่วมกันตกลงกันขึน้ มาเพื่อให้เข้าใจได้ตรงกัน เพราะเป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้อง
ต่อวิถชี วี ติ มากกว่าการใช้คาศัพท์ทางวิชาการ นอกจากนี้การหลีกเลีย่ งใช้คาศัพท์ทส่ี ร้างความสับสน
ดังเช่น ขยะอันตราย เนื่องจากการตีความคาว่า อันตราย นัน้ แตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั การมองในมิตใิ ด
เช่น การอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ย่อมหมายถึง กระป๋ องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย เนื่องจากมีสารเคมี
ผสมอยู่ภายในผลิตภัณฑ์ช้นิ นัน้ ในขณะที่มติ คิ วามอันตรายต่อร่างกาย เช่น แก้วแตกอาจทาให้คน
เก็บได้รบั บาดเจ็บ เป็ นต้น ซึ่งจะเห็นได้ชดั ว่าเมื่อมีการตีความความหมายของสัญญะขึน้ มาใหม่เพื่อ
สร้างข้อตกลงร่วมกันแล้ว ทาให้เข้าใจในศัพท์คาเดียวกันได้อย่างในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ยงั
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พบว่าการใช้คาทีเ่ ป็ นคู่ตรงข้ามกับขยะ ยังทาให้เกิดความชัดเจนร่วมกัน เช่น การใช้คาว่าถุงผ้าลด
โลกร้อน สามารถเข้าใจได้วา่ เป็ นคู่ตรงข้ามกับถุงพลาสติกทีส่ ร้างปัญหาโลกร้อน แต่ในขณะทีว่ ถิ ชี วี ติ
ของสมาชิกในชุมชนยังคงใกล้ชดิ กับศาสนามากกว่าเรื่องไกลตัวออกไปอย่างเช่ นเรื่องของสภาพ
อากาศหรือโลกร้อน จึงได้เกิดการให้ความหมายถุงผ้า เป็ น ถุงบุญ ทีป่ รับเปลีย่ นวัตถุประสงค์ให้เข้า
มาสู่ความอิม่ เอมใจได้มากกว่าถุงผ้าลดโลกร้อน จะเห็นได้วา่ การใช้ถุงผ้าคู่กบั คาว่า ลด โลกร้อนนัน้
ตีความได้ว่าเป็ นการหยุดปัญหา แต่เมื่อผูร้ ่วมวิจยั สร้างความหมายของคาว่าบุญ ในถุงผ้า เป็ นการ
เพิม่ ประโยชน์มากกว่าการยับยังปั
้ ญหา จึงเป็ นกระตุน้ ให้ทาพฤติกรรมเพิม่ มากขึน้ เพราะได้ผล หรือ
บุญ เพิม่ ขึน้ ทุกครัง้ ทีใ่ ช้
หากพิจ ารณาในมุม มองของทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง เราสามารถอธิบาย
ความสาคัญ ของสัญ ญะในแง่ของเนื้ อหา (Content) ในรูปของภาพเหตุการณ์ ต่างๆ ที่อยู่ในกรอบ
อ้างอิง (Frame of reference) หรือโครงสร้างการให้ความหมาย (Meaning structure) ที่เกี่ยวข้อง
กับประสบการณ์เดิมอันส่งผลต่อกระบวนการสร้างความหมายใหม่ของคนในชุมชน แต่หวั ใจสาคัญที่
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือกระบวนการสะท้อนความคิด เชิงวิพากษ์ (Critical reflection) ที่มตี ่อ
ภาพเหตุการณ์นนั ้ ๆ อันทาให้การตีความหรือการให้ความหมายต่อสัญญะเดิมของคนในชุมชนถูกตัง้
ข้อสงสัยจากการสะท้อนภาพออกมาอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลจนกระทั ่งรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจต่อความหมาย
เดิม และทาให้เกิดการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และบริบททางสังคมมากขึน้ ดังทีเ่ มอซิโรว์
(Mezirow. 1991) ได้อธิบายว่า การสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการให้ความหมายอย่างฉับพลันในกระบวนการทีม่ ตี วั เร่งปฏิกริ ยิ าหรือภาวะวิกฤตที่ทาให้
การเกิดความสับสน (Disorienting dilemma) ซึ่งเมอซิโรว์ได้แบ่งการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์
ออกเป็ น 3 ชนิ ดคือ การสะท้อนความคิด ในเนื้ อหา (Content) กระบวนการ (Process) และข้อ
สันนิษฐาน (Premise) โดยการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ต่อเนื้อหาและกระบวนการของปัญหานัน้
สามารถนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการให้ความหมาย (Meaning schemes) ในขณะที่การ
สะท้อนความคิดในข้ออ้างของปั ญ หาจะน าไปสู่ก ารเปลี่ยนแปลงปริท รรศน์ การให้ ค วามหมาย
(Meaning perspectives) โดยการสะท้อนความคิดต่อข้ออ้างนี้ อาจเกิดเป็ น ผลลัพ ธ์ของวิถีท างที่
บุคคลจะตอบสนองต่อการเกิดภาวะวิกฤตทีท่ าให้เกิดความสับสน และทาให้เกิดการใช้การอภิปราย
เชิงเหตุผล (Rational discourse) หรือการสนทนา (Dialogue) ที่ถูกวิเคราะห์อย่างใคร่ครวญและ
สมเหตุสมผลในการตีความความคิดความเชื่อของเรารวมถึงคนอื่นๆ ด้วย อันก่อให้เกิดความเข้าใจ
อย่ า งลึก ซึ้ง (Comprehensibility) ความจริง (Truth) ความเหมาะสม (Appropriateness) และ
ความรู้ ส ึ ก ที่ แ ท้ จ ริง (Authenticity) เกี่ ย วกับ บางสิ่ง (Mezirow. 1991a, 1994a, 1998 cited in
Turner. 2007) ดัง นั ้น จากข้อ ค้น พบในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ซ่ึง เน้ น การกระท าเชิง สะท้ อ นความคิด
(Reflective action) ของผูร้ ่วมวิจยั จึงสะท้อนให้เห็นถึงหัวใจสาคัญต่อการกระบวนการตัดสินใจหรือ
การนาไปสู่กระทาอื่นๆ ที่มนี ยั แสดงถึงความเข้าใจอันลึกซึง้ ต่อทุกสิง่ ที่สมั พันธ์กนั และเกีย่ วข้องกับ
ระบบการจัดการขยะภายในชุมชนซึ่งเป็ นผลมาจากการสะท้อนความคิดร่วมกัน และยังแสดงให้เห็น
ถึงการสะท้อนความคิดในเชิงวัตถุวสิ ยั (Objective) หรือการค้นหาหนทางที่นาไปสู่การแก้ไขปั ญหา
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พฤติกรรมส่วนรวมและพัฒนาบางสิง่ บางอย่างร่วมกัน เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาสังคม ปัญหาโลกร้อน
มากกว่าการสะท้อนความคิดเชิงอัตวิสยั (Subjective) หรือการแก้ไขปั ญหาที่เน้ นเฉพาะตัวบุคคล
หรือพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว ดังเช่นการศึกษาของ แพนโก และคณะ (Panko; et al.
2014) ได้ศึกษาการจัดการขยะของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสะท้อนความคิด ในการกระตุ้น
ความคิด ที่ น าไปสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมต่ อ การจัด การขยะร่ ว มกัน พบว่า ปริท รรศน์
(Perspectives) ที่ม ีต่ อการขายขยะ (Trades) และระเบียบวินัยต่ อการจัดการขยะ (Disciplines)
สามารถถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั ติ ่อเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมได้อย่าง
ยั ่งยืน
จากการสังเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม ผูว้ จิ ยั พบผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลง
ซึ่ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แ ก่ 1) ผลลัพ ธ์ก ารเปลี่ยนแปลงด้านความเข้าใจของผู้เข้าร่ วมวิจ ัย
ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและวิธกี ารจัดการขยะ และผลลัพธ์ ด้านความรู้ส ึก
ความรูส้ กึ ประกอบด้วย ตระหนักในปัญหา เจตคติทด่ี ตี ่อการจัดการขยะ และเห็นคุณค่าในตนเอง 2)
ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ประกอบด้วย พฤติกรรมการลดขยะ พฤติกรรมการคัดแยก
ขยะ และพฤติกรรมการกาจัดอย่างถูกวิธี และ 3) ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงด้านเงื่อนไขแห่ง การ
ปฏิบ ัติ ประกอบด้วย เงื่อนไขแห่ ง การจั ดการขยะเพื่อ รายได้ เงื่อนไขแห่ ง การจัดการขยะเพื่อ
สิง่ แวดล้อม และเงื่อนไขแห่งการจัดการขยะเพื่อบุญกุศล
การเปลีย่ นแปลงทัง้ สามด้านของผูร้ ่วมวิจยั เป็ นการเปลีย่ นแปลงการรับรูค้ วามหมายทีม่ ตี ่อ
การจัดการขยะอัน น าไปสู่การสร้างความตระหนัก ต่อปั ญ หาขยะ เจตคติท่ีดีต่ อการจัด การขยะ
ความรู้สกึ เห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะ ซึ่งเกิดจากการ
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือปฏิบตั แิ ละการให้ความหมายต่อประสบการณ์เดิม โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง
ความตระหนั ก และเจตคติท่ีดี ต่ อ ปั ญ หาขยะนัน้ ถือ เป็ น ผลลัพ ธ์ท่ีส าคัญ ของการมีส่ ว นร่ วมใน
กระบวนการวิจ ยั ครัง้ นี้ และเปรียบเสมือ นหัว ใจที่น าไปสู่ก ารเปลี่ย นแปลงด้านความรู้ส ึกและ
พฤติกรรมของผู้ร่วมวิจยั ตลอดจนการสร้างความหมายและแนวปฏิบตั ติ ่อการจัดการขยะในชุมชน
ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น งานวิจยั ของมาลิคและคณะ (Malik; et
al. 2015) ได้ศกึ ษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมีนัยสาคัญต่อเจตคติและความรู้เกีย่ วกับการจัดการขยะในพื้นที่สาธารณะ นอกจากนี้การวาง
แผนการปฏิบตั ิร่วมกันยังช่ วยเพิม่ ความตระหนัก ในการจัดการขยะของชุ มชนอย่างยั ่งยืน อีกด้วย
อย่างไรก็ดี ผูว้ จิ ยั และวิทยากรไม่ใช่ผใู้ ห้ความรูใ้ หม่แต่เป็ นเพียงผูก้ ระตุน้ ให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดการปฏิบตั ิ
ใคร่ครวญ และเปลีย่ นแปลงความรูจ้ ากประสบการณ์เดิมด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงความรูน้ ้ีทาให้
ผูร้ ่วมวิจยั เกิดความรูส้ กึ เป็ นอิสระจากความรู้เดิมที่เคยรับรูต้ ่อๆ กันมาและกลายเป็ นเจ้าของความรู้
ใหม่ทส่ี ร้างขึน้ ด้วยตนเอง เกิดความรูส้ กึ มีตวั ตนไม่ถูกครอบงาทางความคิดทีท่ าให้รสู้ กึ เหมือนตัวเอง
เป็ นวัตถุ จนกระทั ่งเกิดความตระหนักต่อบริบททีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ และเป้ าหมาย
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นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ของผู้ร่วมวิจยั จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านความรู้
ด้านทักษะ และด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom. 1971)
ความตระหนักยังถือเป็ นขันสุ
้ ดของด้านอารมณ์ความรูส้ กึ (Affective domain) ในทฤษฎีของบลูมอีก
ด้วย รวมไปถึง แนวคิดของไอแซคและอาร์โนลด์ (Eysenck and Arnold. 1972) ที่กล่าวว่า ความ
ตระหนักเป็ นความสัมพันธ์ของความสานึก (Consciousness) และเจตคติ (Attitude) ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปถึงระดับจิตสานึกของผู้ร่วมวิจยั โดยผ่านกระบวนการเรียนรูจ้ ากภายในสู่
ภายนอก คือทบทวนการปฏิบตั ขิ องตนเองและปรับเปลี่ยนมุมมองของประสบการณ์และการปฏิบตั ิ
ให้เหมาะสมกับวิถีชวี ติ ดังแนวคิดเกีย่ วกับ “ปั ญญาปฏิบตั ”ิ (Praxis) และการเสริมสร้างพลังอานาจ
(Empowerment) ของเปาโล แฟร์ (Freire. 1985 cited in Langenbach. 1988) ที่ ก ล่ า วว่ า เป็ น
หนทางที่ผู้ปฏิบตั จิ ะสามารถปลดปล่อยตัวเองให้ เป็ นอิสรภาพ โดยแฟร์เห็นว่าลาพังเพียงการพินิจ
ตรึกตรองด้วยกระบวนการทางความคิดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะพาตนเองให้หลุดพ้นได้ แต่
จะต้องประกอบไปด้วยสองส่ว นด้ว ยกัน ได้แ ก่ การกระท า (Action) และการสะท้อ นความคิด
(Reflection) สาหรับการสะท้อนความคิดในที่น้ีจะใช้ในความหมายของการคิด พินิจพิจารณาหรือ
ทบทวนในเรื่องที่ได้ลงมือกระทาซึ่งได้เสร็จสิ้น ผ่านพ้นไปแล้ว โดยกระบวนการดังกล่าวเป็ น การ
กาหนดเงื่อนไขพืน้ ฐานของการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดจากการใคร่ครวญประสบการณ์ของผูป้ ฏิบตั เิ อง ผูป้ ฏิบตั ิ
จะกลับมาตระหนักในสถานการณ์ทเ่ี ขาเป็ นอยู่ และสถานการณ์น้ีจะมีจุดจบทีก่ ารรับรูค้ วามจริง และ
เขาก็จ ะมองเห็น สถานการณ์ ท่ีเป็ น ปั ญ หาในเชิง เป้ าหมาย (Objective-problematic situation)
เนื่ องจากเขาเห็น วิธกี ารที่จะสามารถแทรกแซงในสถานการณ์ นัน้ ได้ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็ น ความ
ตระหนักในตนเองเกีย่ วกับเรื่องราวในอดีต (Historical awareness itself) หรือเป็ นความตระหนักใน
ความรู้ส ึกต่ อคุณ ลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏขึ้น การเปลี่ย นแปลงในระดับนี้ เป็ น การเปลี่ยนแปลง
จิตสานึกในระดับสูงสุดซึ่งแฟร์เรียกว่า จิตสานึกขันวิ
้ พากษ์ (Critical consciousness) คือผู้ปฏิบตั มิ ี
การคิดใคร่ครวญ วิพากษ์ปัญหาต่างๆ ในสังคมอย่างลึกซึ้ง มีความเชื่อมั ่นในตนเอง ยอมรับฟั งผูอ้ ่นื
และไม่หลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ของตนเอง ทัง้ นี้ กระบวนวิธใี นการเปลี่ยนแปลงตนเองจะมุ่งเน้ นการ
เปิ ดเวทีพูดคุยเสวนาหรือสร้างบทสนทนา (Dialogue) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ผู้มีส่วนร่วมคนหนึ่ งค้น หา
ข้อเท็จจริงร่วมกับคนอื่นๆ โดยเน้นเรื่องการร่วมมือกันเพื่อเปลีย่ นแปลงโลกและต้องการให้ผเู้ ข้าร่วม
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือทาด้วยบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ ความหวัง อันก่อให้เกิด
การเสริมสร้างพลังอานาจในตนเอง และปั จจัยสาคัญก็คอื การพัฒนาความสานึกที่แท้จริง ซึ่งเป็ นวิธี
ทีจ่ ะออกจากตัวเองสู่สงิ่ ภายนอกและสภาพแวดล้อมโดยการคิดถึงสิง่ นัน้ ร่วมกันและใช้ความสามารถ
ทีม่ อี ยูใ่ นทาความเข้าใจและดาเนินการไปสู่เป้ าหมาย ดังทีแ่ ฟร์เรียกกระบวนการนี้ว่าเป็ นการสร้าง
มโนธรรมสานึก (Conscientization) ซึง่ มีทงั ้ หมด 2 ขันตอนใหญ่
้
ๆ คือ (Langenbach. 1988)
ขันที
้ ่ 1 การเข้ารหัส (Codification) เป็ นขันที
้ ผ่ วู้ จิ ยั เสนอสถานการณ์ทเ่ี ป็ นจริงแก่
ผูร้ ่วมวิจยั ซึง่ ควรได้มาจากการสารวจบริบทตามความเป็ นจริงหรือเป็ นรูปธรรม (Real or concrete
context) ในท้องถิ่นและสัมพันธ์กบั ชีวติ ความเป็ นอยู่ของผู้ร่วมวิจยั และต้องเป็ นสถานการณ์ ท่เี ป็ น
ลักษณะขัดแย้ง (Contradiction) เช่น การตัง้ คาถามว่าถ้าภูเขาขยะมาตัง้ อยู่ใกล้ๆ ชุมชนเรา เราจะ
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ทาอะไร เป็ นต้น พร้อมทัง้ นาเสนอภาพความเป็ นจริงที่ภเู ขาขยะได้เกิดขึน้ แล้วในจังหวัดนครนายก
และสภาพรอบภูเขาขยะเต็มไปด้วยเชื้อโรค สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม จากนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้นาไปสู่
การอภิปรายกลุ่ม (Discussion group) เกีย่ วกับบริบทในทางทฤษฎี (Theoretical context) โดยการ
มีส่วนร่วมวิพากษ์ในเชิงเหตุผลเกี่ยวกับความจริงของสถานการณ์ นนั ้ การเข้ารหัสนี้ ผู้วจิ ยั ใช้การ
กระตุ้นด้วยคาถามเพื่อลบล้างสิง่ เก่าที่เคยมีมาก่อน นั น่ คือเป็ นสิง่ ที่ห่างไกลตัว รู้ว่าไม่ดีแต่ทาคน
เดียวคงไม่ช่วยอะไรได้ ซึ่งการตัง้ คาถามเพื่อลบล้างสิง่ เก่านัน้ พบว่าผูเ้ ข้าร่วมเริม่ เกิดความกังวลใจ
ต่อการดารงชีวติ อยูใ่ นชุมชน ในขณะที่เกิดการรับรู้วา่ หากไม่ทาอะไรสักอย่างย่อมทาให้ผลกระทบ
นัน้ มาตกอยู่ท่ลี ูกหลานของตน จึงพร้อมที่จะร่วมหาทางแก้ไขในเรื่องของการจัดการขยะในชุมชน
ต่อไป
ขันที
้ ่ 2 การถอดรหัส (Decodification) คือการถอดความหมายจากสถานการณ์ท่ี
เสนอในขัน้ แรกด้วยการสนทนาระหว่างผู้วจิ ยั กับผู้ร่วมวิจยั และระหว่างผู้ร่วมวิจยั ด้วยกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ให้เห็นความหมายในแง่ต่างๆ และนาความหมายทีแ่ ตกได้ทงั ้ หมดซึ่งเป็ นผลจากการ
ถอดรหัส นัน้ มารวมกัน ใหม่ ห รือสร้างความหมายใหม่ท่ีส อดคล้องกับ วิถีช ีวติ ข้อค้น พบในด้าน
กระบวนการวิจยั ที่สาคัญ คือการพูดในเรื่องเดียวกันอย่างมีเป้ าหมาย สามารถก่อให้เกิดการน าพา
ความคิดไปสู่ความแตกฉานทัง้ ในด้านข้อเท็จจริงทีเ่ กิดขึน้ และพร้อมกับสร้างความหมายใหม่ขน้ึ มา
ให้คล้องจองกับสิง่ ทีต่ อ้ งการจะทาต่อไป
เนื่ องจากปั จ จัยส าคัญ ที่กล่าวถึง การเปิ ดเวทีพูดคุยสนทนาในกระบวนการสร้างความ
ตระหนัก ของผู้ร่ ว มวิจ ัยดัง กล่ าวข้างต้น ยัง มีค วามหมายที่ส อดคล้อ งกับ แนวคิด เกี่ย วกับ พื้น ที่
สาธารณะ (Public sphere) ของฮาเบอร์มาส (Habermas. 1974 อ้างถึง ใน ศุภชัย ชัยจันทร์ และ
ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์. 2559) ซึง่ อธิบายถึงพืน้ ที่สาธารณะว่าเป็ นอาณาบริเวณของการสนทนา
และการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่มผี ลประโยชน์สาธารณะร่วมกันซึ่งพืน้ ที่สาธารณะนัน้ มีลกั ษณะ
สาคัญของการเข้าถึงได้จากทุกคนโดยไม่มกี ารปิ ดกัน้ ในการแลกเปลีย่ นสื่อสารกัน กล่าวคือ ผูท้ ่เี ข้า
มามีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะจะต้องไม่ถูกจากัดการมีส่วนร่วมหรือการเข้ามาในพื้นที่สาธารณะ
พืน้ ที่สาธารณะจะต้องเป็ นพืน้ ทีเ่ ปิ ดที่ทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องหรือสนใจ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าง
เท่ า เที ย มกัน ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้ ก ารพู ด คุ ย หรือ ที่ฮ าเบอร์ ม าสใช้ ค าว่ า การกระท าเชิง การสื่อ สาร
(Communicative Action) อยู่บนหลักการของความเป็ น เหตุเป็ นผล (Rationality) ด้วยแนวคิดและ
วิธกี ารเช่นนี้ ทาให้การสร้างเครือข่ายของการเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึน้ ได้เพราะมีผลประโยชน์
ของสาธารณะเป็ นเป้ าหมายร่วมกัน (Pusey. 2003 อ้างถึงใน รุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข. 2558)
นอกจากนี้ในขัน้ ตอนของการถอดรหัสของการศึกษาครัง้ นี้ยงั พบว่า ความรูส้ กึ เห็นคุณค่ า
ในตนเองเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรผลลัพธ์ทม่ี คี วามสาคัญต่อผู้ร่วมวิจยั ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากการสะท้อนความคิดและการให้ความหมายต่อประสบการณ์ ของผู้ร่วมวิจยั ดังจะเห็นจากผล
การศึกษาหลายแหล่งทีใ่ ช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์ เช่น จากการศึกษา
ของซูเบอร์-สเกอร์รทิ (Zuber-Skerritt. 2013) เกี่ยวกับการพัฒ นาชุ มชนผ่านการเรียนรู้จากการ
ปฏิบตั ิ (Action learning) พบว่า ผูร้ ่วมวิจยั ได้แสดงความเชื่อมั ่นว่าการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละการ
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สะท้อนความคิดในแต่ละวันเป็ นวิธกี ารทีท่ าให้ชุมชนก้าวไปข้างหน้า ทาให้คนรูส้ กึ เป็ นอิสระมากขึน้
กล่าวคือ จากความรู้สกึ ที่เห็นคุณค่าในตนเองต่ากว่าคนอื่น ดังเช่นในการศึกษาครัง้ นี้ท่พี บว่าก่อน
การเข้าร่วมวิจ ยั นัน้ ผู้เข้าร่ วมส่วนใหญ่ มองเห็น ว่าเรื่องการจัดการขยะเป็ น เรื่องของหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ งกับ การจัดการขยะ การแยกขยะเป็ น หน้ าที่ของพนัก งานเก็บ ขยะ ตนเองไม่ ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงอะไรได้เพราะเป็ นเรื่องของหน่วยงาน แต่เมื่อมีการพูดคุยจากผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับการ
จัดการขยะ ทาให้ผู้ร่วมวิจยั ได้เห็นว่าการกระท าของตนเองนัน้ มีประโยชน์ ต่อผู้อ่นื อย่างมาก เช่ น
การแยกขยะทีข่ ายได้ออกจากขยะที่เน่ าเสีย ทาให้ได้ราคาที่ดขี น้ึ ทาให้บุตรของพนักงานเก็บขยะมี
ขนมรับประทาน เป็ น ต้น ซึ่ง เป็ น สถานการณ์ ท่สี าคัญ ท าให้ได้รบั รู้ว่า การจัดการขยะเป็ น สิ่งที่มี
ประโยชน์ และเป็ นสิง่ ทีต่ นเองสามารถทาได้ ไม่ใช่สงิ่ ทีย่ ากเหมือนอย่างทีเ่ คยไปอบรมกับนักวิชาการ
ที่มกั ใช้คาศัพท์ท่เี ข้าใจยาก ดังนัน้ พวกเขาสามารถสร้างอัตลักษณ์ (Self-image) และคุณ ค่าใน
ตนเอง (Self-worth) ให้มคี วามเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้ เป็ นต้น เช่นเดียวกับผลการวิจยั ครัง้ นี้ ความรูส้ กึ ที่
มีต่อตนเองดังกล่าวคือความรูส้ กึ ที่เกิดขึน้ ตามความเป็ นจริงเพราะเป็ นความรูส้ กึ ทีอ่ ยูบ่ นเงื่อนไขของ
การปฏิบตั ทิ ่ผี ู้ร่วมวิจยั ได้ให้ความหมายต่อตนเอง การปฏิบตั ิท่เี กิดจากความตระหนั กในเงื่อนไข
เหล่านี้ทาให้เกิดความรู้สกึ ภาคภูมใิ จทีแ่ ท้จริง กล่าวคือ นอกจากการรับรูค้ วามสามารถของตนเองที่
เกิดจากการลงมือปฏิบตั แิ ละการเสริมสร้างพลังอานาจจะส่งผลต่อความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองของ
ผูร้ ่วมวิจยั แล้ว ยังมีอกี สิง่ หนึ่งทีท่ าให้การเห็นคุณค่าในตนเองมีค วามสมบูรณ์หรือมีความสมดุลและ
มั ่นคงในตัวเองคือ เงื่อนไขของการปฏิบตั ทิ ่เี กีย่ วข้องกับการรับรู้คุณค่าในทางศีลธรรม การเห็นแก่
ผูอ้ ่นื หรือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมไปถึงการแสดงความรักต่อเพื่อนมนุ ษย์และสิง่ ต่างๆ ที่อยู่
รอบตัว ดังแนวคิดของแบรนเดน (Branden. 1981, 1985 อ้างถึงใน ธนารัฐ มีสวย. 2552) ทีก่ ล่าวว่า
คุณค่าของบุคคลทีถ่ อื ว่าเป็ นแหล่งทีม่ าของการเห็นคุณค่าในตนเอง จะต้องเป็ นคุณค่าทีอ่ ยูภ่ ายในตัว
บุคคลที่บุคคลนัน้ ค้น พบด้วยเหตุและผลของตนเอง เป็ นคุณ ค่าที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริง
ความมีเหตุผลและจริยธรรม และเป็ นตัวขับเคลื่อนความคิด การเลือก และการกระทาของมนุษย์ให้
สามารถเผชิญความจริงได้เป็ นผลสาเร็จ โดยแบรนเดนเรียกคุณค่าเหล่านี้วา่ “คุณค่าในทางศีลธรรม”
(Moral values) ซึง่ ส่งผลให้บุคคลเกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ การ
เห็นคุณค่าในตนเองอย่างแท้จริง ต้องมีรากเหง้าของความรูส้ กึ มีความสามารถ (sense of efficacy)
และความรู้ส ึก มีคุณ ค่ า (sense of worth) ของตน บุค คลที่เห็น คุณ ค่ าในตนเองสูง อย่างแท้จริง
จะต้ อ งมีส ององค์ ป ระกอบนี้ อ ยู่ร่ ว มกัน คือ ความเชื่ อ มัน่ ในตนเอง ซึ่ ง เป็ นความเชื่ อ มัน่ ใน
ความสามารถที่จะเรียนรู้และเผชิญ ความจริง และการเคารพตนเอง ซึ่งเป็ นความรูส้ กึ มีคุณค่าของ
บุคคลทีจ่ ะใช้ชวี ติ อย่างมีความสุข ทัง้ สององค์ประกอบนี้ จึงเป็ นเสาหลักของการเห็นคุณค่าในตนเอง
ที่ส มบูรณ์ (healthy self-esteem) ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ งไปจะท าให้การเห็นคุณ ค่าในตนเองมี
ความสมบูรณ์ลดน้อยลง
เมื่อพิจารณาถึงการเปลีย่ นแปลงผลลัพธ์ดา้ นพฤติกรรมของผู้ร่วมวิจยั ในการศึกษาครัง้ นี้
จะพบว่าเงื่อนไขของการปฏิบตั ทิ ส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะสามารถอธิบายกระบวนการเกิด
พฤติก รรมได้ด้ ว ยทฤษฎี ก ารวางเงื่อ นไขการกระท า (Operant conditioning) ของ สกิน เนอร์
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(Skinner. 1938) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมใดจะคงอยู่ เพิม่ ขึ้น หรือหายไป ย่อมขึ้น อยู่กบั ผลกรรมที่
อินทรียไ์ ด้รบั พึงพอใจหรือไม่ ทัง้ นี้ อินทรียจ์ ะเกิดการเรียนรู้ได้เมื่อสามารถแยกแยะสภาพสิง่ เร้าได้
ด้วย อย่างไรก็ดี สกินเนอร์มองว่าโดยทั ่วไปเรามีแนวโน้มทีจ่ ะมองสาเหตุของพฤติกรรมภายในต่างๆ
ซึง่ อยูใ่ นตัวบุคคล เช่น ความตัง้ ใจ การตัดสินใจ เป้ าหมาย ค่านิยม และอื่นๆ แต่เราไม่ค่อยให้ความ
สนใจต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ซึ่งเป็ น เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว แต่ในความคิดของสกิน เนอร์แล้ว
อารมณ์และความรูส้ กึ ต่างๆ นัน้ เป็ นผลข้างเคียงของเหตุการณ์ส ิ่งแวดล้อมซึง่ มีอทิ ธิพลทาให้มนุ ษย์
แสดงพฤติกรรม (พรรณทิพย์ ศิรวิ รรณบุศย์. 2547) ดังนัน้ ในกรณีเงื่อนไขของการปฏิบตั ทิ งั ้ ด้าน
รายได้ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านบุญกุศลนี้ จึงถือได้วา่ เป็ นสิง่ เร้าหรือตัวเสริมแรงภายนอกทีต่ อ้ ง
อาศัยการเรียนรู้จนกระทั ่งเห็นความสาคัญและนามาสู่การรู้จกั เลือกสรรอย่างดีแล้ว ซึ่งทาให้ผู้ร่วม
วิจยั แสดงการตอบสนองต่อสิง่ เร้าได้อย่างดีคอื สามารถแสดงพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างใดอย่าง
หนึ่งได้ตามเท่าทีต่ นเองพึงพอใจ
ตอนที่ 2 ความยั ่งยืนระดับชุมชน
จากการสังเคราะห์ความสาเร็จของการดาเนิน กิจกรรมสู่ความยั ่งยืน ในระดับชุ มชน
ผูว้ จิ ยั พบผลสาเร็จด้านความยั ่งยืนระดับชุมชนปรากฏเด่นชัดใน 3 ส่วน ดังได้นาเสนอต่อไปนี้
1) การที่ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เกิดขึน้ หลังจากที่ผ่าน
วงรอบที่ 1 และ 2 ทีผ่ ู้ร่วมวิจยั ได้รบั การเรียนรูผ้ ่านการปฏิบตั แิ ละเกิดการปฏิบตั จิ ากสิง่ ที่ได้เรียนรู้
เป็ นการเรียนรูท้ งั ้ ในด้านความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับประเภทของขยะ วิธกี ารจัดการขยะ และนาไปสู่
การมีพฤติกรรมการลดขยะ คัดแยกขยะ และการกาจัดอย่างถูกวิธหี รือการใช้ได้อย่างคุม้ ค่า เมื่อมี
การดาเนิ น การและสะท้อนผลอย่างต่อเนื่ องแล้วท าให้ ผู้ร่ วมวิจยั เกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกการ
ทางานของสานึก (Conscious) ตามทัศนะของ เปาโล แฟร์ (Paulo Freire. 1973) จากสานึกทีเ่ ป็ น
มายา (Magical conscious) และส านึ กไร้เดียงสา (Naïve Conscious) ไปสู่ส านึ กที่มีวจิ ารณญาณ
(Critical conscious) ซึ่งเป็ นส านึกของการมีเหตุผล มองเห็น ความจริงที่ถูกต้อง ผ่านการศึกษาหา
ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวเชื่อมโยงสัมพัน ธ์อย่างมีเหตุผล เข้าใจถึงความถูกต้อง
ความยุตธิ รรม ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองต่อกับผู้อ่นื ตนเองกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ มองเห็นและเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจทีป่ รากฏในบริบทของตน ทาให้ผู้ร่วมวิจยั กล้าคิด
กล้าแสดงออกจนอย่างเป็ นรูปธรรมผ่านกิจกรรมที่ปรากฏในวงรอบที่ 3 การเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้กบั ผู้อ่นื เมื่อชุม ชนต้องการขยายผลความรู้เหล่านี้ไปสู่คนในชุมชน ไม่จาเป็ น ต้องพึ่งวิท ยากร
ภายนอก การจัดตัง้ และการบริหารจัดการธนาคารขยะหรือบ้านสะสมทรัพย์สะท้อนให้เห็นถึงการที่
ชุมชนรูจ้ กั คิดและตัดสินใจได้อย่างอิสระ ไม่ใช่พง่ึ ข้อมูล ความเห็น คาแนะนาจากคนอื่นอย่างเดียว มี
การจัดการบริหารทุนหรือทรัพยากรทีม่ ไี ด้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ สะท้อนให้เห็นถึงการมี ธรร

237
มาภิบาล (Good governance) การบริหารจัดการโปร่งใส กระจายอานาจตรวจสอบได้ (เสรี พงศ์
พิศ. 2549 : 124)
2) การช่ วยเหลือผู้อื่น เป็ นหนึ่งในหลักการพัฒนาที่ย ั ่งยืนตามแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อรู้จกั คาว่าพอก็จะสามารถแบ่งปั นคนอื่น ไม่เบียดเบียนผู้อ่นื เกิดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน ผู้วจิ ยั พบการช่วยเหลือผู้อ่นื ทัง้ ในระดับบุคคล
และระดับหน่วยงานทีม่ กี ารช่วยเหลือ ในระดับบุคคลเมื่อตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
แล้ว ได้มกี ารช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทัง้ การผ่านการส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ หรือมอบให้ซง่ึ วัตถุ
สิง่ ของแก่ผู้อ่นื การเปลี่ยนตนเองเป็ น ครัวเรือนตัวอย่างที่พร้อมจะให้ความรู้และคาแนะนาในการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรตัง้ แต่ต้นทาง กับคนในชุมชนด้วยกัน หรือนักศึกษาที่มาศึกษาดูงาน การ
ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ผ่านการให้วสั ดุหรือสิง่ ของกับผูท้ ส่ี ามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ทัง้ นี้ยงั ปรากฏ
พฤติกรรมช่วยเหลืออื่นในระดับหน่ วยงาน ซึ่งพื้นที่ชุมชนตาบลเกาะหวายอยู่ภายใต้การปกครอง
ของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ 2 หน่วยงานได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเกาะ
หวายและเทศบาลตาบลเกาะหวาย การดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้เปลีย่ นแปลงความสัมพันธ์ทห่ี ่างเหิน
สู่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสองหน่ วยงานปรากฏให้เห็น หลักฐานให้เห็นเด่นชัดในกิจกรรม
วงรอบที่ 3 การแบ่งปั นทรัพยากรด้านงบประมาณที่มขี องหน่ วยงานเทศบาลมาสนับสนุนการสร้าง
ตะกร้าคัดแยกขยะในกิจ กรรมแบ่ ง ปั น ความรู้ เป็ น การช่ วยเหลือเกื้อหนุ น และส่ งเสริมกิจ กรรม
ธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยปราศจากความคิดแห่งอคติของการแบ่งแยกการ
ปกครอง ทัง้ 2 หน่ วยงานมีเป้ าหมายร่วมกันคือเพื่อสร้างให้ชุมชนตาบลเกาะหวายเกิดการจัดการ
ขยะที่ดอี ย่างครบวงจรและยั ่งยืนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคู่มอื แนวทางในการพัฒนาชุมชนสู่การ
เป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมพัฒนาชุมชน. 2553)
3) การรวมกลุ่มอย่างมีพลัง การดาเนินการวิจยั ตัง้ แต่วงรอบที่ 1 จนถึงวงรอบที่ 3
ทาให้เกิดการรวมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชน อย่างเข้มแข็งและเป็ นรูปธรรม ซึ่ง
การรวมกลุ่มของผู้ร่วมวิจยั ในครัง้ นี้ นาไปสู่การเปลีย่ นความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างหน่วยงานรัฐ
กับชุมชน ทาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเปลีย่ นแปลงนโยบายด้านสิง่ แวดล้อมของหน่ วยงานองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ และมีส่วนร่วมในการกาหนดแผนด้านการจัดการสิง่ แวดล้อมของชุมชน ซึง่ ทา
ให้ แนวนโยบายของหน่ วยงานองค์ก ารปกครองส่วนท้องถิ่น จากที่ไ ม่ ให้ค วามส าคัญ เป็ น การ
สนับสนุนอย่างเต็มทีท่ ุกช่องทาง การเปลีย่ นแปลงการใช้งบประมาณในการจัดทาโครงการตามความ
ต้องการที่แท้จ ริงของชุ ม ชน นอกจากนี้ การรวมกลุ่มกัน อย่างมีพ ลังยัง ท าให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึง่ เมื่อเทียบเคียงได้กบั แนวคิดการ
มีส่วนร่วมดังที่โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ได้กล่าวว่าการมีส่ วนร่วมของ
ชุมชนนัน้ เป็ นการทีส่ มาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกีย่ วข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม
การตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทัง้ ลงมือ
ปฏิบตั ติ ามที่ได้ตดั สินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากการดาเนินงาน
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และ 4) การมีส่วนร่ วมในการประเมิน ผลโครงการ นอกจากนี้ ในการรวมกลุ่มกันนัน้ ยังเป็ น การ
สร้างโอกาสให้ส มาชิกทุ กคนของชุ มชน ได้เข้ามามีส่ วนร่ วมช่ วยเหลือและเข้ามามีอิท ธิพ ลต่ อ
กระบวนการด าเนิ น กิจ กรรมในการพัฒ นา รวมถึ ง ได้ร ับ ผลประโยชน์ จ ากการ มีส่ วนร่ วมนั ้น
(United Nation. 1981: 5)
ทัง้ นี้ ผลสาเร็จทัง้ สามด้านนี้มคี วามสัมพันธ์กนั ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หรืออาจเป็ นเหตุผล
ซึ่งกันและกัน แต่ห วั ใจสาคัญ ของทัง้ สามส่วนก็คอื ความสามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน เมื่อ
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ คนในชุมชนย่อมมีการปฏิบตั ทิ ่ีดตี ่อกัน มีการร่วมแรงร่วมใจกัน และมี
การช่ วยเหลือซึ่งกัน และกันอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างการวิจยั ที่สะท้อนให้เห็น ผลลัพธ์ทงั ้ สามส่วนนี้
มักจะเริม่ จากชุมชนมีความตระหนักถึงปั ญหาบางอย่างร่วมกันหรือมีความรูส้ กึ ต่อปั ญหาบางอย่าง
ร่วมกัน อันนามาสู่การพูดคุยและค้นหาหนทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น งานวิจยั ของพรามานา
(Pramana. 2012) ได้ศกึ ษาการจัดการปัญหาขยะบนเกาะมัลดีฟ (Maldives island) โดยเริม่ จากการ
ตระหนักถึงปั ญหาขยะที่เกิดขึน้ ในชุมชนหลังจากเหตุการณ์สนึ ามิ (Tsunami) ในปี 2004 จึงทาให้
เกิดเวทีพูดคุยร่วมกัน เพื่อสร้างการเปลี่ ยนแปลงทัง้ ด้านความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบตั ิใน
ชุมชน อันนามาสู่การเรียนรูแ้ ละการปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างยั ่งยืนบนรากฐาน
ของการพึง่ ตนเองของชุมชน
ตอนที่ 3 รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจร
จากการสังเคราะห์เพื่อค้นหารูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรในบทที่ 5
สามารถสรุปรูปแบบที่สาคัญ ได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ รูปแบบของความเข้าใจต่อการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร รูป แบบของพฤติกรรมที่ก่อ ให้เกิดการจัดการขยะอย่างครบวงจร และรูป แบบ
ความสัมพันธ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยรูปแบบทัง้ 3 นี้ ได้ก่อให้เกิดรูปแบบ
และกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรของโรงเรียนและชุ มชนตาบลเกาะหวาย อาเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ทีถ่ ูกสร้างขึน้ มาด้วยตัวของผู้ร่วมวิจยั เอง โดยเริม่ จากระดับของบุคคลที่รวมกัน
เป็ นกลุ่มอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกันคิด หาทางแก้ไขและจัดการขยะอย่างครบวงจรในระดับกลุ่ม
และนาไปสู่การสร้างเครือข่ายและระบบการดาเนินการได้อย่างยั ่งยืน นั ่นคือสามารถพึง่ พาตนเองได้
ช่วยเหลือผู้อ่นื และการรวมกลุ่มอย่างมีพลัง หลักฐานที่สาคัญที่เป็ นผลลัพธ์จากการเกิดกลการการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในครัง้ นี้ นั ่นคือ ปริมาณขยะ
ที่ชุมชนร่วมกันคัดแยกและส่งมอบให้กบั ธนาคารขยะที่ถูกบันทึกไว้ทงั ้ ระหว่างการดาเนินการวิจยั
และหลังจากที่ผู้วจิ ยั หลักถอนตัวออกจากสนามวิจยั ตลอดระยะเวลา 1 ปี มีการเพิม่ ขึน้ ของจานวน
สมาชิกธนาคารขยะจาก 62 คน เป็ น 102 คน หรือเป็ นอัตราการเพิม่ ขึน้ ของจานวนสมาชิกมากถึง
65% ซึ่ง สอดคล้องกับการปริม าณขยะสะสมที่เกิดจากความส าเร็จในการดาเนิ น การวิจยั ครัง้ นี้
มากกว่า 15 ตัน (15,958.30 กิโลกรัม) ตามภาพประกอบ 7 ปริมาณขยะสะสมที่ธนาคารขยะเก็บ
รวบรวมจากสมาชิก ซึ่ง ส่วนหนึ่ งเป็ น ขยะที่เกิดมาจากผู้ร่ วมวิจยั และชาวบ้านสมัครเป็ น สมาชิก
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ธนาคารขยะ ที่เกิดจากการดาเนิ นการของผู้ร่วมวิจยั เชิญ ชวน แนะน า และสร้างกลไกการจัดการ
ธนาคารขยะเชิงรุกกับสมาชิกธนาคารให้ ร่วมกันคัดแยก และส่วนหนึ่ งมาจากโรงเรียนซึ่งมีการส่ง
มอบขยะทีค่ ดั แยกว่า 174 กิโลกรัม ปริมาณขยะจานวนมหาศาลนี้คอื หลักฐานเชิงประจักษ์ทช่ี ดั เจนที่
สามารถบ่ง บอกถึง การมีพ ฤติก รรมที่เปลี่ยนไปของผู้เข้าร่ วมวิจยั และบุค คลอื่น ในสัง คมที่ไ ด้มี
พฤติกรรมการคัดแยกขยะมากขึน้ ซึ่งหมายถึงขยะเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบรีไซเคิล หมุน เวียน
กลับมาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่อกี ครัง้

ภาพประกอบ 13 ปริมาณขยะสะสมทีธ่ นาคารขยะเก็บรวบรวมจากสมาชิก
จากผลลัพธ์เชิงประจักษ์ดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นถึง การเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านความเข้าใจและ
พฤติกรรมในระดับชุมชนอย่างชัดเจนโดยพลังอานาจของกลุ่มนี้ก่อตัวขึน้ จากความรูส้ กึ มีพลังอานาจ
ในตนของคนในชุมชนผ่านกระบวนการสะท้อนความคิดร่วมกัน ซึ่งจะเห็นว่าความรู้สกึ ต่อบางสิ่ง
บางอย่างร่วมกันได้ถูกบ่มเพาะในความเข้าใจของผูร้ ่วมวิจยั มาตัง้ แต่ตน้ โดยมีบริบทรอบข้างเป็ นตัว
เหนี่ยวนา เช่น ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม ค่านิยม หรือความเชื่อต่างๆ ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อการคงไว้
ความรู้ส ึกบางอย่างร่ วมกัน และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมกลุ่ม ที่ค่ อยๆ ก่อตัวขึ้น และ
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สร้างประโยชน์ อย่างยั ่งยืน ดัง ที่ เมอซิโรว์ (Mezirow.1991) ได้กล่าวถึงแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงปริทรรศน์ (Perspective transformation) คือเปลี่ยนทัง้ ความ
เข้าใจ ความต้องการ ความรู้สกึ และพฤติกรรม ซึ่ง จะเกี่ยวข้องกับ 1) ความรู้สกึ มีพลังอานาจใน
ตัวตน 2) ความเข้าใจอย่างใคร่ ครวญมากขึ้น ว่าสัมพั น ธภาพทางสังคมและวัฒ นธรรมของเขามี
อิท ธิพลต่อความเชื่อและความรู้สกึ ของเขาอย่างไร และ 3) เทคนิคและแหล่งที่มปี ระโยชน์มากขึน้
สาหรับการนาไปสู่การกระทา นอกจากนี้ พลังอานาจในตนยังถูกสร้างขึน้ จากความรู้สกึ เห็นคุณค่า
ของตนเองในทางบวกควบคู่ไปกับความปรารถนาที่แท้จริงที่จะบรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่ตงั ้ ไว้
ทัง้ ในระดับบุ คคลและระดับกลุ่ม ซึ่ง ถ้าหากพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับ กลุ่มตาม
แนวคิดการเรียนรูเ้ พื่อการเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมวิจยั สามารถเกิดการเรียนรู้บางอย่างที่
เป็ นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างค่านิยมของการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตลอดจนการเรียนรู้ ทส่ี ่งผล
ต่ อ พฤติก รรมจิต อาสา ที่เรีย กว่ า การเรีย นรู้แ บบรับ ใช้ ส ัง คม (Service-learning) ซึ่ง ถื อ เป็ น
กระบวนการสะท้อนความคิดที่ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบตั ทิ ่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมการช่วยเหลือซึ่ง
กัน และกัน ในวงกว้างมากขึ้น อัน น าไปสู่การขยายขอบเขตของผลลัพธ์ท่เี ห็น เป็ น รูปธรรมอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของ คิง (King. 2005 cited in Fullerton. 2010) ซึง่ ทาการตรวจสอบ
ผลของการดาเนินกิจกรรมของโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงของผูเ้ รียน โดยในรายงาน
ระบุวา่ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสามารถช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสมั พันธ์ท่ดี ตี ่อ
กันด้วยการสนับสนุ นการสะท้อนความคิดและช่วยให้พวกเขาจัดการกับสถานการณ์ ท้าทายที่เขา
กาลังเผชิญและได้รบั ประสบการณ์ ร่วมกัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการเรียนรูแ้ บบ
รับใช้สงั คม ซึง่ สามารถช่วยพัฒนาทักษะและทัศนคติท่เี ป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม รวมถึงความรูส้ กึ
ต่อความหลากหลายทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการคิด
เชิงวิพากษ์ทางสังคม และงานวิจยั ของคอนราดและเฮดดิน (Conrad and Hedin. 1991) ได้ศกึ ษา
ผลของการเรียนรู้แบบรับใช้สงั คมของนักเรียนเกรด 12 ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาทัง้ ในด้านการเรียน
ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ด้านสังคม ได้แก่ การเพิม่ ทัศนคติท่ดี ตี ่อผู้อ่ืน การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การเห็น
คุณค่าในตนเองและการรับรูค้ วามสามารถในตนที่สงู ขึน้ และช่วยลดระดับของความแปลกแยกและ
ความโดดเดีย่ ว (Malone; et al. 2002)
ในการท าความเข้าใจรูปแบบของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยข้างต้น
สามารถอธิบายได้ตามแนวคิดของแครนทอน (Cranton. 2006) ทีไ่ ด้เสนอรูปแบบการเรียนรูเ้ พื่อการ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ ดัดแปลงจากแนวคิดของเมอซิโรว์ โดยเน้นถึงการเปลีย่ นแปลงปริทรรศน์ (Change
in perspective) ตลอดจนการปฏิบตั ิบนฐานของปริทรรศน์ ท่ีถูกปรับเปลี่ยน (Action on changed
perspective) ซึ่งถือเป็ น องค์ประกอบและเป้ าหมายส าคัญ ของรูปแบบ กล่าวคือ ในกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อการเปลีย่ นแปลงจะเริม่ จากผูเ้ รียนถือระบบคุณค่าหนึ่งและชุดของข้อสันนิษฐานหนึ่ งซึ่ง
อาจเรียกรวมๆ ว่า ปริท รรศน์ (Perspective) เมื่อเกิดปฏิส มั พัน ธ์ข องคน เหตุ ก ารณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบท จะท าให้เกิดข้อสัน นิ ษ ฐานที่ท้าทาย และกระตุ้น การสร้างความเชื่อและ
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คุณ ค่าอย่างกว้างขวาง รวมถึงความคิดเกี่ยวกับตนเองหรืออัตมโนทัศน์ (Self-concept) ส่วนการ
สะท้อนความคิดนัน้ ถือเป็ นหัวใจของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยจะเริ่มจากการรับรู้และ
ตรวจสอบข้อสันนิษฐาน ไปสู่การตรวจสอบแหล่งทีม่ า (Sources) และผลของข้อสันนิษฐานที่จะทา
การค้น หาความสมเหตุส มผลของข้อสันนิ ษ ฐานด้วยตนเองด้วยการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ แครนทอนให้เหตุผลว่า บุคคลสามารถเปลี่ยนได้ 4 ลักษณะคือ
เปลี่ยนข้อสัน นิ ษ ฐาน เปลี่ยนปริท รรศน์ เปลี่ยนพฤติกรรม และเปลี่ยนตัวตน โดยแครนทอนให้
เหตุผลของการเปลีย่ นตัวตนว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงขันพื
้ น้ ฐานของบุคลิกภาพในตัวบุคคลทีเ่ กิดจาก
การสะท้อนความคิดต่อตนเองเชิงวิพากษ์ (Critical self-reflection) (Pohland and Bova. 2000)
สิง่ สาคัญของรูปแบบการจัดการขยะทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นี้อยูบ่ นฐานการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง วิพ ากษ์ (CPAR) ที่ ม ี ค วามแตกต่ า งจากรู ป แบบการจัด การขยะที่ ใ ช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยทั ่วไป บางรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วม เช่น
งานวิจ ยั ของ ยงยุธ เถื่อนกลาง (2550) ซึ่ง ได้ศึกษาเรื่องการพัฒ นารูปแบบการมีส่ วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะชุมชนผ่านกระบวนการเสริมสร้างพลังอานาจ ประกอบด้วยความร่วมมือ
ของสถาบันในชุมชน 4 องค์กรได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน วัด และครัวเรือน หรือ
งานวิจยั ของ ธีระวิทย์ สิทธินุ่น (2552) ซึ่งได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยผ่านกระบวนการ AIC เป็ น ต้น บางรูป แบบเน้ น ผลลัพ ธ์ข องการจัด การขยะในชุ มชน เช่ น
งานวิจยั ของ ธัญ ญารัตน์ รัตนชินกร (2552) ได้ศึกษาการจัดการขยะอินทรีย์แบบมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนโดยเน้นการลดปริมาณขยะและการแปรรูปขยะเพื่อจัดจาหน่ าย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ
พรพิมล วิกรัยพัฒน์ (2550) และไกร บุญมาเรือน (2553) เป็ นต้น บางรูปแบบเน้นกระบวนวิธขี อง
การจัดการขยะ เช่ น งานวิจ ยั ของ ธวัช ชัย เพ็งพินิ จ , พรทวี พลเวียงพล, และแสงอรุณ สุน ทรีย์
(2552) ซึ่งได้คน้ หารูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชนริมแม่น้าโขง ประกอบด้วย 1) ทุกครัวเรือนคัด
แยกขยะออกเป็ น 2 ถุงคือขยะขายได้และขยะขายไม่ได้ จากนัน้ รอคนเก็บขยะของเทศบาลมาเก็บ
ตามเวลานัดหมาย 2) ทุ กร้านค้าในตลาดจัดให้มีภาชนะใส่ขยะเพื่อรองรับขยะจากนักท่ องเที่ ยว
3) ลานจอดรถทุกแห่ง จัดเตรียมถังรองรับขยะ 2 ใบติดป้ ายระบุถงั ขยะเปี ยก-แห้งพร้อมป้ ายแสดง
จุดรับทิง้ ขยะ ทัง้ นี้ การจัดการขยะชุมชนถือเป็ นข้อตกลงร่วมกันของชุมชน โดยชุมชนยอมรับและถือ
ปฏิบตั ริ ่วมกัน
จากการสืบค้นงานวิจยั ในต่างประเทศ พบว่า การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะ
มีทงั ้ ส่วนที่เน้นการมีส่วนร่วมและไม่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาส่วนใหญ่ ท่เี น้นการมี
ส่วนร่วมนัน้ จะเป็ นการศึกษาบนฐานการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในบางขอบเขตของการจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร เช่ น งานวิจ ัยของ ทาฟรี่ และคณะ (Tavri; et al. 2015) ได้ศึกษาการจัด การขยะใน
ขอบเขตของการเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรเกี่ยวกับการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยสร้างกระบวนการ
เปลี่ยนหมู่ (Associative strength) ซึ่ง ส่งผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
องค์กร และงานวิจยั ของ มอร์แลนด์ และเมลซอป (Moreland and Melsop. 2014) ได้ศึกษาการ
จัดการขยะในขอบเขตของการออกแบบกิจกรรม (Interventions) ทีผ่ ู้วจิ ยั จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระตุ้น

242
พฤติกรรมการจัดการขยะเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการทาปุ๋ ยหมัก (Compost) ของนักเรียน พบว่า
กิจกรรมทีเ่ น้นการปฏิบตั ทิ างสังคมและวัดผลได้นนั ้ สามารถกระตุ้นพฤติกรรมการจัดการขยะในเชิง
รุกได้ ส่วนการศึกษาที่ไม่เน้นการมีส่วนร่วมนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาเชิงสารวจทัง้ เชิงปริมาณ
และเชิง คุ ณ ภาพ รวมทัง้ การศึก ษาทัศ นคติแ ละพฤติก รรมที่เกี่ย วข้องกับ การจัดการขยะ เช่ น
งานวิจยั ของ โซโตส และคณะ (Zotos; et al. 2009) ได้วางแผนพัฒนารูปแบบการจัดการขยะเชิงกล
ยุทธ์ในเขตเทศบาลผ่านการทา SWOT analysis, งานวิจยั ของ มูทงั เว (Mutungwe. 2016) ได้ศกึ ษา
ทัศ นคติเกี่ยวกับ การจัดการขยะในชุ ม ชนเมืองโดยรวบรวมข้อ มูล ด้ว ยวิธีการสนทนากลุ่ม และ
แบบสอบถามเพื่อเป็ น ต้น ทางน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการขยะ ,งานวิจยั ของ
เปปรา และคณะ (Peprah; et al. 2015) ได้ศกึ ษารูปแบบการจัดการขยะที่สมั พันธ์กบั กลยุทธ์ 3Rs
(Reduce, Reuse and Recycle) ด้ว ยวิธีก ารสัม ภาษณ์ เชิง ลึก และการสนทนากลุ่ ม ในขณะที่
งานวิจ ัย ของ คาแมล (Kamal. 2009) ได้ ศึก ษากลยุ ท ธ์ 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle and
Recovery) ในการจัดการขยะอย่างยั ่งยืนโดยการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
อย่างไรก็ตาม การศึกษาบนฐานการวิจยั แบบการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วน
ร่วมโดยตรงนัน้ ยังพบไม่มากนัก โดยการวิจยั ส่วนหนึ่งที่เป็ นการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมทีน่ าการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมมาใช้ซ่งึ มีขอบเขตที่กว้างกว่าการศึกษาด้านการจัดการขยะ
เพี ย งอย่ า งเดีย ว เช่ น การศึก ษาของ เดวิส (Davis. 2003) ได้ ศึก ษารูป แบบการจัด การด้ า น
สิง่ แวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ผลจากระยะการสะท้อนความคิดของผู้ทเ่ี กี่ยวข้องในโรงเรียนทัง้ หมด
(Whole school) ทาให้เกิดกรอบแนวคิดสิง่ แวดล้อมศึกษา (Environmental education framework)
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาของครูและนักการศึกษาในโรงเรียน และสามารถขยาย
ขอบข่ายการมีส่วนร่วมไปยังชุมชนเพื่อการลดปั ญ หามลพิษ ทางน้ าและอากาศ รวมทัง้ การจัดการ
ขยะอย่างยั ่งยืน ส าหรับ งานวิจ ยั ที่ไ ม่ ไ ด้น าการวิจยั ปฏิบตั ิก ารเชิง วิพากษ์แบบมีส่วนร่วมมาใช้
โดยตรงแต่ ม ีก ารเน้ น กระบวนการของการสะท้อนความคิด เชิง วิพ ากษ์ ข องผู้เข้าร่ วมวิจยั เช่ น
งานวิจยั ของ เอดและแบรนท์ (Aid and Brandt. 2010) ได้ศกึ ษาแนวทางการจัดการขยะชุมชนทีเ่ กิด
จากการก่อสร้างและการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้าง (Construction and demolition waste) โดยใช้การวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้นกระบวนการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ ของผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง พบว่า การสร้าง
ตัวชี้วดั ที่เหมาะสมและโปร่งใสผ่านกระบวนการวิพาษวิธี (Dialectic process) ส่งผลต่อการสื่อสาร
อย่างเข้าใจที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการน าขยะ
กลับมาใช้และรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืน และงานวิจยั ของ ไบลท์ และคณะ (Blythe;
et al. 2013) ได้ศกึ ษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุ มชนโดยใช้โรงเรียนเป็ น ฐานเพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบตั ติ ่อสิง่ แวดล้อมอย่างยั ่งยืน พบว่า สิง่ สาคัญ ทัง้ ห้าแนวทาง อันได้แก่ การใช้จุดแข็งเป็ น ฐาน
(Strengths-based) การเสริมสร้างพลังอานาจ (Empowerment) การสร้างตัวแบบ (Role modeling)
การสื่อสาร (communication) และการวัดและการให้ผลสะท้อนกลับ (Measurement and feedback)
มีความสอดคล้องกับการสนับสนุ นการปฏิบตั ใิ นการสะท้อนความคิดเชิงวิพากษ์ของทัง้ ผู้นาชุมชน
ครูและนักเรียน ที่ส่งผลต่อการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั ่งยืน เช่น การลดปริมาณขยะ
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ณ หลุมฝั งกลบได้ถงึ 50% รวมทัง้ การเพิม่ จานวนและบทบาทของผูน้ านักเรียนและครูทใ่ี ห้การสนับสนุ น
เป็ นต้น ซึง่ จากงานวิจยั ทั ่วไปทีย่ กตัวอย่างมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้วา่ สิง่ ที่การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม (PAR) ได้ทาอยู่แล้วนัน้ เป็ นการค้นหาแนวทางการปฏิบตั ริ ่วมกันของผู้ร่วมวิจยั ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนารูปแบบโดยมีจุดเน้นทีแ่ ตกต่างกันไป
ในขณะที่การวิจยั ปฏิบตั ิการเชิง วิพากษ์แบบมีส่วนร่วม (Kemmis; et al. 2014) จะเน้ น
กระบวนการพัฒนาคนและสภาพแวดล้อมอย่างผสมกลมกลืนและยั ่งยืนโดยเพิม่ มิตเิ ชิ งลึกในการ
สะท้อ นความคิด ต่ อ ตนเองเชิง วิพ ากษ์ (Critical self-reflection) หรือทบทวนความสัม พัน ธ์ต่ อ
สภาพแวดล้อมและค้นหาแนวทางการปฏิบตั ทิ เ่ี หมาะสมและยั ่งยืนผ่านการพิจารณาเงื่อนไขแห่งการ
ปฏิบตั ิร่ วมกัน ซึ่ง สะท้อนให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่กรอบความคิดหรือมุมมอง ตลอดจน
ความรูส้ กึ และความต้องการของผู้ร่วมวิจยั อย่างแท้จริง กล่าวคือ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบ
มีส่วนร่วมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ ต่อตัวผู้ร่วมวิจยั และสังคมอย่างยังยืน ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนที่
ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะการปฏิบตั ิ (Practices) ที่แสดงออกในพื้นที่แห่งการเข้าถึงความเป็ นอัตวิสยั ซึ่ง
กัน และกัน (Intersubjective spaces) ทัง้ 3 พื้ น ที่ ได้แ ก่ 1) พื้น ที่แ ห่ ง ความหมาย (Semantic
space) คือ การพูด (saying) และการคิด (thinking) 2) พื้น ที่ท างกายภาพและเวลา (Physical
space-time) คือ การกระท า (doing) และ 3) พื้น ที่ท างสัง คม (Social space) คือ ความสัม พัน ธ์
(relating) เท่านัน้ แต่ยงั เปลีย่ นไปถึงโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ (Practice Architecture) ทีเ่ ป็ นมูลเหตุ
แห่งการสนับสนุ นหรือจากัด ให้เกิดการปฏิบตั ิ (Practice) ทัง้ 3 ส่วนซึ่ง ได้แก่ 1) การจัดการทาง
วัฒนธรรมและวาทกรรม (Cultural-discursive arrangement) ในพื้นที่แห่งความหมายที่เกีย่ วข้อง
กับ ความเข้ า ใจ (Understanding) โดยเฉพาะแนวคิด (ideas) ความเชื่อ (belief) และภาษา
(language) จากความเข้าใจทีส่ บั สน หรือทีไ่ ม่สมเหตุสมผล เปลีย่ นให้ทม่ี คี วามสมเหตุสมผลมากขึน้
2) การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์ (Material-economic arrangement) ในพืน้ ทีเ่ ชิงกายภาพ
และเวลา ที่เกี่ยวข้องกับวัส ดุ (objects) ในการปฏิบตั ิกจิ กรรมหรือในงานที่ท า ที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิท ธิผลหรือทดแทนกัน ได้ทงั ้ ในระยะสัน้ และระยะยาว เปลี่ยนให้มคี วาม
ยั ่งยืน และมี ผ ลิ ต ภาพมากขึ้น 3) การจัด การทางสัง คมและการปกครอง (Social-political
arrangement) ในพื้น ที่ท างสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพัน ธ์เชิงอานาจ (power) และความเป็ น
ปึ กแผ่น (solidarity) ซึง่ เป็ นเงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคล ทีม่ ผี ลประโยชน์จากการใช้ผอู้ ่นื
เป็ นเครื่องมือและเป็ นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เปลีย่ นให้มคี วามยุตธิ รรมและเปิ ดกว้าง
สาหรับการมีส่วนร่วมมากยิง่ ขึน้
ดังปรากฏเมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจยั ของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วม
(Critical PAR) ในครัง้ นี้ท่ที าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเข้าใจกับผู้ร่วมวิจยั ใหม่ ไม่ใช่เพียง
เฉพาะการพูดหรือภาษาทีใ่ ช้แยกประเภทขยะทีเ่ ปลีย่ นไป จาก 4 ประเภท เป็ น 2 ประเภท หรือเป็ น
6 ประเภท หรือ มากกว่า 6 ประเภทเท่ านั ้น หากแต่ ก ารเปลี่ย นแปลงยัง หยั ่งลึก ลงไปถึง การ
เปลี่ยนแปลงที่ม าของการเกิดการพูดหรือเกิดภาษาเหล่านัน้ ด้วย โดยความเข้าใจหรือความเชื่อ
เกีย่ วกับประเภทของขยะทีม่ าจากกรมควบคุมมลพิษกาหนด หรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขแนะนา หรือ
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สานักงานสิง่ แวดล้อมจังหวัดให้ความรู้ เคยเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง แต่ การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์แบบมี
ส่วนร่วมได้ปลดปล่อยผู้ร่วมวิจ ยั จากการถูกครอบง าด้วยความเชื่อ เหล่านี้ ผู้ร่ วมวิจยั ได้เกิดการ
วิพ ากษ์ จนสามารถท าลายความเข้าใจ ความเชื่อเดิมที่ครอบงา เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนถึง
ความคิดความเชื่อที่เป็ นทีม่ าของประเภทขยะใหม่ ร่วมกันสร้างความหมายใหม่โดยสร้างขึน้ มาจาก
ความเข้าใจวิถีปฏิบตั ิ วัสดุ เชิง กายภาพที่รองรับ และเงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ิแห่งตน จนเกิดเป็ น
ความหมายใหม่ขน้ึ มา อาทิ ผูร้ ่วมวิจยั บางคนแบ่งประเภทของออกเป็ น 2 ประเภท ทีม่ าของการแบ่ง
ประเภทของขยะแบบนี้คอื ความเข้าใจในวิถแี ห่งตน ที่บ้านไม่ได้มขี ยะเยอะ ไม่จาเป็ นต้องมีถงั ขยะ
มารองรับหลายแบบ ตนไม่ค่อยได้อยูบ่ ้าน ขยะ 2 ประเภทที่แยก คือ มีประโยชน์ กับไม่มปี ระโยชน์
ก็เพียงพอแล้วหากสามารถจัดการกับขยะเหล่านัน้ ได้ให้ปะปนกันจนเสื่อมคุณค่า พนักเก็บขยะหรือ
คนอื่นก็สามารถนาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป เป็ นต้น เช่นกันกับส่วนที่ 2 การเปลี่ยนการกระทา
ของผู้ร่ ว มวิจ ยั ที่เปลี่ย นไปถึง โครงสร้างแห่ ง การปฏิบ ัติท่ีเกี่ย วข้องกับ การจัดการทางวัส ดุ และ
เศรษฐศาสตร์ การตระเตรียมวัสดุ เพื่อรองรับการกระทาต่างๆ ของตน เกิดขึน้ ด้วยความเข้าใจใน
เงื่อนไขแห่งการกระทาของตน เช่น เมื่อเข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริงของขยะทีต่ นเองสร้างขึน้ ว่าขยะที่
บ้านของตนเองมี 2 ประเภท การจัดเตรียมถังขยะเพื่อรองรับขยะจึงเหลือแค่ 2 ใบ แทนทีจ่ ะเป็ น 4
ใบ ในแบบที่เคยรับรู้กนั มา และแทนที่จะใช้เงินจัดซื้อจัดหาถังขยะซึ่งมีราคาสูงก็เลือกใช้วธิ กี ารที่
ประหยัด โดยการประยุกต์สงิ่ ของเหลือใช้ หรือสิง่ ของที่หาง่ายราคาถูกกว่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
หรืออย่างเช่ นในบริบทของโรงเรียนเมื่อต้องจัดหาถังขยะสาหรับ ทิ้งขยะที่บริเวณศูนย์อาหารของ
โรงเรียน ถังขยะสีแดงที่เป็ น ถัง ขยะอัน ตรายก็ไม่จาเป็ น ต้องถูกจัดเตรียมเพราะการแยกขยะ ณ
สถานทีแ่ ห่งนี้ ณ เวลาปัจจุบนั นี้ยงั ไม่ปรากฏว่ามีขยะพิษหรือขยะอันตราย เป็ นต้น และส่วนสุดท้าย
คือการเปลีย่ นแปลงด้านความสัมพันธ์ (relating) อันเป็ นเงื่อนไขของการปฏิบตั ใิ นตัวบุคคลหรือกลุ่ม
บุคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิเช่นกัน คือ เมื่อผู้ท้งิ ขยะเข้าใจสิง่ ที่เป็ น
มูลเหตุท่มี าแห่งความหมาย เข้าใจและตระหนักถึงการจัดเตรียมวัสดุเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง
ทางความสัมพันธ์ท างสังคมที่โยงใยกับการกระทา จึงปรากฏให้เห็น อาทิ การที่ผู้ร่วมวิจยั มองว่า
หน้าทีก่ ารเก็บ การคัดแยกขยะเป็ นหน้าทีข่ องทางหน่วยงานรัฐ ผูร้ ่วมวิจยั จ่ายเงินค่าเก็บขยะในทุกๆ
เดือนเพื่อให้ห น่ วยงานรัฐจัดการขยะที่ตนทิ้ง ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ในลักษณะผู้จ้างและผู้รบั จ้าง
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ถูกกาหนดและจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มอี านาจ
ไม่ ว่าจะเป็ น การจัดซื้อถัง ขยะ การก าหนดประเภทถัง ขยะ ความสัม พัน ธ์ เชิง อานาจเหล่ านี้ ไ ด้
แปรเปลีย่ นไปจากการทีผ่ ู้ร่วมวิจยั ได้คนพบเงื่อนไขแห่งการปฏิบตั ขิ องตน ไม่วา่ จะเป็ นเงื่อนไขด้าน
ความตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม เงื่อนไขด้านรายได้ และเงื่อนไขแห่งบุญ ดังปรากฏให้เห็นในความสา
พันธ์แห่งความเอือ้ อาทรต่อกันของผูร้ ่วมวิจยั ทีม่ ตี ่อบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับขยะ การคัดแยกขยะหรือ
การทิ้งขยะให้ถูกประเภทกลายเป็ นหน้าที่ของผู้ร่วมวิจยั ที่ยนิ ดีทา และการได้มโี อกาสคัดแยกขยะ
และส่งมอบให้คนเก็บขยะของหน่ วยงานรัฐเป็ นความสัมพันธ์ในฐานะผูใ้ ห้และผูร้ บั การบริจาคให้กบั
วัด ทัง้ นี้ในส่วนของบริบทโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูกบั นักเรียนทีเ่ ป็ น
ความสัม พันธ์เชิงอานาจนักเรียนต้องทาตามที่ครูส ั ่ง ครูกาหนด เปลี่ยนเป็ นครูร่วมรับฟั งและร่วม
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ดาเนินกิจกรรมไปพร้อมๆ กับนักเรียน การที่ผมู้ อี านาจเปิ ดกว้างและรับฟั งความคิดเห็นของผูร้ ่วม
วิจยั และได้ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมเกีย่ วกับการจัดการขยะใน
ชุมชนแห่งนี้ จึงกล่าวได้ว่าการสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ครัง้ นี้ ได้มอบการเปลีย่ นแปลง
ที่ เปลี่ย นไปถึ ง โครงสร้า งแห่ ง การปฏิบ ัติ อ ัน เป็ นเบื้อ งลึก แห่ ง การก่ อ เกิด การปฏิบ ัติ ซึ่ง การ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวนี้ได้นาไปสู่การเปลีย่ นแปลงอย่างยั ่งยืนโดยแท้จริง

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากการวิจยั เรื่องการสร้างรูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรบนฐานการมี
ส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะจาก
การวิจยั ดังนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บตั ิ
1. ระดับบุคคล
1.1 จากข้อค้นพบการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในระดับบุคคลเกีย่ วกับขยะนัน้ พบว่ามี
เงื่อนไขแห่ ง การปฏิบ ัติห รือสิ่ง ที่อยู่เบื้อ งหลัง การมีพ ฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจรที่
น่าสนใจ คือ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรายได้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบุญกุศล รวมทัง้ เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ท่ี
สามารถจัดได้เป็ น สองกลุ่ม คือ กิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือทาและกิจกรรมที่เน้ นการ
ถ่ายทอดทางสังคม ทาให้เห็นว่าหากต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ ควรมีการจัดกิจกรรม
ทีส่ ่งเสริมให้บุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลงในเงื่อนไขรายได้ สิง่ แวดล้อม และบุญกุศลและเป็ นกิจกรรม
ในสองกลุ่ม การเรียนรู้ คือ เรียนรู้จ ากการลงมือท า และเรียนรู้จากการถ่ ายทอดทางสัง คม เช่ น
กิจกรรมการจัดการขยะที่เชื่อมโยงกับการเกิดรายได้ การตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม หรือการสร้างบุญ
กุศล อาทิ จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรูเ้ กี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การจัดการ
ขยะเพื่อสิง่ แวดล้อม เพื่อบุญกุศล เชื่อมโยงกับกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของคนในชุมชน
เป็ นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เมื่อมีการจัดและได้นาเงื่อนไขเหล่านี้มาเป็ นสิง่ ชักจู งใจก็จะทาให้
เอือ้ ต่อการเกิดพฤติกรรมได้ดแี ละง่ายยิง่ ขึน้
1.2 จากข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะของชุมชน จะเห็นได้วา่ ในระดับ
บุคคลเกิดการเปลีย่ นแปลงด้านความรู้ ทัง้ ในประเด็นวิธกี ารจัดการขยะและการคัดแยกขยะ และด้าน
ความรู้สกึ ทัง้ ประเด็นความตระหนักต่อการจัดการขยะ เจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ และการเห็น
คุณ ค่าในตนเอง ดังนัน้ ควรมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่
สมาชิกในชุม ชนและโรงเรียน โดยคานึงถึงบริบทของพื้นที่ ทัง้ บริบททางกายภาพและบริบททาง
สังคม เช่น กิจกรรมการสร้างความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการขยะและการคัดแยกขยะโดยคนในชุมชน
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อให้เกิดการเห็นคุณค่า
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ในตนเองและเกิดเจตคติท่ดี ตี ่อการจัดการขยะ มีกจิ กรรมทีน่ าเสนอภาพผลกระทบจากการนาเสนอ
ต่อคนในชุมชนและโรงเรียน ซึง่ ควรนาภาพผลกระทบทีใ่ กล้ตวั ชุมชนและโรงเรียนมานาเสนอให้เห็น
เป็ นต้น
2. ระดับครัวเรือนและชุมชน
2.1 จากข้อค้นพบเกีย่ วกับการจัดการขยะทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์หลังจากทีม่ กี าร
คัดแยกขยะที่เกิดประโยชน์แล้ว ขยะทีไ่ ม่สามารถใช้ได้จะนาไปรวมกันและทิง้ ในถังของเทศบาล ซึ่ง
มีครัวเรือนละ 1 ถัง โดยทีไ่ ม่มกี ารคัดแยกขยะเหล่านัน้ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะที่
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อนทิง้ เช่น การแบ่งปั นถังขยะของครัวเรือน โดยการจับคู่บา้ นใกล้เคียงกัน
นาถังขยะมารวมกัน และใช้ถงั ขยะร่วมกันเพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะแต่ละประเภทตามที่ค รัวเรือนมี
เช่น ถังสาหรับใส่ขยะทั ่วไป และอีกถังสาหรับใส่ขยะอันตราย เป็ นต้น
2.2 จากข้อค้นพบที่ว่าการสร้างความหมายในการเรียกขยะ หรือถังขยะประเภท
ต่างๆ ด้วยตัวชุมชนเองเป็ นความหมายที่สามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าการใช้ศพั ท์ทางวิชาการ ดังนัน้
เสนอแนะให้ครัวเรือนและชุ มชนมีการกาหนดความหมาย เขียนอธิบายถึงประเภทของขยะไว้ท่ถี งั
ขยะเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็ นข้อตกลงสาหรับผูท้ ม่ี าเยีย่ มบ้านหรือคนภายนอกทีเ่ ข้ามาในชุมชน
2.3 จากข้อค้นพบการทากิจกรรมในชุมชนพบว่าผูร้ ่วมวิจยั และผูร้ ่วมกิจกรรมส่วน
ใหญ่เป็ นกลุ่มผูน้ าทีไ่ ม่เป็ นทางการและเป็ นวัยเกษียณอายุ ดังนัน้ ควรส่งเสริมให้เกิดการทากิจกรรม
ทีม่ าจากกลุ่มคนทีห่ ลากหลายมากขึน้ เช่น ผูน้ าทีเ่ ป็ นทางการในชุมชน กลุ่มคนทางาน และกลุ่มเด็ก
และเยาวชน โดยอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมทัง้ ความรู้ คุณลักษณะทางจิต และส่งเสริมพฤติกรรมการ
รวมกลุ่มเพื่อการจัดการขยะ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ขยะ ทีใ่ ห้ทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรมตัง้ แต่กระบวนการวางแผนจนกระทั ่งถึงการปฏิบตั ิ จะช่วยให้เกิดการทางาน
ร่วมกันและเกิดพลังทีเ่ ข้มแข็ง ภายใต้บริบทของชุมชน
2.4 การศึกษาครัง้ นี้พบว่าปั จจัยสาคัญของการประสบความสาเร็จในการจัดการ
ขยะอย่างครบวงจรในชุมชนคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เนื่องจากก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จ
การเป็ นสมาชิกทีด่ ขี องชุมชน การรับผิดชอบต่อความคิดเห็นของตนเองและผูอ้ ่นื ดังนัน้ ชุมชนควรมี
การจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยกันแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการที่
เกิดขึน้ เป็ น ประจา เพื่อให้เกิดความยั ่งยืน ในเรื่องของการเป็ น ส่วนหนึ่งและการมีส่วนร่วมที่ย ั ่งยืน
ต่อไป
2.5 จากผลการศึกษาทาให้เกิดเครือข่ายการทางานเพื่อการจัดการขยะในระดับ
ชุ ม ชน เช่ น ผู้น าชุ ม ชน หน่ วยงานระดับท้อ งถิ่น ในชุ มชน โรงเรีย น ดัง นัน้ เพื่ อให้บทบาทของ
เครือข่ายมีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และเกิดความเข้มแข็ง ยั ่งยืนในการจัดการขยะของชุมชน จึงควรมี
การส่งเสริมให้จดั กิจกรรมการจัดการขยะทีภ่ าคีเครือข่ายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2.6 จากข้อค้นพบในมิตขิ องการสร้างความยั ่งยืน อันประกอบด้วยการพึ่งตนเอง
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่นื และการรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ดังนัน้ จึงควรส่งเสริมให้ชุมชนมีกจิ กรรมที่
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ส่ง เสริมให้เกิดความยั ่งยืน เช่ น การถ่ ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบตั ิสู่ส มาชิกในชุ มชนอย่าง
ต่อเนื่องและเปลีย่ นผูท้ าหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้มบี ทบาทและเกิดการมีส่วน
ร่วม จัดกิจกรรมการจัดการขยะทีเ่ ชื่อมโยงกับการช่วยเหลือบุคคลอื่นหรือชุมชน เป็ นต้น
3. ระดับโรงเรียน
3.1 จากข้อค้นพบทีว่ ่าโรงเรียนได้สนับสนุ นให้ครูและนักเรียนได้ร่วมทากิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่น การคัดแยกขยะ การท าปุ๋ ยหมั ก เป็ น ต้น พร้อมทัง้ กล่าวชื่นชมในที่
สาธารณะจนทาให้เกิดความภาคภูมใิ จและอยากจะเผยแพร่พฤติกรรมดังกล่าวจนเกิดระบบพี่สอน
น้องในการทาถังขยะและการคัดแยกขยะ ดังนัน้ เสนอแนะให้มกี ารจัดชมรมหรือการทากิจกรรมกลุ่ม
แบบพี่สอนน้องในโรงเรียน ครูควรมอบหมายโครงงาน เพื่อนักเรียนให้มาทากิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
การคัดแยกขยะ และร่วมกันหานวัตกรรมช่วยการกาจัดขยะทีถ่ ูกวิธอี ย่างต่อเนื่อง
3.2 สาหรับครูผู้ส อน ควรส่งเสริมให้เกิดการบูร ณาการการจัดการขยะกับการ
จัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียนในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การจัดการขยะอย่างครบวงจร
ของโรงเรียนมีความต่อเนื่องและยั ่งยืน นักเรียนได้นาการเรียนรูจ้ ากชัน้ เรียนลงสู่การปฏิบตั จิ ริง
3.3 สาหรับผู้บริหาร ควรมีนโยบายหรือแนวปฏิบตั ทิ ่สี ่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ขยะในโรงเรียน เช่ น กาหนดเป็ น แนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจัดการขยะของโรงเรียน สนับสนุ น การ
บูรณาการกิจ กรรมการจัดการขยะกับ รายวิช าในโรงเรียน สร้างความร่วมมืออย่างเป็ น ทางการ
ระหว่างบ้านออมทรัพย์ของโรงเรียนกับธนาคารขยะของชุมชน เพื่อให้สามารถมีแหล่งรับซือ้ ขยะของ
โรงเรียนอย่างชัดเจน ต่อเนื่อง เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
1. จากข้อค้น พบที่พบว่าประเด็น ของนโยบายเป็ น สิ่งส าคัญ ที่ช่ วยสนับสนุ น การมี
พฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ดังนัน้ หน่วยงานระดับท้องถิ่นควรให้ความสาคัญเกีย่ วกับ
การจัดการขยะของชุมชน โดยอาจนาข้อค้นพบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรไป
เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายหรือแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับตาบล
โดยคานึงถึงความแตกต่างทางความคิด ความเชื่อ และวิถปี ฏิบตั ขิ องชุมชน
2. จากข้อค้นพบทีว่ ่าชื่อหรือสัญลักษณ์หรือข้อความทีร่ ะบุประเภทของของทีป่ รากฏ
อยูบ่ นถังขยะเกีย่ วกับข้องกับการมีพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ดังนัน้ ในระดับนโยบาย
จึงควรมีการปรับเปลีย่ นนโยบายในการจัดซื้อหรือการนาถังขยะรูปแบบเดิมไปวางอาจไม่เหมาะสม
กับประเภทหรือบริบทของชุมชน ดังนัน้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรตระหนักในประเด็นนี้และควร
จัดเตรียมถังขยะและสัญลักษณ์ส่อื ความหมายทีเ่ หมาะสมกับและสอดคล้องกับความเข้าใจของผูค้ ดั
แยก เช่ น แทนที่จะเป็ นถังขยะ 4 ประเภท (ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั ่วไป ขยะอันตราย) ก็
เปลีย่ นเป็ นจัดเตรียมถังขยะแค่ 2 ประเภทคือ ขยะขายได้ กับ ขยะขายไม่ได้
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3. จากข้อค้นพบที่วา่ ในชุมชนจะมีกลุ่มทีแ่ ยกขยะด้วยเงื่อนไขแห่งบุญ และกลุ่มคนที่
ตระหนักต่อสิง่ แวดล้อม จะมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะแค่ 2 ประเภท หน่ วยงานระดับท้องถิน่ ที่มี
หน้ าที่จดั เตรียมวัสดุสามารถดาเนิ นโยบายทางเลือกเพื่อส่งให้ให้คนกลุ่มนี้ ได้คดั แยกขยะโดยไม่
จาเป็ นต้องซือ้ ถังขยะเพิม่ อีกใบให้แต่ละครัวเรือน เนื่องจากแต่ละครัวเรือนมีถงั ขยะคนละหนึ่งใบ การ
เพิม่ นโยบายทางเลือกให้สองครัวเรือนทิ้งขยะร่วมกันโดยการคัดแยกขยะแค่ 2 ประเภท คือขยะที่
ขายได้ กับ ขยะที่ขายไม่ ไ ด้ จากนัน้ ก็ล ดราคาค่าจัดเก็บ ขยะต่ อเดือนให้กบั ครัวเรือ นที่เข้าร่ ว ม
โครงการ เนื่องจากขยะทีจ่ ะถูกขนส่งไปกาจัดก็จะมีปริมาณลดลงเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
กาจัดขยะของหน่วยงาน อีกทัง้ ขยะที่ถูกคัดแยกก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กบั หน่วยงานได้อกี ทาง
ด้วยเช่นกัน
4. ในการดาเนิน การในเชิงนโยบายในเรื่องของงบประมาณที่พบว่าแต่เดิมนัน้ เคย
นามาจัดอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กบั ชาวบ้าน จากผลการศึกษาพบว่าชาวบ้านมีความรู้
ในเรื่องการคัดแยกขยะแล้วแต่ไม่ ม ีถ ังขยะหรือระบบการรองรับการจัดการขยะทัง้ วงรอบ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการสร้างความยั ่งยืน ดังนัน้ เสนอแนะให้มกี ารกาหนดนโยบายในการพัฒนาเรื่องการ
เพิ่มจานวนถัง ขยะและระบบการจัดเก็บ การหมุน เวียนขยะ และการจัดการในด้านการคัดแยกที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 3 ด้านคือ ด้านรายได้ ด้านสิง่ แวดล้อม และด้านการสร้างบุญ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครังต่
้ อไป
1. การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ร่ วมวิจยั ส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มผู้ผู้น าชุ มชนเพศชาย และเป็ น กลุ่ม
ผูส้ งู อายุ ทาให้กระบวนการคิด และการดาเนินการต่าง ๆ ถูกจากัดอยู่เพียงช่วงวัยเดียวยังขาดกลุ่ม
ช่วงวัยอื่นๆ ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็ นเพียงผู้เข้ามารับต่อองค์ความรูท้ ่ผี ่านการคิด การวิพากษ์มาแล้ว จึง
ทาให้เกิดช่องว่างของการเรียนรู้ กระบวนการทางานตัง้ แต่เริม่ ต้นจนประสบความสาเร็จ กระทั ่งได้
รูปแบบและกลไกการจัดการขยะอย่างครบวงจรของชุมชน ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจดึงกลุ่มอื่นๆ
ทีห่ ลากหลายในแต่ละช่วงวัยเข้ามาเป็ นผู้ร่วมวิจยั เช่น กลุ่มผู้นาด้านอาชีพและวัยทางาน กลุ่มผูน้ า
เด็กและเยาวชน เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดกระบวนการดาเนินการด้าน
การจัดการขยะมากยิง่ ขึน้
2. เนื่องจากในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารเชิงวิพากษ์ แบบมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างครบวงจรในบริบทของโรงเรียนและชุมชนซึ่งแม้วา่ การ
ดาเนินการดังกล่าวยังคงถูกขับเคลื่อนต่อไปด้วยตัวของชุมชนเอง ต่อกระทั ่งมองเห็นความยั ่งยืนของ
การเป็ นชุมชนที่พ่งึ พาตนเองได้ การช่วยเหลือกัน และการรวมกลุ่มอย่างมีพลัง ก็ตาม แต่ทว่าเป็ น
การดาเนินการเพียงไม่กช่ี ุมชนซึ่งอยู่อาเภอเดียวในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก ดังนัน้ ในการวิจยั ในครัง้
ต่อ ไปอาจมีก ารขยายพื้น ที่ ข องการศึก ษาวิจยั ให้ค รอบคลุ ม มากยิง่ ขึ้น หรือ อาจมีก ารขยายผล
การศึกษาในพื้นที่อ่นื ที่มบี ริบทคล้ายคลึงกัน โดยสามารถนารูปแบบและกลไกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ไปใช้ใน
พื้น ที่อ่ืน ๆจนสามารถสร้างข้อ สรุ ป ที่ช ัดเจนในระดับ ของการสร้างต้น แบบของการจัด การขยะ
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อย่างครบวงจรอันเป็ นการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการมีส่วนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างยั ่งยืนต่อไป
3. การวิจยั ครัง้ นี้เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง การจัดการขยะอย่างครบวงจรในบริบท
โรงเรียนและชุ มชนแต่ในระหว่างการทาวิจยั มีการสร้างผู้น าชุมชนในประเด็น ทางวัฒนธรรมด้วย
ดังนัน้ การวิจ ยั ครัง้ ต่อไปอาจมีการศึกษาร่วมกัน ระหว่างการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมและการ
จัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชน
4. การวิจ ัย ครัง้ นี้ เป็ นการวิจ ัย กับ ชุ ม ชนโดยเน้ น การสร้า งความร่ ว มมือ ในการ
ขับเคลื่อนระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร จนกลายเป็ นชุมชนต้นแบบของการจัดการขยะ และ
พบว่าหลังจากการเข้าร่วมกระบวนการวิจยั ผู้ร่วมวิจยั หลายคนได้กลายมาเป็ นแกนนาในด้านต่างๆ
ที่ช่วยสนับสนุ น ระบบการจัดการขยะอย่างครบวงจร ซึ่งการเป็ นแกนนาดังกล่าวเกิดจากการหล่อ
หลอมความคิดที่โดดเด่น การสร้างนวัตกรรมขึน้ ในชุมชน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เสนอแนะให้มกี ารศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษากับแกนนาด้านการจัดการขยะในชุมชน เพื่อค้นหากระบวนการทีน่ าไปสู่
การเป็ นแกนนาของชุมชนในเรื่องการจัดการขยะต่อไป
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ภาคผนวก ก.
การวิเคราะห์กจิ กรรมทีด่ าเนินการด้วยการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิ (Practice) และโครงสร้างแห่งการปฏิบตั ิ (Practice architecture)
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วงรอบที่ 1 กิ จกรรมที่ 1 ให้ความรู้และฝึ กปฏิ บตั ิ การคัดแยกขยะเพื่อให้เกิ ดรายได้
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
เชิญ วิท ยากรจากศู น ย์ ค ัด แยกขยะเพื่ อ รีไ ซเคิ ล วงษ์
พาณิชย์มาอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งการคัดแยกขยะเพื่อ สร้าง
รายได้ พร้อมลงมือฝึ กปฏิบตั จิ ริง จากขยะตัวอย่างที่ท าง
ศูนย์คดั แยกขยะเตรียมมา

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีการกล่าวถึงบุคคลทีจ่ ะมาให้ความรูว้ ่าต้องเป็ น ผูท้ ี่
สามารถพู ดภาษาง่ ายๆให้ ช าวบ้านเข้าใจ เน้ น ว่าต้อ งเป็ นนั ก
ปฏิบตั ิ ไม่ใช่ประเภทนักวิชาการทีม่ าพูดตามตารา ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั เคย
ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์ จึงทราบว่ามี
การจัดอบรมให้ความรูพ้ ร้อมฝึ กปฏิบตั จิ ริง จึงมีการติดต่อประสาน
วิทยากรเพื่อจัดอบรมรม
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
วิทยากรทางานอยู่ที่ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ มี
การรับซื้อ ขยะ ทัง้ ขยะจากชาวบ้านที่น าขยะมาขายด้ว ยตัวเอง
และรับซื้อขยะจากเครือข่ายสาขาย่อยของวงษ์พาณิชย์ จึงมีความ
คุณเคยกับรายได้ทเี่ กิดจากการซื้อขายขยะ

การพูด (Sayings)
คาพูดทีม่ ลี กั ษณะพิเศษปรากฏในการทากิจกรรมอบรมที่
วิทยากรใช้เรียกขยะ “ขยะคือทองคา” “ไม่มขี ยะบนโลก
ใบนี้ ม นั คือ ทรัพ ยากรที่ว างอยู่ ผ ิดที่เ ท่ านัน้ ” “ขยะสร้าง
รายได้” “ขยะช่วยค่าน้ าค่าไฟ” ถูกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
เกิดการคัดแยกขยะในบ้านของผูเ้ ข้าร่มแต่ละคน
ผูร้ ว่ มวิจยั มีการพูดถึงขยะว่า “ขยะมันเป็ นเงินเป็ นทอง” บ้านของผู้ร่ว มวิจ ัย เป็ น ร้านค้าขายอาหารและขายของช าจะมี
ปริมาณขยะค่อนข้างเยอะ เนื่องจากแต่ละวันต้องไปซุปเปอร์ม า
เก็ตหรือตลาดสดเพื่อซื้อวัตถุดบิ มาทาการปรุงอาหาร จึงมีการเก็บ
รวบรวมขยะไว้ขายเอง ความคิดเรือ่ งเงินๆ ทองๆ และผลกาไร จึง
เป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ประจาวัน
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมการให้ความรูแ้ ละสร้างแรงจูงใจแก่ผรู้ ่วมวิจยั ใน การบรรยายใช้หอประชุมของโรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี ซึ่ง
ครัง้ นี้ เป็ น การบรรยายของวิท ยากรพร้อ มกับนาเสนอ เป็ นพื้นที่โล่งมีข นาดเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรม ชุดเครื่อ ง
ภาพ และสื่ อ วี ดี ท ั ศ น์ ผ่ า นเครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร์ เสีย งและเครื่อ งฉายโปรเจคเตอร์ที่ใ ช้ใ นการบรรยายครัง้ นี้ ทาง
ตลอดจนการสาธิตและยกตัวอย่างขยะจริงๆ ให้ผเู้ ข้าร่วม โรงเรียนทางเป็ นผูจ้ ดั เตรียมไว้ให้
วิจยั ได้รบั ชม
กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ทิ างวิทยากรได้นาขยะจานวนมาก ขยะจานวนมากที่นามาให้ผเู้ ข้าร่วมได้ฝึกแยกเป็ นขยะแห้ง ทาง
มาเทรวมกันกองไว้ที่กลางห้องประชุมโดยมีผา้ ใบขนาด ทีม วิท ยากรเตรีย มมาจากศูน ย์ เ มื่อ มีการเตรีย มขยะมาก็ท าให้
ใหญ่ ปูร องก่อ นเพื่อ ไม่ใ ห้พ้ืน อาคารหอประชุม สกปรก ผูเ้ ข้าร่วมได้เห็นประเภทของขยะอย่างครบถ้วนชัดเจน ผืนผ้าใบ
เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่ว มวิจยั ได้ลงมือ ปฏิบตั ิการคัดแยกขยะ ขนาดใหญ่ทเี่ ตรียมมากก็ทาให้งา่ ยต่อการจัดเก็บ
พร้อมทัง้ แสดงสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
การเชิ ญ วิ ท ยากรมาให้ ก ารอบรมครัง้ นี้ ไ ด้ ร ับ ความ มศว มีนโยบายการจัดตัง้ ศูนย์รไี ซเคิล ขยะที่องค์รกั ษ์ จึงได้มกี าร
ช่วยเหลือจากผูว้ จิ ยั และสถาบันวิจยั พฤติกรรม มศว ซึง่ จัดเตรียมคณะอาจารย์และผูบ้ ริหารที่เ กีย่ วข้องไปศึกษาดู ง านที่
เป็ นผูท้ เี่ คยเดินทางไปศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์คดั แยกขยะเพื่อ ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ จ.พิษณุโลก ได้มโี อกาส
พบปะพูดคุยกับ อ.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของศูนย์ อ.ดร.สม
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การปฏิ บตั ิ (Practice)
รีไ ซเคิล วงษ์ พ าณิ ช ย์ จ.พิ ษ ณุ โ ลก ช่ ว ยในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน
ก่ อ น การ ติ ดต่ อ ข อ ใ ช้ ส ถ าน ที่ ผู้ ว ิ จ ั ย ไ ด้ เ ชื้ อ เ ชิ ญ
ผู้อ านวยการโรงเรีย นเข้าร่ว มเป็ น หนึ่ งในผู้ร่ว มวิจยั มี
ส่วนทาให้การติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้สถานทีใ่ นการ
จั ด อบรมครั ง้ นี้ ผู้ ว ิ จ ั ย ได้ ร ั บ ความอนุ เคราะห์ จ าก
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี ได้อนุ ญาต
ให้ใช้อาคารสถานที่พร้อมทัง้ อานวยความสะดวกในการ
ดาเนินการเป็ นอย่างดี
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ในการทากิจกรรมครังนี
้ ้สาหรับผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร บั
ความรูแ้ ละได้ฝึกลงมือปฏิบตั กิ ารแยกขยะทีม่ ใี นครัวเรือน
เพื่อให้เกิดรายได้ อีกทัง้ ยังได้รเู้ ทคนิคต่างๆ ที่สามารถ
นาไปใช้ได้จริง เพื่อ เพิ่มมูล ค่าให้ขยะก่อ นที่จะขาย เช่น
การแยกประเภทของกระดาษ จะทาให้ได้ราคาดีขน้ึ การ
แยกประเภทของพลาสติกหากไม่แยกจะถูกซื้อในราคา
ขันต
้ ่า ณ วันเวลาทีข่ าย เป็ นต้น

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ไทย มีความยินดีและรับปากจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกาลัง
ตามทีอ่ าจารย์สามารถจะช่วยได้
ผู้อ านวยการโรงเรีย นมีค วามประสงค์ อ ยากจะสนองตอบต่ อ
นโยบายการจัด การขยะในโรงเรีย นของทางกระทรวงที่ ไ ด้ ใ ห้
โรงเรียนต้องมีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
ทาให้ผอู้ านวยการซึ่งเป็ นหนึ่งในนักวิจยั ให้การสนับสนุ นการจัด
กิจกรรมทัง้ อาคารสถานที่และมอบหมายครูช่วยดูแลจนกิจกรรม
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
เมื่อ กล่ า วถึ ง การแยกขยะ ณ ชุ ม ชนต าบลเกาะหวาย การจัด
กิจกรรมครัง้ นี้ไม่ได้เป็ นครัง้ แรกที่เกิดขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ ม ี
หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ จัดอบรม ผูร้ ว่ มวิจยั
บางคนเป็ น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บา้ น(อสม.) ซึ่งมีโอกาสได้
เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการคัด แยกขยะหากแต่ เ ป็ น การสอน
แยกขยะ 4 ประเภทตามที่ ก รมควบคุ ม มลพิ ษ ก าหนด หรื อ
หน่ วยงานสาธารณสุข ก็จ ะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ
อันตราย หรือขยะติดเชือ้ ไม่ได้มงุ่ หวังให้คนแยกในครัวเรือ นเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งแตกต่างจากการจัดกิจรรมในครัง้ นี้ที่ มุ่ง ให้
ผูเ้ ข้าร่วมเห็นมูลค่าทีเ่ กิดจากขยะ

บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการคัดแยกขยะเพื่อ ให้
เกิ ด รายได้ ร่ ว มกับ กลุ่ ม ผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย จากชุ ม ชน โดย
วิทยากรจากศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
โรงเรียนมีอาคารธนาคารขยะที่ไว้สาหรับรับฝากขยะจากนักเรีย น
แต่ยงั ไม่มกี ารคัดแยกขยะเพื่อไปเก็บยังธนาคารขยะ หน่ วยงาน
ที่ม าสร้างธนาคารขยะไว้ใ ห้แ ล้ ว ก็ไ ม่ไ ด้ม าติ ดตามประเมิ น ผล
ธนาคารขยะก็ยงั ไม่ไ ด้เ กิดการดาเนิน การอย่ างเป็ น รูปธรรม ครู
และนักเรียนเห็นตรงกันว่าหากได้รบั ความรูเ้ รื่องการคัดแยกขยะ
จากผู้เ ชีย วชาญคือ ผู้ร ับ ซื้อ ขยะโดยตรงจะมีป ระโยชน์ ใ นการ
บริหารจัดการธนาคารขยะของโรงเรียน
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
“ขยะขายได้” คือ “ขยะรีไซเคิล ” คือ ขยะที่นักเรีย นจะ วิท ยากรให้บรรยายให้ความรู้เ รื่อ งขยะที่เ ราขายแล้ว ถู ก น าไป
นาไปฝากกับธนาคารขยะของโรงเรียน
จัด การอย่ า งไร ถู ก น าไปจัด การต่ อ ที่ ไ หน เป็ นการกล่ า วถึ ง
กระบวนการรีไซเคิลทีน่ กั เรียนเห็นภาพตัง้ แต่ขยะถูกขายจนกลาย
มาเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่อกี ครังหรื
้ อหรือแปรรูปไปใช้ประโยชน์ อย่ าง
อื่นต่อไป เช่น ขวดพลาสติกที่
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การปฏิ บตั ิ (Practice)

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)

ถ้านักเรียน “แยกขยะเป็ น” ธนาคารขยะของโรงเรียนก็จะ ที่ผ่านมาแม้จ ะมีการสร้า งอาคารธนาคารขยะแต่ ก็ย ัง ไม่ ม ี ก าร
ดาเนินการได้
ดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมส่วนหนึ่งหลังจากเปิ ดธนาคารให ม่
นักเรียนนาขยะรวมกันมาไม่แยกขยะเอามาฝาก นักเรียนก็แยกไม่
เป็ นกลายเป็ นทิ้งรวมกันหมด จนในทีส่ ดุ ก็ปิดธนาคารขยะหลังเปิ ด
ได้เพียงสองสัปดาห์
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมการให้ความรูแ้ ละสร้างแรงจูงใจแก่ผรู้ ่วมวิจยั ใน การบรรยายใช้หอประชุมของโรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี ซึ่ง
ครัง้ นี้ เป็ น การบรรยายของวิท ยากรพร้อ มกับนาเสนอ เป็ นพื้นที่โล่งมีข นาดเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรม ชุดเครื่อ ง
ภาพ และสื่ อ วี ดี ท ั ศ น์ ผ่ า นเครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร์ เสีย งและเครื่อ งฉายโปรเจคเตอร์ที่ใ ช้ใ นการบรรยายครัง้ นี้ ทาง
ตลอดจนการสาธิตและยกตัวอย่างขยะจริงๆ ให้ได้รบั ชม โรงเรียนทางเป็ นผูจ้ ดั เตรียมไว้ให้
กิจกรรมการฝึ กปฏิบตั ทิ างวิทยากรผูจ้ ดั ได้นาขยะจ านวน ขยะจานวนมากที่นามาให้ผเู้ ข้าร่วมได้ฝึกแยกเป็ นขยะแห้ง ทาง
มากมาเทรวมกัน กองไว้ที่กลางห้อ งประชุมโดยมีผ ้าใบ ทีมวิทยากรเตรีย มมาจากศูนย์เ มื่อ มีการเตรีย มขยะมากก็ท าให้
ขนาดใหญ่ ม าปู ก่ อ นเพื่ อ ไม่ ใ ห้ พ้ื น อาคารหอประชุ ม ผูเ้ ข้าร่วมได้เห็นประเภทของขยะอย่างครบถ้วนชัดเจน ผืนผ้าใบ
สกปรก เปิ ดโอกาสให้ผู้ร่ว มวิจยั ได้ล งมือปฏิบตั ิก ารคัด ขนาดใหญ่ทเี่ ตรียมมากก็ทาให้งา่ ยต่อการจัดเก็บ
แยกขยะพร้อมทัง้ แสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนกับครูผรู้ ่วมวิจยั สองท่านได้อ านวย ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้เ กิดจากการที่ผอู้ านวยการโรงเรีย นเป็ น
ความสะดวกและให้ความร่วมมือกับผูร้ ่วมวิจยั จากชุม ชน หนึ่งในผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกับชุมชน และในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา
ในการจัดกิจ กรรมการอบรมเชิง ปฏิบตั ิ ก ารครัง้ นี้ เ ป็ น ครูในโรงเรียนสองท่านทีเ่ ข้าร่วมโครงการวิจยั ก็มคี วามสบายใจใน
อย่ างดี แม้ผู้อ านวยการจะมีภารกิจ มากแต่ ก็อ ยู่ ร่ ว มกิ การทางานเพราะผูอ้ านวยการสนับสนุน
จรรมตลอด
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
นักเรียนได้รบั ความรูใ้ นการจัดหมวดหมูแ่ บ่งประเภทของ ตลอดหลายปี ที่ผ่านมาภายในโรงเรียนไม่มกี ารแยกประเภทขยะ
ขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าสูงสุดเมือ่ ต้องการขาย
ไม่มถี งั ขยะสาหรับรองรับการแยกขยะแต่ละประเภท ขยะทุกชิน้ ที่
เห็น คุณค่าของขยะจากที่เ คยมองว่าไม่ม ีค่าน่ ารังเกียจ เกิดขึ้น ในโรงเรีย นจะถู กทิ้ง ลงถัง รวมกัน หมด ท าให้ข ยะเสื่อ ม
เป็ นของไร้ประโยชน์ตอ้ งทิ้งอย่างเดียว
คุณค่า เป็ นของไม่มรี าคา เป็ นอย่างนี้นานมาแล้วจนทาให้นกั เรียน
ทุ กคนรับรู้ว่าขยะทุ กชิ้น ก็คือ ของไม่ม ีคุณค่า ไม่ม ีร าคา จนเมื่อ
ได้ ร ับ ความรู้ และได้ ล องฝึ กปฏิ บ ัติ จ ากขยะที่ ท างวิ ท ยากร
จัดเตรีย มมา เห็น ราคาที่ร บั ซื้อ เห็น กระบวนการน าไปรีไซเคิล
กลับมาเป็ นผลิตภัณฑ์อกี ครัง้
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วงรอบที่ 1 กิ จกรรมที่ 2 ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
วิทยากรจาก มศว ให้ความรูเ้ รือ่ งการทาถังขยะอย่างง่าย
จากตาข่ายลวด เพื่อใช้สาหรับรองรับ และรวบรวมขยะที่
แยกไว้ภายในครัวเรือน ก่อนถูกนาไปขาย หรือมีคนมา
รับซื้อ กิจกรรมนี้ได้ให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้ลงมือฝึ กปฏิบตั ิจ ริง
สร้างถังขยะจากตาข่ายลวด แล้วมอบถังขยะตะแกรงลวด
ไว้ให้กบั ทางโรงเรียนไว้ใช้งาน
การพูด (Sayings)
วลีที่มลี กั ษณะพิเศษทีป่ รากฏในการการทากิจกรรม “ถัง
ขยะอย่างง่ายใช้เอง” “ราคาถูกกว่าซื้อถังขยะสาเร็จ รูป ”
“กาหนดขนาดได้ตามต้องการ” “ตะแกรงไม่แพง” เป็ นวลี
ที่วทิ ยากรกล่าวในการทากิจกรรมครัง้ นี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้
ร่วมวิจยั ทุกคนได้นาเอาแนวคิดการสร้างถังขยะไปท าใช้
เองในบ้านของตน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั มีการพูดถึงถังขยะที่จะมีไว้ตามบ้านเพื่อไว้รองรับ
การคัดแยกขยะของตน เนื่องจากถังขยะทีท่ างเทศบาลจัดหาไว้ให้
มีอยู่แบบเดียววางไว้ที่หน้าบ้านบริเวณริมถนน เมื่อทาง มศว มี
กิจกรรมบริการวิชาการ ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยาก
ให้มกี จิ กรรมสอนการสร้างถังขยะอย่างง่ายไว้ใช้เองในครัว เรือ น
จึง ได้ฝ ากให้ผู้ว ิจ ัย ช่ว ยติดต่ อ ประสานงานเพื่อ ให้เ กิด กิจ กรรม
ดังกล่าว
วัฒนธรรม ความคิ ด ความเชื่อ(Cultural-discursive ar.)
ผูร้ ่วมวิจยั ส่วนใหญ่รบั รูว้ ่าถังขยะนัน้ ราคาแพง เมื่อซื้อมาแพงจะ
เอามาใส่ขยะก็เสียดาย หาจะซื้อมาเพื่อใช้รองรับขยะที่ตนแยกก็
ต้องใช้หลายใบจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากตามมา สาหรับวิทยากรที่ร บั
หน้าที่สาธิตการสร้างถังขยะในครัง้ นี้ มีอาชีพเป็ นนักจัดอบรมทีม่ ี
เข้าใจธรรมชาติของผูส้ ูงอายุซึ่งหากนาเสนอในทานองที่ ยุ่งยาก
หรือ ท ายากไปสู่กลุ่ ม ผู้ร่ว มวิจ ัย มีความเป็ น ไปได้สูง ว่ าการจั ด
กิจ กรรมจะไม่บรรลุ ความต้อ งการให้เ ค้าเหล่านี้ น าเทคนิ คและ
วิธกี ารกลับไปทาใช้เองทีบ่ า้ น

ผูว้ จิ ยั เห็นด้วยกับวิทยากรกับการเลือกใช้คาเหล่านี้เนื่องจากผูว้ จิ ยั
มีอาชีพรับราชการครูบอ่ ยครัง้ ทีน่ ้อมนาเอาแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับ
เรื่อ งแรงจู งใจ ที่จ ะท าพฤติกรรมใดๆ มาปรับใช้ ซึ่ง เป็ น เรื่อ งที่
เกี่ย วข้อ งกับ การให้คุณค่า เชิง อัต วิส ยั (Subjective value) ของ
เป้ าหมายและ ความคาดหมาย (Expectancies) หรื อ ความ
คาดหวังว่าจะบรรลุเป้ าหมายนัน้ ได้ ที่มบี ทบาทและสาคัญอย่ าง
มากเมื่อ ต้อ งบอกผู้เ รีย นถึง การเริ่ม ต้น กิจ กรรมว่าเค้าสามารถ
บรรลุได้ ทาสาเร็จได้ ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเขาเหล่านัน้
ผูร้ ่วมวิจยั บางคนพูดถึงถังขยะชนิดนี้ว่าเป็ น “ตะแกรงใส่ ผูร้ ว่ มวิจยั ได้กล่าวถึงถังขยะตะแกรงลวดทีท่ าจะไว้สาหรับใส่ขยะรี
ขยะรีไซเคิล ” หรือบางคนบอกว่าเป็ น “ตระแกรงใส่ขยะ ไซเคิล เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าคนกลุ่มนี้เป็ นผูท้ เี่ คยได้เงินจากการขาย
ไม่เน่า” “ตะแกรงใส่ขยะขายได้”
ขยะ และมีความรูเ้ บื้องต้นว่าขยะที่ขายจะนาไปรีไซเคิลกลับมาให้
เราใช้ใหม่ ดังนัน้ จึงเห็นได้บอ่ ยครังที
้ ค่ นกลุ่มนี้จะเรียกขยะรีไซเคิล
ว่าขยะขายได้ สาหรับขยะไม่เน่ า ในความหมายของผูร้ ่วมวิจยั ก็
คือ ขยะรีไซเคิล ตามการแบ่งประเภทของกรมควบคุมมลพิษ ผู้
ร่วมวิจยั หลีกเลี่ยงการพูดว่าขยะรีไซเคิลเพราะจากประสบการณ์
ของ อสม. บางคนที่ เ คยมี ป ระสบการณ์ ไปอบรมกั บ ทาง
สาธารณสุข มา แล้ว ต้อ งไปขยายผลความรู้ที่ไ ปอบรมมาให้กบั
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การกระทา (Doing)
กิจกรรมสอนสร้างถังขยะจากตะแกรงลวดใช้ว ิธีการสอน
แบบสาธิตให้ดูในช่วงแรก หลังจากนัน้ ก็ให้ผเู้ ข้าร่ว มได้
สอบถามในประเด็น ที่ส งสัย จากนัน้ จึง ให้ผู้ร่ว มวิจยั ได้
ร่ว มสร้างถัง ขยะจากตะแกรงลวด จ านวน 4 ใบ ตาม
รูปทรงและขนาดทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั ออกแบบเอง กิจกรรมจัดขึ้น
ในหอประชุมของโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลี
การจัดสร้างถังขยะจากตะแกรงลวดมีผรู้ ว่ มวิจยั หนึ่งท่ าน
ได้รบั บาดแผลจากการโดนลวดบาด จนเลือดไหล

ความสัมพันธ์ (Relatings)
วิท ยากรที่ม าสอนท าถัง ขยะจากตะแกรงลวดในครัง้ นี้
เป็ นผูท้ ี่เคยมาฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั และขอข้อมูล ในชุม ชน
เมื่อทราบว่าผูว้ จิ ยั จะลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ก็อาสามา
ช่วย
ลุงปลัดมีการติดต่อประสานงานกับทางวัดเพื่อขอยืมพัด
ลมวัด มาเปิ ดในหอประชุ ม ที่ อ ากาศร้ อ นเพื่ อ ผู้ ร่ ว ม
กิจกรรมได้คลายร้อน แต่ได้มาเพียง 2 ตัว ยังไม่เพียงพอ
เนื่องจากอาคารมีขนาดใหญ่ ลุงปลัดก็และสนับสนุ นพัด
ลมขนาดใหญ่ของบ้านตนเองมาเปิ ดที่หอประชุมในวันที่
ทากิจกรรมอีก 2 ตัว

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ชาวบ้านทีใ่ กล้เคียง จากการทีไ่ ปพยายามสือ่ สารคาว่าขยะรีไซเคิล
กับชาวบ้านครัว เรือ นเป้ าหมาย พบว่าสร้างความสับสนให้ ก ับ
ชาวบ้าน ไม่เข้าใจหรือแม้แต่ตวั อสม. เองก็ยงั หลงลืมและสับสน
ด้วยในบางครัง้ จึงมีการเรียกขยะรีไซเคิล เหล่ านี้ ว่า ขยะไม่เ น่ า
ขยะขายได้ แทนขยะรีไซเคิล ซึ่งสร้างความเข้าใจให้กบั ชาวบ้าน
ได้ดกี ว่า
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
การสาธิตครัง้ นี้ใช้หอประชุมของโรงเรียนอนุ บาลอาเภอปากพลี
ซึง่ เป็ นพื้นทีโ่ ล่งมีขนาดเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม ชุดเครื่อง
เสียงเป็ นไมค์หนีบปกเสือ้ วิทยากรเตรียมมาเองเนื่องจากการสาธิต
วิทยากรใช้มอื ทัง้ สองข้างทากิจกรรมไปด้วย ทาให้มคี วามสะดวก
ในก็พูดบรรยายไปด้วยขณะที่ทาได้เลย นอกจากนี้ชุดเครื่องมือที่
ใช้ในการตัดลวด มัดลวด วิทยากรจัดเตรียมมาเอง ส่วนตะแกรง
ลวดทีเ่ ป็ นวัสดุหลักทาง มศว จัดเตรียมมาให้หนึ่งม้วน
เนื่องจากวัสดุทนี่ ามาคือตะแกรงลวดทีม่ คี วามแข็ง เมือ่ ตัดแล้วก็จะ
มีความแหลมคม การดาเนินกิจกรรมลักษณะนี้จาเป็ นต้องเตรียม
ถุ ง มือ หนั ง มาสวมใส่ข ณะด าเนิ น การ จะสามารถช่ ว ยป้ องกัน
อันตรายจากความแหลมคมของลวดได้
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา การวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ ทุกๆ ปี จะมีการพานิสติ มาลงฝึ ก
เก็บข้อมูลภาคสนามกับชาวบ้านในชุมชน
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั บางคนเป็ นหนึ่ง ในคณะกรรมการของวัด รูจ้ กั และ
สนิทสนมกับทางเจ้าอาวาสวัดเป็ นอย่างดี สามารถโทรพูดคุยยืม
อุปกรณ์วดั ได้

ผู้เ ข้า ร่ ว มวิจ ัย คนหนึ่ ง เคยเป็ นปลัด อ าเภอของพื้ น ที่ ปั จ จุ บ ัน
เกษีย ณราชการแล้ว ตอนนี้ เ ป็ น แกนน าชุม ชนต าบลเกาะหวาย
ส่วนภรรยาก็เป็ นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ทัง้ สองคนเป็ น
ผูร้ ว่ มวิจยั ในครังนี
้ ้ซงึ่ รูจ้ กั พื้นทีเ่ ป็ นอย่างดี ทัง้ ยังมีสว่ นช่วยในการ
ติดต่ อ ประสานงาน อ านวยความสะดวกในพื้น ที่ และสนับสนุ น
วั ส ดุ อุ ปกร ณ์ ที่ จ าเ ป็ น ใน การ ด าเ นิ น กิ จ กร ร ม อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
ในการทากิจกรรมครังนี
้ ้สาหรับผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั ได้ร บั ผูร้ ่วมวิจยั ไม่มถี งั ขยะส าหรับรองรับการแยกขยะ คนที่แยกเป็ น
ความรู้แ ละได้ล งมือ สร้างถัง ขยะจากตะแกรงลวด เป็ น กองๆ ไว้หลังบ้าน หรือใส่กระสอบวางไว้ ถังขยะทีเ่ ทศบาลจัดหา
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รูปทรงกลม และสีเ่ หลี่ยม อย่างละ 2 ใบที่ขนาดต่างกัน
ถือ ได้ว่า เป็ น การรู้จ ักประยุ กต์ ใ ช้ว สั ดุอ ย่ างง่ายที่ห าได้
ตามท้องตลาดมาทาถังขยะซึง่ จะมีคา่ ใช้จ่ายทีถ่ ูกกว่าการ
ไปซื้อถังขยะสาเร็จรูป ทัง้ นี้กเ็ พื่อรองรับขยะทีแ่ ยกไว้จาก
การได้รบั ความรูก้ ารแยกเพื่อให้เกิดรายได้ในกิจกรรมที่
1 ที่เมื่อแยกแล้วต้องมีถงั ขยะสาหรับเก็บรวบรวมขยะไว้
เป็ นหมวดหมู่

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ให้ ถ้าอยากได้ถงั แบบเทศบาลก็ตอ้ งจ่ายเงินค่าถัง 1,800 บาทต่อ
ถัง ผูร้ ่วมวิจยั ไม่ต้องการเสียเงินมากมายขนาดนัน้ เพื่อซื้อ ถัง มา
เพื่อแยกขยะทีบ่ า้ น
ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนจะมีถงั ขยะเล็กๆ ภายในบ้านไว้สาหรับทิ้งขยะทุก
ชนิด ทิ้งรวมกันหมดเลยไม่มกี ารแยก เมือ่ เต็มแล้วก็จะนาไปทิ้งใส่
ถังขยะของเทศบาลทีว่ างอยู่หน้าบ้าน ซึง่ มีวางไว้ 1 ใบ

บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
โครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
กิ จกรรม (Project)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาภาชนะส าหรับ นักเรียนพูดถึงอุปสรรค์ที่ข ดั ขวางไม่ให้เ กิดการคัดแยกขยะคือ
การรวบรวมจัดเก็บขยะ ทาถังขยะอย่างง่ายใช้เอง
การทีโ่ รงเรียนไม่มถี งั ขยะแยกประเภทให้ นั ่นทาให้นกั เรีย นต้อง
ทิ้ ง ขยะรวมกัน ลงไปในถั ง เพื่ อ จั ด การขยะกับ อุ ป สรรค์ น้ี
จัดทาถังคัดแยกขยะอย่างง่ายจากตะแกรงลวดไว้ใช้เองใน จาเป็ นต้องมีถงั คัดแยกขยะให้นักเรียนแต่เนื่องจากโรงเรีย นเป็ น
โรงเรีย นเพื่อ วางไว้ต ามจุ ด ต่ า งๆ ของโรงเรีย นเพื่อ ให้ โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณจะจัดซื้อถังขยะให้ได้ตามประเภท
นักเรียนคัดแยกขยะ (จากนัน้ เลิกใช้และไม่ผลิตต่อบาดมือ ของขยะก็เป็ นไปได้ย าก ทางออกของปั ญหานี้ คอื การสร้างถัง
นักเรียน)
ขยะขึน้ มาใช้เอง
ขอรับ การสนั บ สนุ น จั ด หาถัง ขยะขนาดเล็ ก ไว้ ป ระจ า เมื่อตะแกรงลวดไม่สามารถน ามาใช้ง านได้จริง ผูร้ ่วมวิจยั และ
ห้ อ งเรีย น ป.4 ป.5 ป.6 ทดลองคัด แยกขยะเริ่ม จากใน ผูว้ จิ ยั จึงมองหาถังขยะขนาดเล็กทีจ่ ะมาไว้ประจาห้อง ซึง่ ปั จจุบนั
ห้องเรียน
ในห้องมีถงั ขยะแค่ 1 ใบ นักเรียนทิ้งขยะทุกอย่างรวมกันหมด
ออกแบบป้ ายสัญ ลัก ษณ์ ประเภทของขยะติ ด ใส่ถ ัง ขยะ เนื่องจากขยะในโรงเรียนทีน่ ักเรียนสารวจและแบ่งหมวดหมูจ่ ดั
เพื่อให้สามารถแยกขยะได้ถูกประเภท
ประเภทมาได้เ ป็ น 6 ประเภท ซึ่งเป็ นประเภทขยะเฉพาะของ
โรงเรียนทีน่ กั เรียนร่วมกันแบ่ง ดังนัน้ จึงต้องจัดทาป้ ายชือ่ ประจา
ถัง ขยะเองไม่ม ีข าย เพราะเมื่อ มีถ ัง ส าหรับคัดแยกขยะแล้ว ก็
จ าเป็ นต้ อ งมีป้ ายสัญ ลัก ษณ์ เ พื่ อ บอกผู้ท้ิ ง จะได้ท้ิ ง ใส่ ถ ัง ถู ก
ประเภท

การพูด (Sayings)
“ตะแกรงใส่ท รัพ ยากร” เป็ น ชื่อ เรีย กตะแกรงแยกขยะที่
นักเรียนทา โดยถูกเรียกโดยนักเรียนคนหนึ่ง ทีจ่ ดจาคาพูด
ของวิทยากรจากวงษ์พาณิชย์ “ขยะคือทรัพยากรที่วางอยู่
ผิดที”่ นักเรียนได้ให้ความหมายว่าถ้าทิ้งขยะใส่ในตะแกรง

การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ความรูท้ ี่ได้จากวิทยากรในการคัดแยกขยะเพื่อก่อให้เกิดรายได้
มีผลทาให้นกั เรียนมีแนวคิดการมองขยะเป็ นทรัพยากร นักเรียน
เห็นคุณค่าของขยะหากทาการคัดแยกให้เป็ น

275
การปฏิ บตั ิ (Practice)
นี้ ขยะก็จะกลายเป็ น “ทรัพยากร” ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ครูและเพื่อนๆ นักเรียนเห็นด้วยกับการเรียกชือ่ นี้

โครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)

นั ก เรีย นหลายคนสะท้ อ นถึง ความภาคภู ม ิใ จที่ไ ด้ส ร้าง นักเรียน ป.6 จะต้องจบออกจากโรงเรียนไปเรียนทีโ่ รงเรียนอื่น
“ตะแกรงใส่ทรัพยากร” ให้โรงเรียนไว้ใช้งาน
ในชัน้ มัธยมเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ไม่สามารถรับมัธยมได้อี ก
แล้วจานวนนักเรียนเรียนไม่พอจึงต้องถูกยุบ นักเรียนชัน้ ป.6 ที่
เป็ นผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย ในครัง้ นี้ ม ี ค วามยิ น ดี ที่ ไ ด้ ท า “ตะแกรงใส่
ทรัพยากร” ด้วยฝี มอื ของตนเองไว้เป็ นทีร่ ะลึกให้กบั โรงเรียน
“ป้ ายชือ่ ถังขยะ” นักเรียนเห็นตรงกันว่าจาเป็ นต้องมีเพื่อให้ ป้ ายกากับทีม่ ที งั ้ ข้อความและรูปภาพจะช่วยให้นักเรียนสามารถ
คนทิ้งได้ถูกต้อง และต้องเป็ น “ข้อความ” และ “รูปภาพ” แยกประเภทขยะได้ถูกต้อง
เพื่อให้น้องๆ ทีอ่ ่านหนังสือไม่ออกได้ท้งิ ถูก ง่ายและสะดวก
ในการทิ้ง ทัง้ นี้เมื่อตะแกรงถูกยกเลิกการใช้งานจึงเปลีย่ น
มาเป็ นถังขยะขนาดเล็กไว้ในห้องเรียนแทน
นักเรีย นแบ่ง ประเภทของขยะที่ม ีใ นโรงเรีย นออกเป็ น 6
ประเภท ได้แก่
1) ขวดพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก
2) ขวดแก้ว/กระป๋ อง โลหะ
3) สมุด หนังสือ กระดาษ
4) ขยะทั ่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก ซองมาม่า/ขนม หีบห่อ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ถุงนม ฯลฯ
5) ขยะย่อยสลาย ได้แก่ เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เศษผัก
เศษเนื้อสัตว์ ฯลฯ
6) ขยะอันตราย ได้แก่ ขยะมีพิษ ของแหลมคม กระป๋ องสี
สเปรย์ ถ่านไฟฉาย ภาชนะปนเปื้ อนสารเคมี ฯลฯ

การแบ่งประเภทของขยะในโรงเรียนครัง้ นี้นักเรียนได้รบั แนวคิด
หลักๆ มาจากการได้รบั ความรูจ้ ากวิทยากรวงษ์พาณิชย์ที่สอน
การคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ นักเรียนแยกประเภทขยะแบบนี้
เพื่อให้ง่ายต่อการน าเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียน เพราะไม่
ต้องไปเสียเวลาแยกอีกรอบ ซึง่ หากแยกตามกรมควบคุมมลพิษ
บอก 4 ประเภท ขยะรีไซเคิลทุกประเภทก็จะถูกทิ้งรวมกันหมด
การแยกเป็ น 4 แบบตามกรมควบคุมมลพิษผลลัพธ์ของการแยก
จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและธนาคารขยะของโรงเรียน

ขยะทีน่ กั เรียนแยกเป็ น 6 ประเภทนี้ ประเภทที่ 1-4 นักเรียนนา
ถังขยะไว้ประจาทุกห้องเรียนทัง้ 3 ชัน้ เรียนเพื่อเป็ นการทดลอง
ใช้งาน ส่วนประเภทที่ 5 และ 6 เอาไว้ใต้อาคารเรียนซึ่งปรกติ
แทบในโรงเรียนแทบจะไม่มขี ยะอันตราย และตามอาคารเรียนก็
ไม่ค่อยมีขยะที่เป็ นขยะย่อยสลายอยู่แล้ว อีกทัง้ ถ้ามีกจ็ ะมีกลิ่น
เน่าเหม็นได้งา่ ยจึงไม่นาวางไว้ในห้องเรียน
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
นักเรียนสร้าง “ตะแกรงใส่ทรัพยากร” จานวน 4 ตะแกรง ตะแกรงลวดทีมงานวิทยากรจากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มีล ัก ษณะทรงกระบอก และเป็ นสี่เ หลี่ ย ม อย่ า งละ 2 จัดเตรียมมาพร้อมเครือ่ งมือในการตัดลวด
ตะแกรง
เลิกใช้ตะแกรงใส่ทรัพยากรและขอรับการสนับสนุ นจัดหา ได้รบั การสนับสนุ นถังขยะขนาดเล็กใบละ 50 บาท จานวน 24
ถังขยะขนาดเล็กไว้ในห้องเรียนแทน
ถัง จากร้านค้าเอกชน
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ออกแบบป้ ายสัญ ลักษณ์ ประจาถังขยะ เพื่อ ให้ท้ิงขยะได้
ถูกต้องตามประเภท โดยให้นกั เรียนแต่ละคนวาดภาพขยะ
ที่มใี นโรงเรียนที่ตนเองไปสารวจมา จากนัน้ จึงนามากรวม
กันทาสาเนาเข้าสูค่ อมพิวเตอร์แล้วจัดพิมพ์ออกมา
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผู้ร่ว มวิจ ัย ทุ กคนมีความเป็ นห่ ว งการใช้ง านตะแกรงใส่
ทรัพยากร ไปทาอันตรายกับนักเรียนคนอื่น ไม่ปลอดภัยจึง
ยกเลิกการใช้งาน

โครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ผู้ว ิจ ัย เตรีย มกระดาษและดิน สอสีไ ว้ใ ห้นั ก เรีย นได้ว าดภาพ
ระบายสี ใช้มอื ถือทาการถ่ายรูปขยะทีน่ กั เรียนวาดเสร็จ รวบรวม
และจัดพิมพ์เป็ นชุดๆ ออกมา แล้วนาสติ๊กเกอร์ใสปิ ดทับอีกครัง้
เพื่อป้ องกันน้ าโดนกระดาษแล้วสีจะเลอะ
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
เนื่องจากเป็ น โรงเรียนขนาดเล็ก จึงทาให้นักเรียนในโรงเรีย น
แห่ ง นี้ รู้จ ัก สนิ ท สนมกัน ความเป็ นอยู่ ห รือ เหตุ ก ารณ์ ใ ดๆ ที่
เกิดขึน้ จะรับรูท้ นั ทีทงั ้ โรงเรียน

ผูว้ จิ ยั ติดต่อประสานงานกับร้านค้าเอกชนเพื่อขอรับ การ ผูร้ ่วมวิจยั ขอรับการสนับสนุนถังขยะจากร้านขายมือถือ ซึ่งเป็ น
สนับสนุนบริจาคถังขยะให้กบั โรงเรียน
เพื่อนของผูว้ จิ ยั โดยทางร้านขอความอนุ เคราะห์ให้ถ่ายรูปการ
รับมอบถัง ขยะกับป้ ายร้านเพื่อ ที่ ร ้านจะได้ใ ช้ใ นการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์รา้ นต่อไป
นั ก เรี ย น คุ ณ ครู ป ระจ าชัน้ ทั ง้ สองท่ า น และผู้ ว ิ จ ั ย มี ด้วยนโยบายของผูอ้ านวยการโรงเรียนที่ส นับสนุ นการท างาน
ความสัมพันธ์เชิงอานาจที่อยู่ในระดับเดียวกัน คือ ทุกคน วิจยั ในครังนี
้ ้ ห้องเรียนสารสนเทศจึงถูกใช้เป็ นพื้นทีใ่ นการพูดคุย
เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน การพูดคุยและการ กันประชุมปรึกษาหารือกัน นักเรียนกล้าพูดแสดงความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
โดยไม่ได้กลัวถูกตาหนิ หลายครังที
้ ค่ วามเห็นบางความเห็นของ
นักเรียนบางคนถู กกลุ่ม ยอมรับและน าไปเป็ นแนวปฏิบตั ิ การ
ยกเลิกหรือจะทากิจกรรมใดๆ นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดการ
ตัดสิน ใจท าให้นักเรียนรูส้ ึกเป็ น เจ้าของโครงการหรือกิจกรรม
เช่น การจะยกเลิกการใช้ต ะแกรงลวด การจัดประเภทขยะใน
โรงเรีย น การจัด ท าป้ ายเพื่ อ จะเริ่ม ใช้ ใ นโรงเรีย นนั ก เรี ย น
ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ได้มโี อกาสได้รว่ มคิด ได้รว่ มทา
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
นักเรีย นรู้แ ละเข้า ใจเกี่ย วกับ ปั ญ หาการคัดแยกขยะใน ในอดีตที่ผ่านมาในห้องเรียนแต่ละห้องเรียนจะมีถงั ขยะประจ า
โรงเรีย น สามารถท าการแยกแยะประเภทของขยะใน ห้องอยู่ 1 ใบ สาหรับให้นักเรียนทิ้งขยะ ทุกวันตอนเช้านักเรียน
โรงเรียน ตลอดจนออกแบบและสร้างป้ ายสัญลักษณ์เพื่อใช้ ทีร่ บั ผิดชอบเวรประจาวันก็จะนาไปเทใส่ถงั ใบใหญ่ของโรงเรียน
บ่งบอกประเภทของขยะทีน่ กั เรียนร่วมกันจาแนก
เป็ นเงื่อนไขหนึ่งที่นักเรียนร่วมกันสะท้อนว่าไม่มถี งั ให้แยกไม่รู้
จะแยกได้อย่างไร
ครูผู้ร่ว มวิจ ัย ทัง้ สองท่ านและผู้อ านวยการโรงเรีย นเห็ น การจัดการเรีย นการสอนที่ผ่านมานัน้ ยึดครูเ ป็ น หลักโดยตรง
คุ ณ ค่ า ของการเปิ ดโอกาสและมอบพื้ น ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย น แนวปฏิบตั ิน้ีได้วางรากฐานการจัดการเรียนรูแ้ บบตามบทเรียน
แสดงออกตามความสามารถ
ไปเรื่อ ยๆ หรือ เป็ น การเรีย นแบบพยายามให้นักเรีย นจดจ า
มากกว่าเป็ น การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรีย น ผล
จากการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบนี้ ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นไม่ ม ี ค ว าม
กระตือรือร้นในการเรียน ขาดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และไม่ม ี
ความคิดสร้างสรรค์ และไม่กล้าแสดงออก
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โครงสร้างการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
เนื่ อ งจากกิจ กรรมนี้ เ ป็ น กิจ กรรมที่ไ ม่ยึดติดอยู่ กบั เนื้ อ หาวิชา
หลัก นักเรียนและครูมอี ิสระในการดาเนิน กิจ กรรมอย่างเต็ ม ที่
จากทีค่ รูเป็ นศูนย์กลางแบบดัง้ เดิมในห้องเรียนสูแ่ นวทางการให้
นักเรียนเป็ นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรม ช่วยให้นักเรียนมี
ความเป็ น ตัว ของตัว เอง กล้าคิดการแสดงออก และสามารถ
เรียนรูใ้ นสภาพจริง

วงรอบที่ 1 กิ จกรรมที่ 3 สร้างสรรค์ถงุ ผ้าให้น่าใช้
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
กิจกรรมวาดภาพระบายสีถุงผ้า เพื่อให้สวยงามน่าใช้ เป็ น
กิจกรรมที่นาถุงผ้าสีขาวมาวาดภาพ แล้วระบายสีตามใจ
ชอบ สร้างให้เ กิดถุ ง ผ้าที่ม ีล วดลายเป็ น เอกลัก ษณ์ ข อง
ตนเอง โดยมีว ิท ยากรที่ม ีความเชีย วชาญด้านศิล ปะให้
คาแนะนาการวาดการระบายสี

การพูด (Sayings)
ถุ ง พลาสติกเป็ น ขยะที่ย่ อ ยสลายยาก “เราตายไปแล้ ว
ถุ ง พลาสติ ก ยัง อยู่ ” ลุ ง เข่ น สะท้ อ นความคิด ที่ ม ีต่ อ ขยะ
ถุงพลาสติก จาเป็ นต้องช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกโดย
การใช้ถุ ง ผ้า ผู้ร่ ว มวิจ ัย เห็ น ด้ว ยกับ การใช้ถุ ง ผ้ า แทน
ถุงพลาสติก

ผูร้ ่วมวิจยั พูดถึงถุงผ้าที่วาดลวดลายเองจะทาให้เกิดความ
ภู ม ิ ใ จ แ ล ะ อย ากใช้ ถุ ง ผ้ า ไปซื้ อ ขอ งเ พื่ อ ลดการใช้
ถุงพลาสติก

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Practice landscape)
ผูร้ ่วมวิจยั เห็นร่วมกันว่าถุงพลาสติกเป็ นขยะที่ก่อให้เกิดปั ญหา
ด้านมลพิษ ใช้เวลานานมากกว่าจะมีการย่อยสลาย ผูร้ ่วมวิจยั
ทราบข้อมูลเหล่านี้จากสื่อ จากการอบรม และเห็นร่วมกันว่าวิธี
หนึ่งในการลดขยะถุงพลาสติกคือการปฏิเสธ ไม่รบั หรือรับมา
เท่าทีจาเป็ นให้น้อยทีส่ ดุ และอีกหนึ่งวิธคี อื การใช้ถุงผ้า
ผูร้ ว่ มวิจยั ไปการอบรมมาหลายครัง้ เคยได้รบั การแจกถุงผ้า และ
ถุงผ้าส่วนใหญ่กม็ ชี อ่ื ผูจ้ ดั หรือชือ่ โครงการ ปรากฏอย่างโดดเด่น
ซึง่ บางครังผู
้ ว้ จิ ยั ก็เพียงแต่รบั ๆ มาเพราะเป็ นของฟรี ครังนี
้ ้เมือ่ ผู้
ร่วมวิจยั ทราบว่าสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์จะมีการแจกถุงผ้า
จึงแจ้งความประสงค์อยากออกแบบลวดลายถุงผ้า สร้างถุงผ้าทีม่ ี
เอกลักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนเอง
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ลุงเข่นเป็ นประธานชมรมไทยพวนของจังหวัดนครนายก เห็น
ความเปลี่ยนแปลงตัง้ แต่เ กิดจนถึง ปั จจุบนั กว่า 70 ปี ที่ผ่านมา
บ้านเรือ นเคยมีถุ ง พลาสติกทิ้งอยู่ห ลัง บ้านผ่านไปเนิน นาน ก็
ยังคงปรากฏให้เห็น และการรับข้อมูลข่าวสารจากทางสื่อต่างๆ
ที่ร ณรงค์เ ชิญ ชวน ที่พู ดถึง เรื่อ งขยะถุ งพลาสติกเป็ น ขยะย่อย
สลายยาก ก่อให้เกิดปั ญหาขยะอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย การลด
การใช้ถุงพลาสติกด้วยการใช้ถุง ผ้าจึงถู กหยิบยกขึ้นมาพู ด คุย
แลกเปลีย่ นกันในวงสนทนา
ผู้ร่ว มวิจ ัย มีถุง ผ้าที่เ คยได้รบั แจกจากการเข้ารับการอบรมกับ
หน่ วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ถุงผ้าเหล่านนัน้ จะมีโลโก้หรือมีชอ่ื
โครงการกากับที่เ ด่น ชัดว่าได้ร บั การแจกมาพร้อ มกับเอกสาร
ประกอบการอบรม จึงไม่คอ่ ยนิยมนาถุงผ้าเหล่านัน้ มาซื้อของที่ตลาด
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การกระทา (Doing)
วิทยากรแนะนาวิธีการวาดภาพอย่างง่าย และขัน้ ตอนการ
ระบายสี จากนัน้ วิทยากรและผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันลงมือ วาด
ภาพตามต้องการลงบนถุงผ้าสีขาว

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
อุ ปกรณ์ ไ ด้แ ก่ส ี และถุ ง ผ้า สีข าวราคาถู ก ถู กจัดเตรีย มมาโดย
สถาบัน วิจ ัย พฤติกรรมศาสตร์ ผู้ว ิจ ัย ประสานขอใช้พ้ืน ที่ข อง
หอประชุมของโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลีในการทากิจกรรม

ผู้ร่ ว มวิจ ัย น าถุ ง ผ้า ที่ ต ัว เองวาดภาพระบายสีไ ปใช้ ใ น ผูร้ ่วมวิจยั มีถุงผ้าของตนเองคนละอัน ที่สามารถจะนาติดตัวไป
ชีวติ ประจาวัน
ซือ้ ของด้วย เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผู้ว ิจ ัย ติดต่ อ ประสานงานกับนิ ส ิต รุ่น น้ อ งของสถานบันที่
ผูว้ จิ ยั กาลังศึกษาอยู่เพื่อเชิญมาเป็ นวิทยากรการสอนวาด
ภาพระบายสี นิสติ รุ่นน้องทีม่ าเป็ นวิทยากรเคยมาลงพื้นที่
ฝึ กเก็บข้อมูลในรายวิชาการวิจยั เชิงคุณภาพในชุมชนเกาะ
หวายกับ ผู้ร่ ว มวิจ ัย กลุ่ ม นี้ จึ ง มีค วามยิ น ดีแ ละให้ ค วาม
ร่วมมือเป็ นอย่างดี
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ผู้ร่ว มวิจ ัย เกิดเจตคติที่ดีต่อ การลดขยะถุ งพลาสติก โดย
การใช้ถุงผ้าทีต่ นเองเป็ นคนวาดลวดลาย

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
สถาบัน วิ จ ั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ ม ี นิ ส ิ ต ที่ ม าเรี ย น ที่ ม าจาก
หลากหลายอาชีพ มีความถนัดในแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ผูร้ ว่ ม
วิจยั ใช้วธิ ีการเชิญวิทยากรโดยการอ้างถึง กลุ่ม เป้ าหมายที่เ คย
เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการฝึ กปฏิบตั ิการภาคสนามของตัววิทยากรใน
อดีตทีเ่ คยลงพื้นทีใ่ นรายวิชาการวิจยั เชิงคุณภาพ

ระเบียบแบบแผนการปฏิ บตั ิ ที่ผา่ นมา (Practice traditions)
ถุงผ้าทีเ่ คยได้รบั มาจากการอบรม ผูร้ ว่ มวิจยั ไม่เคยมีสว่ นร่วมกับ
สัญลักษณ์ หรือข้อความทีป่ รากฏบนถุงผ้า จึงไม่ค่อยเห็นคุณค่า
ของถุงผ้าที่ได้รบั แจก เมื่อนากลับมาบ้านก็จะใส่ของแขวนไว้ที่
ผูร้ ่วมวิจยั เห็นคุณค่าของถุงผ้าที่ตนเองออกแบบลวดลาย บ้านหรือไม่กใ็ ส่เอกสาร มีเพียงบางคนเท่านัน้ ทีน่ าไปใช้ใส่ของที่
และตกลงร่วมกันจะนาไปใช้ในการซื้อของ
ซื้อตามร้านซึง่ มีเพียงไม่กคี่ รัง้

บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
กิจกรรมวาดภาพระบายสีถุงผ้า เพื่อให้สวยงามน่าใช้ เป็ น
กิจกรรมที่นาถุงผ้าสีขาวมาวาดภาพ แล้วระบายสีตามใจ
ชอบ สร้างให้เ กิดถุ ง ผ้าที่ม ีล วดลายเป็ น เอกลัก ษณ์ ข อง
ตนเอง โดยมีว ิท ยากรที่ม ีความเชีย วชาญด้านศิล ปะให้
คาแนะนาการวาดการระบายสี

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนึ่งในผูร้ ่วมวิจยั ต้องการให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกจึงต้องการให้นักเรีย นเข้า
ร่ว มกิจ กรรมสร้างสรรค์ถุงผ้าให้น่ าใช้กบั ทางผูร้ ่ว มวิจยั ชุมชน
ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ นั ก เรี ย นที่ ม ี ก ารพู ด ถึ ง การล ดขยะ
ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดโลกร้อน เคยเห็นการรณรงค์ในรายการ
โทรทัศ น์ ด้ว ยวิธี ก ารใช้ถุ ง ผ้า ไปซื้ อ แทนการใช้ถุ ง พลาสติ ก
นักเรียนก็ตอ้ งการมีถุงผ้าไว้สาหรับไปใช้งาน
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
“ใช้ถุงผ้าช่วยลดโลกร้อน” นักเรียนบางคนพูดถึงเป็ นสิง่ ที่ นั ก เรีย นพู ด ถึ ง “โลกร้อ น” ตามที่ เ คยได้ยิ น มาจากรายการ
ผูว้ จิ ยั อยากให้ช่วยขยายความ แต่ผลปรากฏว่านักเรียนผู้ โทรทัศน์ เมือ่ ถามถึงในรายวิชาเรียนนักเรียนก็สะท้อนตรงกันว่า
ร่วมวิจยั ทุกคนยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ถุงผ้าไปช่วยลด ยังไม่มวี ชิ าทีส่ อนเรือ่ งภาวะโลกร้อน ในเนื้อหาทีเ่ รียน ทราบและ
โลกร้อนได้อย่างไร “โลกร้อน” มีสาเหตุอะไรเกิดจากอะไร เข้าใจแต่เพียงว่าภาวะโลกร้อนคือโลกใบนี้มนั ร้อนขึน้ นั ่นเอง
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ภาษาที่ครูใ ช้ใ นการพู ด คุย กับนั กเรีย น “ภาวะโลกร้อ น” ครูเล่าให้นักเรียนฟั งถึงเรื่องของภาวะโลกร้อน เพราะครูเ คยดู
เกีย่ วกับคาบอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยขึน้ สู่ชนั ้ บรรยากาศ สารคดีใน Youtube ทีม่ กี ารพูดถึงเรือ่ งนี้ ให้ความรูไ้ ว้ดมี าก เห็น
ทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก โลกจึงร้อนขึน้ กว่าสมัยก่อน”
ความน่ากลัวของภาวะโลกร้อนชัดเจน ทาให้นกั เรียนอยากรูเ้ รือ่ ง
ภาวะโลกร้อนด้วย อยากชมวีดโี อ เป็ นที่มาของกิจกรรม “เชิญ
ชม ชวนคิด” ดูวดี โี อสร้างความตระหนักในวงรอบต่อไป
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
นักเรียนร่วมกันเรียนรูเ้ ทคนิคการสเกตภาพ หรือการร่าง ที ม งานวิ ท ยากรจากสถาบัน วิ จ ั ย พฤติ ก รรมศาสตร์ เ ป็ นผู้
ภาพด้วยมือเปล่าจากความคิดหรือจินตนาการ เพื่อทีจ่ ะได้ จัดเตรียมอุปกรณ์ ใ นการวาดภาพระบายสีครัง้ นี้ ผูอ้ านวยการ
ลงสีระบายสีบนถุงผ้าของตนเองให้โดดเด่น สวยงาม เป็ น โรงเรีย นและครูผู้ร่ว มวิจ ัย ร่ว มกัน จัดเตรีย มสถานที่ ซึ่ง มีการ
เอกลักษณ์ เฉพาะของตัว เองต่ อไป และนักเรียนนาถุ ง ผ้า จัดเตรียมกระดานไวท์บอร์ดเพื่อให้วทิ ยากรได้ใช้ในการสอน
ของตนเองไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
วิทยากรให้ความรู้กบั นักเรียนในกิจกรรมนี้ เป็ นนักเรีย น การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันมีการขอความร่วมมือจากนิสติ
ชัน้ มัธ ยมศึกษาตอนปลายที่ม ีความเชี่ย วชาญด้านศิลปะ ในการทากิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นิสติ รุ่นพีร่ ุ่นน้องของสถาบันได้
เป็ นอย่างดี ผูว้ จิ ยั เชิญมาเป็ นวิทยากรด้วยการบอกเล่าผ่าน พบปะ สร้างความคุน้ เคย รูจ้ กั สนิทสนมกลมเกลียวกัน
รุ่นน้องที่สถาบันโดยไม่ไ ด้มหี นังสืออย่ างเป็ นทางการแต่
อย่างใด อาศัยเพียงความสัมพันธ์ระหว่างผูว้ จิ ยั กับรุน่ น้อง
ทีส่ ถาบันให้ชว่ ยติดต่อประสานงานให้
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ระเบียบแบบแผนการปฏิ บตั ิ ที่ผา่ นมา (Practice traditions)
นักเรียนและครูผรู้ ว่ มวิจยั เกิดเจตคติทดี่ ตี ่อการใช้ถุงผ้าเพื่อ เมื่อนักเรียนไปซื้อสิน ค้าก็จะได้ร บั ถุงพลาสติกหุ้ม ห่อ หรือหิ้ว
ลดโลกร้อน
กลับมาจากร้านค้า ถ้าจะหันกลับไปใช้วถิ ีภูมปิ ั ญญาในอดีต เช่น
ใช้ตะกร้า ชะลอม ปิ่ นโต หรือแม้กระทัง้ ใบตอง ก็ไม่ตอบสนองวิถี
นักเรียนและครูผรู้ ่วมวิจยั เกิดความภาคภูมใิ จในการใช้ถุง ชีวติ ของนักเรียนในปั จจุบนั การใช้ถุงผ้าจึงเป็ นทางเลือก เพื่อลด
ผ้าทีต่ นเองออกแบบลวดลาย
การใช้ถุงพลาสติก เป็ นการช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยอีกทาง

วงรอบที่ 2 กิ จกรรม 1 เชิ ญชมชวนคิ ด
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
ผู้ร่ว มวิจ ัย เข้าร่ว มกิจ กรรมเชิญ ชมชวนคิดโดยรับชมวีดี
ทัศน์ ทุ กข์ข องชาวนครนายกจากภูเ ขาขยะ ที่น าเสนอ
ความเดือ นร้ อ นของชาวบ้ า น ต.พรหมณี อ.เมือ ง จ.
นครนายก และวีดทิ ศั น์ ความจริง ที่เลี่ยงไม่ไ ด้ ที่กล่าวถึง
ผลกระทบจากปั ญ หาขยะที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ โลก และดู
ภาพถ่ายปั ญหาจากภูเขาขยะ

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
กิจกรรมเชิญชมชวนคิดเป็ น การให้ผเู้ ข้าร่วมวิจยั ดูวดี ที ัศน์ โ ดย
ที่ ม าของการเพิ่ ม กิ จ กรรมนี้ เ ข้า ไปนั น้ เกิ ด จากผู้ ว ิ จ ั ย ได้ม ี
ปฏิสมั พันธ์กนั กับผูร้ ว่ มวิจยั ตลอดหลายเดือนทีผ่ ่านมา จากการ
สารวจประวัติศาสตร์แห่งการปฏิบตั ิ และการถ่ายทอดความคิด
ความเชื่อ ตลอดจนแสดงความคิด เห็ น ระหว่ า งการด าเนิ น
กิจกรรมในวงรอบทีผ่านมาผูว้ จิ ยั พบว่าพฤติกรรมของผูร้ ่วมวิจยั
ส่วนใหญ่เมือ่ รับรูว้ ่าสิง่ ที่ตนปฏิบตั จิ ะเป็ นอันตรายหรือก่อให้เ กิด
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
อันตราย หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผอู้ ่นื ผูร้ ว่ มวิจยั จะพยายาม
หลีกเลี่ยงการปฏิบตั ินนั ้ จึงเป็ นที่มาของการเลือ กวีดที ัศน์ แ ละ
ภาพถ่ายชุดนี้ ให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้ร บั รูว้ ่ามีคนนครนายกเราได้ร บั
ความเดือดร้อนจากกองขยะทีพ่ วกเราร่วมกันสร้าง
การพูด (Sayings)
วัฒนธรรม ความคิ ด ความเชื่อ(Cultural-discursive ar.)
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้คาว่า “ทุกข์ของชาวนครนายก” “ความจริงที่ ชือ่ วีดที ศั น์พยายามสือ่ สารเพื่อที่จะทาให้เรื่องราวทีน่ าเสนอเป็ น
เลีย่ งไม่ได้” และ “ปั ญหาจากภูเขาขยะ” สาหรับการตัง้ ชื่อ วี เรื่องใกล้ตวั ของผูร้ ่ว มวิจ ัย ได้ใช่คนอื่นคนไกลที่เ ดือ ดร้อ นจาก
ดีท ัศ น์ ภายในวีดีท ัศ น์ ม ีก ารน าเสนอแนวคิด เรื่อ งของ ขยะแต่เป็ นชาวจังหวัดนครนายกด้วยกัน
“ภาวะโลกร้อ น” “ไม่ แ ยกขยะท าให้ ผู้ค นเดือ ดร้ อ นได้
อย่างไร” ซึง่ ถูกหยิบยกขึน้ มาเป็ นประเด็นในวงสนทนาของ จังหวัดนครนายกเป็ น จังหวัดที่มภี ูเขา ผูร้ ่วมวิจยั จะทราบและ
ผูร้ ว่ มวิจยั
รับรูถ้ งึ ขนาดความใหญ่โตของภูเขาเป็ นอย่างดี เป็ นทีม่ าของการ
เลือ กใช้คาว่า ภูเ ขาขยะ แทนคาว่า กองขยะ หรือ บ่อ ทิ้ง ขยะ
เพื่อ ให้ผู้ร่วมวิจยั เกิดการรับรู้ ถึง ขนาดความความใหญ่โตของ
กองขยะขนาดมหึมาได้ทนั ที
“คุณคิดอย่างไร?” “คุณใส่ใจสิง่ ทีก่ าลังเกิดขึน้ หรือไม่?” “เรา ผูว้ จิ ยั เลือกใช้คาถามเหล่านี้เป็ นประเด็นสาหรับชวนสนทนาเพื่อ
จะร่วมกันป้ องกัน หลีกเลีย่ ง หรือทามันให้ดขี น้ึ อย่างไร?” ต้องการให้ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคนเกิดการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้
แนวคาถามชุดนี้มากจากหนังสือ The Action Research Planner
Doing Critical Participatory Action Research ที่ เ ขี ย น โ ดย
Stephen Kemmis, Robin McTaggart, Rhonda Nixon.
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
กิจกรรมครัง้ นี้จ ัดขึ้นที่บ้านของผู้ร่วมวิจยั ท่ านหนึ่ง ที่ เ ป็ น ผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นคนจัดเตรียมสถานที่สาหรับพบปะพูดคุยกันมีการ
ข้าราชการเกษียณ ในช่วงหัวค่า โดยในช่วงแรกผูร้ ่ว มวิจยั จัดโต๊ะเป็ นรูปตัวยูเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นจอโปรเจคเตอร์
ทุ กคนร่ว มกัน รับชมวีดีท ัศน์ ทุ กข์ข องชาวนครนายกจาก ได้สะดวก รวมทัง้ ที่สถานที่แห่งนี้มเี ก้าอี้และโต๊ ะสาหรับจัดงาน
ภูเขาขยะ ผ่านเครือ่ งฉายโปรเจคเตอร์
จัดเลี้ย งรับแขกอยู่ แ ล้ว จึง เหมาะและมีความสะดวกในการใช้
สถานทีเ่ ป็ นสถานทีส่ าหรับจัดกิจกรรม
การเลือกช่วงเวลาหัวค่าในการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้เพราะผูว้ จิ ยั
ต้ อ งการให้ ภ าพที่ ป รากฏบนจอภาพสว่ า งและเห็ น ได้ ช ั ด
เนื่องจากสถานทีจ่ ดั กิจกรรมเป็ นลานบ้านโล่งไม่ใช่หอ้ งประชุมจึง
ไม่สามารถควบคุมแสงสว่างในตอนกลางวัน ได้ หากฉายตอน
กลางวัน จะมองเห็น ภาพไม่ ช ัด เจน ซึ่ ง ได้เ รีย นรู้จ ากการจัด
กิจกรรมในวงรอบที่ผ่านมาการฉายโปรเจคเตอร์ในตอนกลาง
วันทีห่ อประชุมโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลีเห็นภาพไม่ช ดั เจน
เพราะโดนแสงส่องกระทบจอภาพ
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กิจ กรรมช่ว งที่ส องเป็ น ช่ว งเวลาแห่ ง การเปิ ด วงสุ น ทรีย
สนทนาในประเด็นที่เกีย่ วข้องกับการรับชมวีดที ศั น์ “เห็น
อะไรและรูส้ กึ อย่างไร” เปิ ดโอกาสให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้เล่าและ
แสดงความรูส้ กึ ต่อการรับชมวีดที ศั น์อย่างเต็มที่

ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผูร้ ่วมวิจยั เราทุกคนเป็ นผูส้ ร้างขยะทีถ่ ูกส่งไปทิ้งที่บ่อขยะ
ส่งผลกระทบกับคนนครนายกด้วยกันโดยเฉพาะชาวชุม ชน
ตาบลพรหมณี ทีไ่ ด้รบั ความเดือนร้อนจากปั ญหาบ่อขยะ
ผูว้ จิ ยั เป็ นนิสติ ของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว ลง
พื้ น ที่ ฝึ ก ประสบการณ์ ว ิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพภาคสนามเป็ น
ประจ าทุ กปี และมีโ อกาสได้ร่ ว มงานกับสถาบัน ในการ
ให้บริการวิชาการ ในพื้นที่ ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี ตลอด
5 ปี ทผี่ า่ นมา

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
โปรเจคเตอร์ผวู้ จิ ยั ได้ยมื จากสานักสื่อของ มศว โดยมีการร้องขอ
และได้รบั ความอนุเคราะห์โปรเจคเตอร์ที่มคี วามคมชัดและความ
สว่างทีด่ ที สี่ ดุ ของเครือ่ งทีท่ างสานักสือ่ จัดเตรียมไว้สาหรับให้ยมื
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ไม่สะดวกในการนาจอภาพโปรเจคเตอร์ติดตัว ไป
ด้วยในการลงพื้นที่ ดังนัน้ ทางผูร้ ว่ มวิจยั ทีเ่ ป็ นเจ้าของสถานที่จ ัด
กิจกรรมจึงอาสาจัดเตรียมให้โดยขอยืมจากหน่วยงานภาครัฐใน
ท้องถิน่ (อบต.) เนื่องจากจอมีขนาดใหญ่
สถานทีก่ ารพูดคุยกันครังนี
้ ้ เป็ นลานบ้าน เพื่อให้การพูดคุยกันได้
ยินเสียงอย่างทั ่วถึง ผูว้ จิ ยั จึงเตรียมไมโครโฟนไร้สาย จานวน 3
ตัว ไปด้วย เนื่องจากไม่ตอ้ งการให้เกิดการสะดุดระหว่างสนทนา
ทีต่ อ้ งรอไมโครโฟนจากอีกด้านส่งมา การพูดให้สทิ ธิ ์กับผูท้ ี่กาลัง
ถือไมโครโฟนได้พูดที่ละอันเท่านัน้ คนที่เหลือตัง้ ใจรับฟั งเพื่อน
ร่วมวง เพื่อให้การพูดคุย ดาเนินไปได้ดว้ ยความเรียบร้อ ยแห่ ง
สุนทรียสนทนา
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ในทุกวันยกเว้นวันพุธ เสาร์ และอาทิตย์ เทศบาลจะนารถเก็บ
ขยะตามถังที่วางหน้าบ้านแล้วลาเลียงไปทิ้งที่บ่อขยะพรหมณี
จนบ่อขยะสร้างความเดือ ดร้อนแก่ชุม ชนที่อ าศัย อยู่ร อบๆ บ่อ
ขยะ
ในรายวิชา การวิจยั เชิงคุณภาพ จะมีการนานิสติ ฝึ กเก็บข้อ มูล
ภาคสนามกับชาวบ้านในชุมชน ผูว้ จิ ยั มีโอกาสได้รบั มอบหมาย
จากอาจารย์ประจารายวิชาทาหน้าทีเ่ ป็ นพีเ่ ลี้ยงประจากลุ่มนิสติ
ดูแลให้คาแนะน านิ สติ ในการเข้าสู่ชุม ชน จึงทาให้คนในชุม ชน
เกาะหวายรูจ้ กั คุน้ เคย ให้ความสนิทสนมกับตัวผูว้ จิ ยั เป็ นอย่างดี

ทุกปี ๆ ทางสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์จะมีภารกิจให้บริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
ผูว้ จิ ยั เชือ้ เชิญผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนอย่างพร้อมเพียงกันรับชมวี การได้มโี อกาสร่วมงานกับสถาบันวิจยั ทัง้ ในรายวิชา และงาน
ดีท ัศน์ แ ละเปิ ดวงสุนทรียสนทนา ณ บ้านผู้ร่ว มวิจ ัยท่าน บริการวิชาการ ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้รจู้ กั ผูน้ าชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก
หนึ่งที่ใช้เป็ นสถานที่ประจาสาหรับการจัดประชุมหรือเปิ ด อบต. ประธาน อสม. ตลอดจนแกนนาในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เวทีชวนคิดช่วยคุยในระหว่างการทาโครงการวิจยั
ต่างของชุมชน มีการติดต่อ ประสานงาน พบปะพูดคุยทัง้ ในเวที
ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นส่วนสาคัญที่ทาให้ผวู้ จิ ยั
ได้รบั ความไว้เนื้อเชือ้ ใจจากทางชุมชน จนผูร้ ว่ มวิจยั เหล่านี้ มอง
ว่าผูว้ จิ ยั เป็ นลูกเป็ นหลานของชาวเกาะหวาย
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สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
กิจกรรมนี้ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้เห็น ได้รบั ทราบ และตระหนัก
ถึงผลกระทบจากปั ญหาขยะ รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การไม่แยกขยะ เป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ผอู้ ่นื เดือดร้อน และ
สุดท้ายผลกระทบเหล่านัน้ ก็สง่ ผลมาถึงตัวเรา ลูกหลานเรา
ในอนาคตอย่างเลีย่ งไม่ได้

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
พฤติกรรมการแยกขยะของผูร้ ว่ มวิจยั ปรากฏให้เห็นอยู่แล้ว ในวิถี
การปฏิบตั ิที่ผ่านมาของแต่ละคน โดยส่วนหนึ่งที่ปรากฏให้เห็น
เด่นชัด คือการปฏิบตั ิใ ดๆ ของผูร้ ่วมวิจยั จะทาหรือไม่ มูลเหตุ
หนึ่ ง แห่ งการเกิดพฤติกรรม คือ เมื่อ เขาเหล่านัน้ ทราบว่าการ
กระทาของตนจะทาให้คนอื่นเดือ ดร้อน หรือรับรูว้ ่าการกระท า
ของตนจะเป็ นอันตรายกับผูอ้ ่นื ทาให้ผอู้ ่นื บาดเจ็บ ผูร้ ่วมวิจยั จะ
การทิ้งขยะลงถังโดยไม่ได้แยกประเภทของขยะนอกจากจะ พยายามหลีกเลี่ย งไม่ท าพฤติกรรมนัน้ เช่น แก้ว แตกจะเป็ น
ท าให้คนที่อ าศัย อยู่ บริเ วณบ่อ ขยะได้ร บั ความเดือ ดร้อน อันตรายกับคนเก็บขยะ บรรจุภณ
ั ฑ์ยาฆ่าแมลงถ้าทิ้งลงแหล่งน้ า
แล้วยังส่งผลให้เกิดปั ญหาและผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีก จะเป็ นอันตรายต่อสัตว์น้ าและคนที่บริโภคสัตว์น้ า ยาหมดอายุ
มากมาย
กลัวเป็ นอันตรายต่อสัต ว์ต่อ คนก็จะฝั ง่ ไม่ ท้งิ รวมกัน กับขยะอื่น
เป็ นต้น
การทิ้งขยะลงถังโดยไม่แยกประเภทขยะไม่เพียงพอแล้วใน
ยุคปั จจุบนั นี้

บริบทโรงเรียน
กิ จกรรม (Practice)
กิ จกรรม (Project)
นักเรียนและครูผรู้ ่วมวิจยั ร่วมกันชมวีดที ศั น์ “ความจริงที่
เลีย่ งไม่ได้” จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ชวนคิดทบทวนเกีย่ วกับสิง่ ที่ไ ด้ดู
ผ่านไป

การพูด (Sayings)
วีดที ศั น์ บอกเล่าถึงแนวคิดเรือ่ ง “ภาวะโลกร้อน” เกีย่ วข้อง
กับ “ปริมาณคาร์บอน” “ปรากฏการณ์ เ รือ นกระจก” และ
“ขยะ” ผ่านการจัดทาเป็ นคลิปวิดโี อความยาว 10 นาที โดย
ตัดตอนภาพจากคลิปที่ปรากฏใน YouTube มาเชื่อมโยง
ร้อยเรียงต่อกันเพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั เห็นการกระทาและผลลัพธ์
แห่ ง การกระท าที่ส่ง ผลต่ อ โลก นอกจากนัน้ ถู กผู้ว ิจ ัย ยัง
เลือกคาบางคาที่มลี ักษณะโดดเด่น มาจัดทาเป็ น บัต รค า
เพื่อใช้ในการชวนคิดหลังจากรับชมวีดที ศั น์
การผลิต ขนส่ง และทาลาย ขยะสร้างมลพิษแก่โลก สร้าง
คาร์บอนเกิดภาวะเรือนกระจก เกิดภาวะโลกร้อน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
นักเรียนเคยได้ยินเรือ่ งราวของภาวะโลกร้อน จากสือ่ ต่างๆ จาก
การบอกเล่าของครู แต่ยงั ไม่สามารถอธิบายเชือ่ มโยงได้วา่ ถุงผ้า
ไปช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร หรือถุงพลาสติกไปเกีย่ วกับ โลก
ร้อนได้อย่างไร เหตุใดการลดการใช้ถุงพลาสติกจึงช่วยลดโลก
ร้อน
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ผู้ว ิจ ัย เลื อ กค าเหล่ า นี้ เ ป็ นประเด็น ส าหรับ ชวนสนทนาเพื่ อ
ต้องการให้ผรู้ ว่ มวิจยั ทุกคนเชือ่ มโยงเรือ่ งราวเกีย่ วกับภาพภาวะ
โลกร้อ นตัง้ แต่ ต้น ทางจนถึง ผลลัพธ์ ที่เ กิดขึ้น ในชีว ิต จริง เป็ น
แนวคิดที่ได้มาจากหนังสือ An Inconvenient Truth ที่เขียนโดย
Al Gore
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การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
นักเรียนและครูผรู้ ่วมวิจยั รับชมวีดที ศั น์ “ความจริงที่เลี่ยง ห้องสารสนเทศมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์โดยครูรบั ผิดชอบดูแล
ไม่ได้” ณ ห้องสารสนเทศ
การเตรียมเครือ่ งฉายและระบบเครือ่ งเสียง
ชวนคิดผ่านการใช้บตั รภาพนาสูก่ ารเล่าเรื่องหลังรับชมวีดี
ทัศน์เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ครูได้สะท้อนเรื่องราวในอดีตเกีย่ วกับสภาวะอากาศสมัยที่
เริ่ม สอนหนั ง สือ ใหม่ ๆ เมื่อ 20 กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ปรอทวัด
อุณหภูมภิ ายในห้องเรียนไม่ได้สงู ขนาดนี้ เมือ่ ก่อนไม่มพี ดั
ลม ครูและนักเรียนก็สอนกันได้ อยู่กนั ได้ ปั จจุบนั นี้ครูและ
นักเรียนในห้องเรียนขาดพัดลมหรือแอร์ไม่ได้เลย

ผูว้ จิ ยั เป็ นผูเ้ ตรียมบัตรคาเพื่อนามาใช้ประกอบการชวนคิดหลัง
รับชมวีดที ศั น์
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
บรรยากาศแห่งการทาสุนทรียสนทนา โดยการให้นักเรียนได้นั ่ง
เป็ นวงกลม ผูท้ ี่มไี มโครโฟนเท่านัน้ ที่มสี ทิ ธิ ์พูด หลังจากพูดจบ
แล้ว วางลง ผู้ที่ม ีความประสงค์จ ะพูดหยิบ ขึ้น พู ด และผู้วจิ ยั
กระตุน้ ให้เกิดความคิดเห็นโดยใช้วธิ กี ารโชว์บตั รคา และกระตุ้น
ถามเพื่อเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ ไม่มกี าร
ตัดสินว่าถูกหรือผิด ในขึ้นสุดท้ายผูว้ จิ ยั ทาการสรุปสิง่ ที่ทุกคน
ครูและนักเรียนผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนร่วมกันพูดคุยแสดงความ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันมาเพื่อเป็ นการทบทวนให้เกิดความ
คิดเห็นไม่มใี ครสอนใครทุกคนเคารพในความคิดเห็น ของ เข้าใจทีต่ รงกันในประเด็นภาวะโลกร้อนในกิจกรรมนี้
กันและกัน
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
นั ก เรี ย นได้ ร ั บ ความรู้ และมี ค วามเข้ า ใจเ กี่ ย ว กั บ ความเข้าใจเกี่ย วกับภาวะโลกร้อ นของนั กเรีย นคือ เป็ น เพี ย ง
ปรากฏการณ์ ภ าวะโลกร้อ นที่ เ กี่ย วโยงกับ การด าเนิ น ความคิดที่ว่ าโลกของเราร้อ นขึ้น ผลจากภาวะโลกร้อ นก็ถู ก
ชีวติ ประจาวันของตนเอง
นักเรีย นพู ดถึง เพีย งทาให้อ ากาศร้อ นมากขึ้น ผลกระทบด้าน
ต่ างๆ ยัง ไม่ถู กกล่ าวถึง ในวงสนทนา ตลอดจนการเชื่อ มโยง
ตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและสิง่ แวดล้อม จากการที่ สาเหตุแห่งการเกิดภาวะโลกร้อนกับวิถีชวี ติ ในปั จจุบนั เป็ นสิง่ ที่
โลกร้อนขึ้น อันจะนาไปสู่การเกิดพฤติกรรมลดการสร้าง นักเรีย นยัง ไม่ส ามารถอธิบายได้ การชวนคิด หลัง จากชมวีดี
ขยะถุงพลาสติกและขยะอื่นต่อไป
ทัศน์ ทาให้นักเรียนเข้าใจและเป็ นทีก่ งั วลร่วมกันว่าปั ญหาภาวะ
โลกร้อน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องร่วมมือกันเพื่อจัดการกับปั ญหานี้อย่ าง
จริงจัง
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วงรอบที่ 2 กิ จกรรม 2 ศึกษาดูงาน
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
ผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมวิจยั เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์คดั แยก
ขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ อ.เมือง จ.พิษณุ โลก พบปะ
พูดคุยกับอาจารย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ จากนัน้ เดินทาง
ต่ อ ไปศึกษาดูง านที่ บ้านหัว ถนน ต.พระลับ อ.เมือ ง จ.
ขอนแก่น พบปะพู ดคุย กับผู้ใ หญ่บ้านหัว ถนนพร้อ มด้วย
แกนนาชุมชน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
ศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์ เป็ นองค์กรทางด้าน
สิง่ แวดล้อมมากกว่าธุรกิจการรับซื้อวัสดุรไี ซเคิลธรรมดา เพราะ
คือ มีการบริหารจัดการรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ
หลายส่ว นของชุมชน ให้เ ข้ามาท างานร่ว มกัน และมีจุ ดเด่นที่
สาคัญที่สุดคือ การมีว ิสยั ทัศน์ ด้านสิง่ แวดล้อ มชุม ชนเพื่อ แก้ไ ข
ปั ญหาต่างๆ ร่วมกัน มุ่งเน้นให้ชุมชนได้หนั มาร่วมใจกัน รักษา
สิง่ แวดล้อม นาสิง่ ของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของฉายา ราชาขยะ ผูป้ ระกอบการ
ขยะรีไซเคิลหมืน่ ล้าน จุดประกายแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการขยะ
อย่างครบวงจร ก่อให้เกิดกุศล เกิดผลบุญเห็นทันตา และยังเป็ น
คนแรกของประเทศไทยทีก่ อ่ ตัง้ ธนาคารขยะ
บ้านหัวถนน ตาบลพระลับ อาเภอเมือ ง จังหวัดขอนแก่น คว้า
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็ นชุมชนปลอดขยะ โดยชาวบ้าน
ทัง้ หมด 323 ครัวเรือนพร้อมใจเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะจาก
ครัวเรือน ความเข้มแข็งและสามัคคีพร้อมเพรียงกันทุกภาคส่วน
และการผสานการมีส่วนร่วมของชาวบ้านหัวถนน ทาให้ปริมาณ
ขยะจากหมู่บา้ นลดลงปี กว่าครึง่ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
แปลงขยะมาเป็ นรายได้ แ ละปุ๋ ยชี ว ภาพ คุ ณ ภาพดี ไ ว้ ใ ช้
หน่ ว ยงานภาครัฐ ยกให้เ ป็ น หมู่บ้านต้น แบบจัดการขยะอย่ า ง
ยั ่งยืน มีการถ่ ายทอดองค์ความรู้ผ่ านการจัดตัง้ เป็ น ฐานการ
เรียนรู้ 8 ฐานการเรียนรู้
ผู้ร่ว มวิจ ัย มีความต้อ งการไปศึก ษาดูง านกั บชุ ม ชนที่ม ี ส ภาพ
บริบทของชุมชนใกล้เคียงกับชุมชนของตน
มีแนวคิดและความต้องการของแกนนาบางคนที่อยากจะจัดตัง้
ธนาคารขยะ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันถึงการไปพูดคุยสอบถามกับ
เจ้าของแนวคิดธนาคารขยะ เพื่อพบปะพูดคุยรับฟั งข้อเสนอแนะ
และแนวทางทีจ่ ะทาให้ธนาคารขยะของชุมชนเกิดความยั ่งยืน
บ้า นหัว ถนนมีบ ริบ ทชุ ม ชนคล้ า ยกับ ต าบลเกาะหวาย เป็ น
หมูบ่ า้ นชนบทกึง่ เมือง ลักษณะของปั ญหาขยะทีป่ ระสบก็มคี วาม
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การพูด (Sayings)
“ก่อให้เกิดกุศล เกิดผลบุญเห็นทันตา” “ทาเรือ่ งพวกนี้ มแี ต่
ได้บุญได้กุศล” เป็ นคาพูดที่ถูกอาจารย์สมไทยใช้บ่อยมาก
ตลอดการบรรยายและการพูดคุยกับผูร้ ่วมวิจยั ร่วมถึงการ
กล่าวถึง เจ้าชายเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเป็ น คน
แรกๆ ของโลกทีท่ าตัวเป็ นแบบอย่างเกีย่ วกับการนาสิง่ ของ
เหลือใช้ไร้คา่ กลับมาใช้ใหม่

ดร.สมไทย จัดทาป้ ายข้อความ “ขยะคือทองคา” ขนาดใหญ่
ติดไว้ทหี่ น้าศูนย์รไี ซเคิล ซึง่ เป็ นตาแหน่งทีค่ ณะผูม้ าศึกษา
ดูงานจะใช้ถ่ายภาพรวมหมูค่ ณะ
“ขยะคือ ทรัพ ยากรที่ ว างอยู่ ผ ิด ที่ ” ถู กเน้ น ย้ าตลอดการ
บรรยายให้ความรูก้ บั ผูร้ ว่ มวิจยั
บ้านหัวถนนพูดถึงแนวคิดหลักที่ใช้ในการจัดการขยะของ
ชุมชน คือ “3R ถูกคนในชุมชนเรียกอย่างง่ายว่า “ใช้น้อย
ใช้ซ้า นากลบมาใช้ใหม่” การเรียก “แกนนา ว่าคือ ต้นแบบ”
ต้อง “เริม่ ที่แกนนา” และมีการสร้างสัญลักษณ์ “ธงฟ้ า” บ่ง
บอกว่าบ้านใดเข้าร่วมโครงการ 3R นอกจากนี้ชุมชนยังมี
การพูดถึง “ขยะบุญ”

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ใกล้เคียงกัน วัฒนธรรมประเพณีและภาษาที่ใ ช้ก็คล้ายคลึง กัน
คือ อีสาน กับ ไทยพวน
วัฒนธรรม ความคิ ด ความเชื่อ(Cultural-discursive ar.)
อาจารย์ ดร.สมไทย เป็ นผู้ ที่ ม ี ค วามเลื่ อ มใสศรั ท ธาใน
พระพุทธศาสนาเป็ นอย่างยิง่ มีการเชื่อมโยงหลักธรรมเรือ่ งของ
กฎแห่งกรรมกับเรือ่ งการจัดการขยะเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างกลมกลื่น
ท่านถ่ายทอดและใช้แนวคิดนี้ในการโน้มน้าวผูค้ นในสังคมทัง้ คน
ใหญ่ ค นโตที่ ม ี อ านาจในบ้ า นเมือ ง อาทิ รมต. ผู้ ว่ า ฯ ผอ.
โรงพยาบาล ผอ.โรงเรียน ไปจนถึงชาวบ้านสามัญชนธรรมดา
ปรากฏผลลัพ ธ์ เ ป็ นที่น่ า พอใจอย่ า งมาก หรือ บางครัง้ ก็เ กิน
คาดหมาย
ดร.สมไทยเล่าถึงเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเก็บผ้าห่อศพทีค่ นทิ้งเป็ น
ขยะน่ ารังเกียจมาซักมาล้างแล้วย้อมด้วยเปลือ กไม้เย็บต่ อ กัน
เป็ นจีวรใส่ ครัน้ เมื่อจีวรขาด ก็ปะก็ชุน จนเก่ามากแล้วก็นาเอา
มาทาอาสนะรองนั ่ง นั ่งไปนั ่งมาจนขาด ก็เอามาทาผ้าถูพ้นื กุฏิ ถู
จนขาดก็นามาขย้ ากับดิน เหนียวอุ ดรอยรั ่วหลังคา หรือฝาผนั ง
กุ ฏิ จากของไร้ค่ า คนรับ เกีย จ พระพุ ท ธองค์ ท่ า นทรงน ามา
หมุนเวียนใช้ใหม่ อย่างถึงที่สุด และด้วยการที่ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคน
นับถือศาสนาพุทธ เรือ่ งเล่าเรือ่ งนี้จงึ สร้างความประทับใจให้กบั ผู้
ร่วมวิจยั ทุกคนอย่างมาก
ดร.สมไทย ล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจหลายอย่างจนกว่าจะชีวติ
จะมาลงตัวกับธุรกิจที่เกีย่ วข้องกับขยะ จากสิง่ ที่คนรังเกียจ แต่
ดร.สมไทยกับมองว่าเป็ นของมีค่า คนอื่นทิ้งท่านเก็บ จากรถซา
เล็งคันเล็กๆ ออกเก็บขยะตามชุมชนจนนามาสูธ่ ุรกิจใหญ่มูล กว่า
หมืน่ ล้าน คือ "วงษ์พาณิชย์" ทีป่ ั จจุบนั มีเครือข่ายกว่า 702 สาขา
และผูร้ ว่ มงานกว่า 14,000 คน
ผู้ใ หญ่ บ้านใช้ห ลักการจัด การขยะในครัว เรือ นเบื้อ งต้ น ตาม
แนวคิดของกรมควบคุม มลพิษ ด้ว ยหลัก 3R ได้แ ก่ Reduce
Reuse Recycle เป็ น ความรู้เ บื้อ งต้น ที่ไ ด้ร บั มาจากการอบรม
แต่เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจหลักการเหล่านี้ไ ด้ง่ายขึ้น ผูใ้ หญ่และ
แกนนาจึงพยายามใช้คาภาษาไทย “ใช้น้อย ใช้ซ้า นากลบมาใช้
ใหม่” ในการสือ่ สาร
สร้างความรับผิดชอบให้กบั แกนนาด้วยการเน้นยาถึงการต้องท า
ตนเป็ นตัวอย่างแบบอย่างทีด่ แี ก่ลูกบ้าน โดยใช้เวทีประชุม เสียง
ตามสาย
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)

ผูใ้ หญ่บา้ นกล่าว “ขอบคุณลูกบ้าน” “ขอบคุณคณะทางาน” ตลอด 3-4 ปี ที่ ผ่ า นมาผู้ใ หญ่ บ้ า นจะกล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ม ี ส่ ว น
“ขอบคุณผู้ส นับสนุ น ” อย่ างสม่ าเสมอผ่านเสียงตามสาย เกี่ย วข้อ งทัง้ หมดที่ ช่ ว ยเหลื อ เกื้อ กู ล กัน จนหมู่ บ้ า นประสบ
ผ่านเวทีประชาคมโดยไม่เคยลืมเลย
ความสาเร็จในวัน นี้ หมู่บา้ นสวยงาม น่ าอยู่ดว้ ยความร่ว มแรง
ร่ ว มใจของทุ ก คน การพู ด ขอบคุ ณ ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการ
ประชาสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่บา้ น
ผู้ใ หญ่ บ ้า นบ้า นหัว ถนน พู ด ถึ ง “ความอดทน” “ความ ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นคนติดวัด มีแนวคิดการทางานโดยยึดหลักธรรม
โปร่งใส” “มีสจั จะ” “ความสามัคคี” “การเสียสละ” และ “ร่วม ง่ายๆ ตามที่พระท่านเทศน์ ส อน สัจจะ อดทนทัง้ ต่อจิตใจของ
แรงร่วมใจของแกนนา” ทาให้ “ทุกปั ญหาแก้ได้” เป็ นส่วน ตนเอง และต่ อ พฤติ ก รรมของคนอื่ น มี ค วามเสี ย สละ ซึ่ ง
สาคัญที่ทาให้การจัดการขยะในชุมชนประสบความสาเร็จ เทียบเคียงกับหลัก ฆราวาสธรรมของพุทธศาสนา
เกิดเป็ นรูปธรรม
ทุ กปั ญ หาที่เ กิดขึ้น ระหว่างการทางานในชุม ชน ผู้ใ หญ่ ไ ม่เคย
แก้ปั ญ หาใดได้ด้ว ยตัว ผู้ใ หญ่ ค นเดีย ว การมีแ กนน าทุ ก คน
ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันช่วยให้ปัญ หาต่ างๆ ในชุมชนสามารถ
แก้ไขไปได้
ต้ น แบบและแรงบั น ดาลใจในการท างานของผู้ ใ ห ญ่ คื อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9
การกระทา (Doing)
ศึก ษาดู ง านศู น ย์ ค ัด แยกขยะเพื่อ รีไ ซเคิล วงษ์ พ าณิ ช ย์
ช่วงแรกรับฟั งบรรยายความเป็ นมาของวงษ์ พาณิชย์ โดย
ดร.สมไทย ในห้องเธีย เตอร์รไี ซเคิล จากนัน้ เดินเยี่ยมชม
กระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในศูนย์คดั แยกขยะ

การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ห้องเธียเตอร์รไี ซเคิลที่ใช้ในการรับฟั งบรรยาย ถูกสร้างขึ้นจาก
วัสดุเหลือใช้ นามาปรับประยุกต์ใช้อย่างง่าย อาทิ ผนังห้องถูกบุ
ด้วยถาดไข่กระดาษทีใ่ ช้แล้ว เพื่อทาเป็ นวัสดุซบั เสียง เก้าอี้ที่นั ่ง
ในห้องเป็ นเบาะรถยนต์เก่าทีถ่ ูกน้ ามาใช้ซ้า เป็ นต้น

ช่วงทีส่ อง ดร.สมไทย เปิ ดห้องรับรองส่วนตัว ตอนรับผูร้ ว่ ม
วิจ ัย เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ร่ ว มวิจ ัย ได้ซ ั ก ถาม ข้อ สงสัย
ตลอดจนปรึกษาหารือถึงแนวทางทีจ่ ะนาไปปรับใช้เพื่อ การ
จัดการขยะอย่างครบวงจรในชุมชน

ห้องรับรองส่วนตัวของ ดร.สมไทย เป็ นห้องขนาดไม่ใหญ่มาก มี
พระเครื่อ ง พระพุ ท ธรูป และตกแต่ ง ราวกับ ว่า เป็ นห้อ งพระ
บรรยากาศเย็นสบาย เงียบสงบปราศจากเสียงเครื่องจักรของ
โรงงานมารบกวน ทาให้บรรยากาศการพูดคุยเป็ นไปด้วยความ
สุนทรียสนทนาโดยอัตโนมัติ

การศึกษาดูง านบ้านหัว ถนนช่ว งแรกรับฟั งบรรยายสรุป
ภาพรวมการดาเนินการของชุมชนจนประสบความส าเร็จ
ในการจั ด การขยะ โดยผู้ ใ หญ่ บ้ า นบ้ า นหัว ถนน เป็ น
ผูบ้ รรยายสรุป

ศาลาวัดถูกจัดเตรีย มไว้เ ป็ น สถานที่ส าหรับการรับฟั ง บรรยาย
เนื่องจากกิจกรรมของชุมชนผูกโยงอยู่กบั วัดตัง้ แต่ผใู้ หญ่เ ริม่ ต้น
ดาเนิ น กิจ กรรม วัด ถู กใช้เ ป็ น ที่ประชุม ของแกนน าชุม ชน ที่
ประชุมประชาคม ผูใ้ หญ่ให้เหตุผลว่าไม่เลือกใช้ศาลากลางบ้าน
เพราะศาลาวัดเป็ น ที่ศกั ดิ ์สิท ธิ ์ สงบเรีย บร้อ ย และหลอมรวม
จิตใจคนได้ดกี ว่าศาลาประจาหมูบ่ า้ น
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ช่วงที่สองเรียนรูต้ ามฐานการเรียนรูข้ องชุมชน โดยเดินไป
ตามบ้านตัวอย่างของแต่ละฐานการเรียนรู้ รับฟั งบรรยาย
และชมการสาธิต ดูการปฏิบตั ิจริง พร้อมทัง้ สังเกตชุมชน
บ้านหัวถนนระหว่างการเดินเปลีย่ นฐานการเรียนรู้

เจ้าของบ้านทาหน้าที่เป็ นวิทยากรประจาฐาน วัสดุประกอบการ
บรรยายในแต่ ล ะฐานการเรีย นรู้เ ป็ นสิ่ง ที่เ กิด ขึ้น และท าเป็ น
ประจาอยู่แล้วในชีวติ ประจาวัน เช่น เมื่อผูร้ ่วมวิจยั ไปดูฐานการ
เรียนรูก้ ารทาน้ าหมักชีวภาพจากอาหารเหลือใช้ วัสดุสาธิตของ
วิทยากรก็จะมีให้เห็นถังที่พงึ่ เริม่ ใส่เศษอาหาร ถังน้ าหมักที่เริม่
กลายเป็ นปุ๋ ย และที่เป็ นน้ าหมักเป็ น ปุ๋ ยพร้อ มใช้ เหลือใช้ก็น า
บรรจุขวดขาย ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั ทุ กคนได้เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
จริงในวิถชี วี ติ จริง
ระหว่างการเดินไปสู่ฐ านการเรีย นรู้ใหม่ ปรากฏเห็นวิถีป ฏิบตั ิ
ของชุม ชนที่ไ ม่ไ ด้จ ัดเป็ น ฐานการเรีย นรู้แ ต่ส ามารถสร้างการ
เรียนรูใ้ ห้กบั ผูร้ ่วมวิจยั ได้ เมื่อเดินผ่านบ้านแต่ละหลัง วัสดุที่ถูก
จัด เตรีย มไว้ส าหรับ การคัด แยกขยะของบ้า นแต่ ล ะหลัง จะ
แตกต่ า งกัน ไปตามปริ ม าณ และประเภทของขยะที่ แ ต่ ล ะ
ครัวเรือนมี

ความสัมพันธ์ (Relatings)
การไปดูงานครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ติดต่อ ประสานงานกับ ดร.สม
ไทย วงษ์เจริญ โดยตรงเพื่อขอวันว่างท่าน แล้วดาเนินการ
แจ้งกาหนดการนัดหมายกับผูร้ ว่ มวิจยั

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ผูว้ จิ ยั เคยพบปะพูดคุยกับ อ.ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เมื่อครัง้ ร่วม
เดินทางไปกับคณะผู้บริห ารมหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ มี
โอกาสได้แ นะน าตัว และขอคาปรึกษาตลอดจนทาบทามเรียน
เชิญเป็ นที่ปรึกษาร่วมในงานวิทยานิพนธ์ทกี่ าลังทา ซึ่งอาจารย์
ยินดีและพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มกาลัง

ผูร้ ่วมวิจยั เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดตัง้ ธนาคาร การศึกษาดูงานครังนี
้ ้ผรู้ ่วมวิจยั ได้มโี อกาสพบปะพูดคุยแบบเป็ น
ขยะกับศูนย์คดั แยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
กันเองในห้องรับรองส่วนตัวของอาจารย์ ดร.สมไทย มีการพูดคุย
สอบถามและขอคาแนะนาในการจัดการขยะในชุมชนอย่างครบ
วงจร ตลอดจนการจัดตัง้ ธนาคารขยะของชุมชน อ.ดร.สมไทยผู้
เป็ นเจ้าของบริษทั วงษ์พาณิชย์ จึงช่วยประสานงานสาขาทีอ่ ยู่ที่
อ าเภอปากพลีช่ว ยดูแ ล และอ านวยความสะดวก ตามกาลัง
ความสามารถของสาขาที่ทาได้อ ย่ างเต็ม ที่ อาทิ สาขาจะช่ว ย
ออกไปให้บริการรับซื้อขยะถึงทีธ่ นาคารขยะในราคาทีต่ อ้ งขนเอา
มาที่สาขาเอง หรือการให้คาแนะนาและเทคนิคการแยก จัดเก็บ
และประเมินช่วงเวลาทีจ่ ะขายขยะ เป็ นต้น
ผู้ร่ว มเกิดเครือ ข่ายความร่ว มมือ ในการแลกเปลี่ย นองค์ การศึกษาดูงานครังนี
้ ้ เปิ ดโอกาสให้สองชุมชนได้แลกเปลี่ยนองค์
ความรูร้ ะหว่างชุมชนบ้านหัวถนน กับ ชุมชนเกาะหวาย
ความรูท้ ี่ตนถนัดให้กนั และกัน โดยชุมชนบ้านหัว ถนนประสบ
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ความสาเร็จในการจัดการขยะของชุมชน ส่วนชุมชนเกาะหวาย
เป็ น ชุม ชนที่ม ีจุ ดเด่น เรื่อ งการท่อ งเที่ยวเชิง อนุ รกั ษ์ ต ามวิถีใน
ชุมชนที่มกี ารน้อมนาเอาขนบธรรมเนียมประเพณีชาวไทยพวน
ของชุมชนผสานหลอมรวมจุดกลายเป็ นชุมชนต้นแบบด้านการ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ในจังหวัดนครนายก

ผูร้ ่วมวิจยั มีการเชิญปลัดเทศบาลตาบลเกาะหวายเข้าร่วม ผู้ร่ว มวิจ ัย ท่ านหนึ่ ง ที่เ คยเป็ นปลัดอ าเภอและผู้ว ิจ ัย เป็ นผู้ร ับ
วงสนทนาและเป็ นผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน
หน้ าที่ไ ปท าการเชิญ ปลัดเทศบาลต าบลเกาะหวายโดยไม่ ม ี
หนัง สือ เชิญ ใดๆ เนื่ อ งจากผู้เ ข้าร่ ว มวิจ ัย เคยท างานร่ ว มกับ
เทศบาลและรู้จ ักคนในเทศบาลจึง สามารถเดิน เข้าไปขอพบ
ปลัดเทศบาลได้แบบไม่เ ป็ นทางการ ผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนเห็นพ้อ ง
ต้องกันว่าการไปศึกษาดูง านครัง้ นี้ น่าจะเป็ น ประโยชน์ ก ับทาง
เทศบาลในการนามาปรับประยุ กต์พฒ
ั นาชุม ชน จึงน่ าจะได้ร บั
ความร่วมมือ
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ผูร้ ่วมวิจยั ได้รบั ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะในครัว เรือ น
การจัดเตรีย มวัส ดุร องรับขยะที่แ ยก การจัดการกับขยะ
อันตราย การจัดการขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจ าวัน
เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้จากต้นไม้ในบริเวณบ้าน เป็ นต้น

วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
เรื่อ งการจัด การขยะในชุ ม ชนหรือ ในครัว เรือ นมีห น่ ว ยงาน
ทางด้านสาธารณสุขเข้ามาให้ความรูผ้ า่ นตัวแทนของชุมชน โดย
มุ่งให้การอบรมแก่ อสม. หน่ วยงานสถาบันทางการศึกษามาให้
ความรู้แ ละจัดกิจ กรรมสร้างคุณค่าให้ข ยะ เช่น การประกวด
สิง่ ประดิษฐ์จากขยะ การประกวดเดินแฟชั ่นจากชุดที่ทาจากขยะ
เป็ นต้น

ผูร้ ่วมวิจยั ได้ร บั ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล และ ผูร้ ่วมวิจยั มีความเข้าใจการรีไซเคิลขยะ คือการนาขยะจาพวก
เกิดความตระหนักถึงความจริงทีว่ า่ โลกนี้ไม่มขี ยะเป็ นเพียง ขวดพลาสติก เหล็กหรือโลหะ กระดาษ แก้วที่ยงั ไม่แตก ขยะ
ทรัพยากรทีว่ างอยู่ผดิ ทีเ่ ท่านัน้
เหล่านี้เท่านัน้ ทีส่ ามารถนาไปรีไซเคิลได้
ผู้ ร่ ว ม วิ จ ั ย ไ ด้ แ น วท าง ที่ ต น เ อ ง จะ น าไ ปปฏิ บ ั ติ ใ น
ชีวติ ประจาวัน และกิจกรรมที่จะนาไปสู่การขับเคลื่อนการ
ปฏิบตั ิงานในชุมชนเพื่อการจัดการขยะอย่างครบวงจรใน
ชุมชน

ผู้ร่ว มวิจ ัย บางคนมีโ อกาสได้ร่ว มเดิน ทางไปศึกษาดูง านการ
จัดการขยะในชุมชนตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จแต่เป็ นการไป
นัง่ ฟั ง บรรยาย แล้ว ไปศึกษาดูง านสถานที่อ่ืน เรื่อ งอื่น ต่ อ ไป
ไม่ไ ด้มุ่ง ประเด็น ที่การศึกษาดูง านการจัดการขยะเพีย งอย่ าง
เดียว หรือบางครัง้ ไปดูงานชุมชนที่มบี ริบทแตกต่างจากชุม ชน
ผูร้ ่วมวิจยั ได้แรงบัน ดาลใจ แรงจูงใจ และกาลังใจในการ เกาะหวาย ส่งผลให้ยากต่อการน้อมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ร่ ว มกัน ท างานเพื่ อ การจัด การขยะอย่ า งครบวงจรของ วิถชี วี ติ จริงในชุมชนเกาะหวาย
ชุมชนตาบลเกาะหวาย
การจัดการเรีย นรู้ที่ผ่านมาจากประสบการณ์ ข องผู้ร่ว มวิจ ัย ที่
ถ่ ายทอด ส่ว นใหญ่ เ ป็ น การจัดอบรมหรือให้ความรู้ที่แ ยกเป็ น
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ส่ ว นๆ มาน าเสนอ มาให้ ค วามรู้ เพื่ อ ให้ ผู้เ ข้า ร่ ว มได้เ ข้า ใจ
ประเด็นนัน้ อย่ างชัดเจน แต่ขณะเดียวกับก็ท าให้ผู้ร่ว มวิจ ัย ได้
สะท้อนออกมาว่าการเรียนรูล้ ักษณะนัน้ ทาให้เมื่อ เดินออกจาก
ห้อ งประชุม ก็เ ป็ น การยากล าบากส าหรับการน าไปปรับใช้ใน
ชีว ิต จริง หรือ บางครัง้ ก็ไ ม่กลมกลืน กับวิถีช ีว ิต จริง ของชุมชน
เช่น กรณีทนี่ กั วิชาการสิง่ แวดล้อมให้ความรูเ้ รือ่ งการคัดแยกขยะ
4 ประเภท ทางหน่ ว ยงาน องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล ก็ไ ด้
จัดเตรียมถังขยะ 4 ประเภทมาให้ชมุ ชนทดลองแยก ผลลัพธ์ทไี่ ด้
คือชาวบ้านก็ไม่ได้เป็ นไปตามทีผ่ จู้ ดั หาถังขยะคาดหวัง
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วงรอบที่ 2 กิ จกรรม 3 สร้างตะกร้า สานตะแกรงล้อมต้นไม้
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
ผูร้ ่วมวิจยั จัดทาถังขยะจากวัสดุที่ตนเองหาได้ เพื่อรองรับ
การแยกขยะขายได้ ของบ้านตนเอง ขนาดและจานวนถัง
ขยะขึ้น อยู่ กบั ปริม าณและลักษณะประเภทของขยะของ
ครัวเรือนตนเอง

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
การไปศึกษาดูงาน ณ บ้านหัวถนน ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้แนวคิด ใน
การจัดท าถัง ขยะ ส าหรับใช้ใ นบ้านของตนเอง โดยไม่ต้อ งรอ
พึ่งพาเทศบาลหรือ องค์การบริห ารส่วนต าบล จัดหาถังขยะให้
การสร้างถังขยะเพื่อรองรับขยะที่แยกในครัวเรือน ประเภทของ
ถังขยะเป็ นไปตามแนวคิดการแยกเพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับขยะที่แยกเก็บไว้ โดยไม่ยึดติดกับประเภทของถังขยะ
ตามกรมควบคุมมลพิษน้ าเสนอที่จดั การแบ่งถังขยะออกเป็ น 4
ประเภท

ผู้ร่ว มวิจ ัย จัดท าตาข่ายล้อ มต้น ไม้เ พื่อ ไว้ส าหรับทิ้ง เศษ
ใบไม้แ ห้ ง เศษหญ้ า ที่ ด ายจากสวน ที่ บ้า นของตนเอง
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเผา และเมื่อย่อยสลายก็กลายเป็ นปุ๋ ย
อินทรีย์สามารถนาไปขายหรือใช้ประโยชน์อ่นื ได้อกี

ในกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีการพูดถึงการค้นหาวิธจี ดั การกับขยะประเภท
เศษใบไม้ เศษหน้าทีด่ ายจากสวน ทุกคนไม่อยากจะเผา แต่กไ็ ม่
อยากให้ร ก เมื่อ มีโ อกาสได้ไ ปเห็นตัว อย่ างจากชุม ชนบ้านหัว
ถนน ที่บา้ นแต่ละหลังจะมีการนาตะแกรงพลาสติกมาล้อมรอบ
ต้นไม้ เมือ่ กวาดใบไม้เสร็จแล้วก็รวบรวมโยนเข้าไปไว้ในตะแกรง
ที่ล้อมไว้ ปล่อยให้เกิดการย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ก็มกี าร
นามาปรับใช้กบั บ้านของตน
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ผู้ร่ว มวิจ ัย น าวิธีการนี้ ม าปรับใช้กบั บ้านของตนเอง โดยมีการ
ปรับให้เหมาะสมกับวิถีชวี ติ ของตน ในฐานะที่ชุมชนแห่งนี้เป็ น
ชุม ชนท่ อ งเที่ย ว บ้านของผู้ร่ว มวิจ ัย ก็เ ป็ น Homestay ความ
เรีย บร้อ ย สวยงาม เป็ น สิ่ง ที่ผู้ร่ว มวิจยั คิดถึงเสมอเมื่อต้องทา
อะไรกับบ้านของตน เป็ นที่มาของการปรับปรุงรูปแบบตะแกรง
ล้อมต้นไม้ โดยการไม่ทาตะแกรงสูงเหมือนที่บา้ นหัวถนนที่ไ ปดู
งานมา ผูร้ ว่ มวิจยั ปรับปรุงขนาดให้เตี้ยลง พร้อมกับเพิ่มความถี่
ของเสาค้ายัน เพื่อให้ตะแกรงเป็ นวงกลมสวยงาม มีลกั ษณะเป็ น
รั ่วรอบต้นไม้ ทีด่ กู ลมกลืนกับบ้านเรือน
การได้รบั แนวคิดจากอาจารย์ ดร.สมไทย เกีย่ วกับการมองหา
คุณค่าของขยะ ไม่มขี ยะบนโลกใบนี้ แม้แต่กากเศษอาหารทีอ่ ุด
ตันตามท่อระบายน้ า เป็ นขยะที่น่ารังเกียจ อาจารย์กค็ ดิ เอามา
ทาประโยชน์ จนกลายเป็ นแท่งเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูงได้ การ
ได้เ ห็น ของจริง ห้อ งประชุม ท าจากวัส ดุร ีไ ซเคิล ทีร องรับแขก
ระดับประเทศมาแล้ว เห็นโรงงานคัดแยกขยะที่เปลี่ยนขยะทุ ก
อย่างเป็ นของมีค่า หรือแม้แต่ตวั ดร.สมไทยเองก็หยิบจับขยะ
โดยไม่รงั เกียจ เป็ นตัวอย่างที่ดผี นวกกับคาสอนคาแนะน าที่ ดี

การพูด (Sayings)
“สวยงามน่ามอง” เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั พูดถึงกันในวงสนทนา
เมือ่ จะสร้างถังขยะ สร้างตะแกรงล้อมต้นไม้ ไว้ใช้เองทีบ่ า้ น

ตะกร้า และ ตะแกรง ต้องทาได้ “ง่ายๆ” “ประหยัด” “ไม่
ต้องลงทุนมาก” แนวคิดเรื่อง “การรีไซเคิล ” แบบรีไซเคิล
จริงคือไม่ใช่ไปซื้อของใหม่มาแล้วมาบอกว่ากาลังรีไซเคิล รี
ไซเคิล คือ การใช้ข องที่ ม ี หรือ มีต้ น ทุ น ที่ ไ ม่ สู ง มาก มา
ปรับเปลีย่ นประยุกต์ให้ใช้งานได้ ได้ถูกพูดถึงในวงสะท้อน
ผลการศึกษาดูงาน อันเป็ นแนวคิดทีน่ าไปสู่การปฏิบตั ิของ
ผูร้ ว่ มวิจยั
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ทาให้ผรู้ ่วมวิจยั เลื่อมใสศรัทธาเป็ นต้นแบบที่เป็ นแรงบันดาลใจ
ในการจัดการขยะของตน

ผูร้ ่วมวิจยั ต่างพูดถึงการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือนของตน “สามารถทาได้โดยไม่ตอ้ งลงทุนซักบาท”
ทาแบบ “ประหยัด” “นาวัสดุที่ไม่ได้ใช้และเหลือใช้กลับมา
ใช้ประโยชน์ ซ้า” “นาขยะมาทาให้มคี ่า” “ทาอย่างสวยงาม”
“เป็ นระเบียบ” “น่ ามอง” ถูกนาเสนอผ่านเรื่องเล่าที่ตนเอง
ไปปฏิบตั มิ าด้วยความภาคภูมใิ จ
ผูร้ ่วมวิจยั เรียกถังขยะทีส่ ร้างว่า “ตะกร้า” ใส่ “ขยะขายได้”
โดยแบ่ง ออกเป็ น 4 ประเภทได้แ ก่ “กระป๋ องหรือ โลหะ”
“เศษกระดาษ” “ขวดพลาสติก ” “ขวดแก้ว ” ซึ่ง มีการน า
ประเภทของขยะนี้มาจัดทาเป็ นป้ ายชื่อตะกร้าใส่ขยะขาย
ได้ดว้ ย

บ้านหัวถนนที่ไปดูงานมา ไม่ปรากฏถังขยะใบใหญ่แบบทั ่วไป
ทุ ก บ้า นใช้ว ัส ดุ ที่ ม ีใ นท้ อ งถิ่ น ใช้ว ัส ดุ เ หลื อ ใช้ที่ ไ ม่ ใ ช้แ ล้ ว น า
กลับมาประยุกต์ใช้เป็ นถังขยะ เช่น เก้าอีที่ผงั แล้วก็หงายเก้าอี้
แล้วก็เอาถุงใส่หรือเอาตาข่ายใส่กลายเป็ นถังขยะจากเศษวัส ดุ
เหลือใช้ ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั เกิดแนวคิดในการนามาปรับประยุ กต์ ใช้
ในครัวเรือนของตน
การศึกษาดูง านที่ศูน ย์ คดั แยกขยะเพื่อ รีไซเคิลวงษ์ พ าณิ ชย์ม ี
ส่วนทาให้ผวู้ จิ ยั เกิดแนวความคิดในการมองหาวิธีการจ าแนก
ประเภทของขยะที่จะสอดคล้องกับครัวเรือนของตนเอง และเมื่อ
ไปดูงานที่ชุมชนบ้านหัวถนน เห็นแต่ละครัวเรือนในชุมชนมีถงั
ขยะแยกประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะของขยะของแต่ละ
บ้าน
เมื่อผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกัน คิดวิพ ากษ์ถึง ลักษณะขยะของครัว เรือ น
ตนเองก็คน้ พบข้อตกลงร่วมกันในจัดจาแนกขยะขายได้ออกเป็ น
4 ประเภทหลัก ส่ว นบ้านไหนที่เ ป็ น ร้านค้า ก็ส ามารถแยกได้
ละเอียดกว่านี้

ผูร้ ว่ มวิจยั พูดถึงประเภทของขยะว่า “ขยะขายไม่ได้” “ขยะ
ขายได้” และ “ขยะมีพิษอันตราย” เป็ น ประเภทของขยะที่
บ้านของอาจารย์บรรจงจาแนก และผูร้ ว่ มวิจยั บางส่วนเห็น
ด้วย

ผู้ร่ว มวิจ ัย ท่านหนึ่ง เป็ น ข้าราชการบานาญครู เป็ น ประธานใน
หลายโครงการ เป็ นประธานจานวนหลายชมรม มีภารกิจเยอะ
มาก ไม่ค่อยมีเวลาอยู่บา้ น อาศัยอยู่กบั ภรรยาซึ่งเป็ นพยาบาล
วิถีชวี ติ จึงไม่ค่อยมีเวลามาจาแนกแยกขยะแบบละเอียด อีกทัง้
ปริม าณขยะก็ม ีไ ม่ ค่ อ ยมาก จึ ง เลื อ กแยกประเภทของขยะ
ออกเป็ น 2 ประเภทเท่ านัน้ คือ ขายได้ กับ ขายไม่ไ ด้ ส่ว น
อันตราย ภรรยาซึ่งเป็ นพยาบาลจะนาไปทิ้งที่โรงพยาบาลเพื่อ
การกาจัดทีถ่ ูกต้อง ไม่สะสมขยะอันตรายไว้บา้ น
ขยะที่ข ายได้แ ม้ไ ม่ไ ด้แ ยกละเอีย ด 4 ประเภทก็เ พีย งพอแล้ว
เพราะเมือ่ เจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลมาเก็บขยะ ขยะทีข่ ายได้กจ็ ะถูก
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บขยะแยกใส่กระสอบอีกกระสอบต่างหาก ไม่ท้งิ รวม
เมือ่ เก็บขยะเสร็จ เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะไปทาการคัดแยกขยะเหล่านี้ เอง
ที่บา้ นของตน เป็ นรายได้พิเ ศษให้กบั เจ้าหน้าที่เก็บขยะอีกทาง
หนึ่ง
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“ถ้าแยกขยะกันแบบละเอียดแล้ว ชาวบ้านเค้าเอาไปขายเองพวก
ผมก็อด ทิ้งรวมๆ กันมาแบบนี้กไ็ ด้นะเอาแค่อนั ไหนขายได้ท้ิง
ปนกันมาเดีย๋ วพวกผมไปแยกกันเองแบบนี้ดกี ว่านะสาหรับพวก
ผมพนักงานเงินเดือนน้อย” (จนท.เก็บขยะเทศบาล 1)

ผูร้ ่วมวิจ ยั ที่อาศัยอยู่บา้ น ปริมาณขยะไม่เยอะมาก มีความเห็น
ว่า ส าหรับการแยกขยะในบ้านของตนที่ม ีปริม าณขยะไม่ม าก
และไม่ ต้ อ งการขายขยะแต่ ต้ อ งการแยกเพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษา
สิง่ แวดล้อม ไม่ให้ขยะเหล่านี้ไปปนกับขยะทีข่ ายไม่ได้เสือ่ มราคา
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ผูร้ ่วมวิจยั นาเศษวัสดุเหลือใช้อาทิ เหล็ก ท่อพีวซี ี ลวด ไม้ ผูร้ ว่ มวิจยั ทีห่ นึ่งและภรรยา เป็ นคนทีม่ กี ารสะสมขยะไว้ทบี่ า้ นอยู่
ไผ่มาประกอบกันให้เป็ นโครงของตะกร้าใส่ขยะ 4 ประเภท แล้ว วัส ดุเ หลือ ใช้จ ากครัว เรือ นที่พ อจะเป็ น ประโยชน์ จ ะเก็ บ
ติดกัน จากนัน้ นากระสอบใบใหญ่มาทาเป็ นถุง แล้วเขียน รวบรวมไว้หลังบ้านหรือกองรวมกันไว้ขา้ งบ้าน เมือ่ ผูร้ ว่ มวิจยั ตก
ป้ ายชือ่ กากับแต่ละตะกร้า
ลงร่วมกันว่าจะทาตะกร้าใส่ขยะขายได้ จึงได้คดิ นาวัสดุทบี่ า้ นตน
มีมาจัดทา
ผูร้ ่วมวิจยั รวมเงินกันจัดซื้อวัสดุพ้ืนฐานสาหรับทากิจกรรม อาทิ
ตาข่ายฟ้ า ตะแกรงพลาสติก และท่อพีวซี ี เนื่องจากซื้อมาแล้ว
สามารถตัดแบ่งกันได้ ทาให้ได้ราคาถูก
ผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันจัดทาตะแกรงล้อมต้นไม้ดว้ ยไม้ไผ่ท าเสา
และล้อ มด้ว ยตะแกรงพลาสติกรอบต้น ไม้เ ป็ น รูปวงกลม
สวยงาม และร่ ว มกัน จัด ท าตะกร้า ใส่ ข ยะขายได้ ด้ว ย
ท่ อ พี ว ีซี แ ละตาข่ า ยสีฟ้ า 1 ชุ ด มี 4 ตะกร้า ติ ด กัน โดย
ร่ ว มกัน จั ด ท าที่ บ้ า นลุ ง ผู้พ ั น ลั ก ษณะของตะกร้า จะมี
น้ าหนักเบาทนแดดทนฝน เพราะจากประสบการณ์ ที่ผ่าน
มาของผูร้ ว่ มวิจยั การพบกว่าท่อพีวซี ี สามารถทนแดด ทน
ฝนได้ดี มีน้ าหนักเบา ตัดให้เ ป็ น ขนาดได้ต ามต้อ งการ
ราคาถูก หาได้งา่ ยตามท้องถิน่ คือมีรา้ นขายในชุมชน ส่วน
ตาข่ายสีฟ้า ก็ราคาไม่แพงมาก ซื้อม้วนเดียวก็ทาได้หลาย
ตะกร้าตัดแบ่งกัน ผูร้ ่วมวิจยั ที่เป็ นผูห้ ญิงก็ช่วยกันเย็บ ผู้
ร่วมวิจยั ผูช้ ายก็ตดั ท่อขึน้ รูปโครงสร้างของตะกร้า

ใช้บ้านของนักวิจ ัย ร่ว มท่ านหนึ่ ง เป็ น พื้น ที่ใ นการสร้างตะกร้า
เพราะมีเครือ่ งมือช่างสาหรับตัดท่อพีวซี ี มีใต้ถุนบ้านและลานโล่ง
ที่เ ย็น สบายสามารถท างานตอนกลางวัน ได้ ผู้ร่ว มวิจ ัย ที่เ ป็ น
ผูห้ ญิงเย็บตาข่ายฟ้ าใต้ถุนบ้าน กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ผูช้ ายช่วยกันตัด
ท่ อ บริเ วณลานบ้า น โดยผู้ร่ ว มวิจ ัย ที่ เ ป็ นเจ้ า ของบ้ า น ช่ ว ย
สนับสนุนอุปกรณ์สาหรับการสร้างตะกร้า เลื่อยไฟฟ้ าตัดต่อ และ
ตัดไม้ไผ่ให้เป็ นท่อน ครีมตัด เลื่อยมือ

ผูร้ ว่ มวิจยั ใช้ไม้ไผ่ที่มใี นชุมชนมาตัดทาเสาและรวมเงิน กัน
ซื้อตะแกรงพลาสติกขนาด 120 cm. x 30 m. มาตัดแบ่ง
กัน แล้วช่วยผูว้ จิ ยั ช่วยกันไปล้อมรั ่วต้นไม้หนึ่งต้นของบ้าน
ผูร้ ว่ มวิจยั ให้เป็ นวงกลมสวยงามเข้ากับบ้าน

ร้านค้าท่อพีวซี ีอยู่ในหมู่บา้ น สามารถพูดคุยและสั ่งของได้ การ
ทาตะกร้ามีการใช้ขอ้ ต่อพีวซี ี 4 ทางฉากซึง่ เป็ นข้อต่อทีไ่ ม่ค่อ ยมี
การใช้บ่อยร้านค้าจะไม่ค่อยเตรียมมาขายต้องทาการสั ่งซื้อเป็ น
กรณีพเิ ศษ
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บ้านผูเ้ ข้าร่วมวิจยั ทีข่ ยะมีปริมาณไม่มากจะแยกขยะเป็ น 2
ประเภท คือ แบบเน่าขายไม่ได้ กับแบบขายได้ใส่ จึงมีการ
จัดทาตะกร้าหรือถังสีเก่า หรือใส่กระสอบเพียงแค่ 1 ตะกร้า
หรือ ใส่ถุ ง ไว้ต่ างหาก ส่ว นขยะที่ข ายไม่ไ ด้แ ละขยะเน่ า
เหม็นจะทิ้งใส่ถงั ขยะซึง่ มีถุงพลาสติกรองรับเพื่อลาเลียงไป
ทิ้งใส่ถงั ขยะของเทศบาททีว่ างอยู่หน้าบ้าน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ตะแกรงพลาสติกเป็ นวัสดุที่มขี ายตามร้านวัส ดุเ กษตร มีหลาย
ขนาดความกว้า งผู้ร่ ว มวิจ ัย เลื อ กขนาดความกว้า ง 120cm.
เนื่องจากว่าจะได้นามาตัดแบ่งครึง่ กันก็จะทาให้ได้ตะแกรงล้อม
ต้นไม้ขนาดความสูง 60cm. เท่ากับว่าได้ความยาวของตะแกรง
เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า ทาให้ราคาต่อคนที่ต้องจ่ายถูกลง ความสูง
ขนาด 60cm. เป็ นความสูงกาลังพอดีไม่ทาให้รกสายตาเวลาล้อม
ต้นไม้ไว้ภายในบริเวณบ้านดูเรียบร้อยสวยงาม

ผูร้ ่วมวิจยั ใช้กระดาษลัง เก่าๆ หรือกระดาษแข็ง เขีย นชื่อ
กากับตะกร้าแยกประเภทขยะเพื่อ ป้ องกัน การสับสนเมื่อ
แขกหรือตนเองจะทิ้งจะได้ท้งิ ถูกต้องไม่เสียเวลามาคัดอีก
เมือ่ จะนาขยะไปขาย หรือจะมอบขยะให้กบั คนอื่น

สาหรับบ้านที่มขี ยะปริมาณไม่มากใช้ตะกร้าแบบเดีย่ ว หรือจะ
จัดหาถังสีเก่า หรือกระสอบมาแขวนไว้เพื่อใส่ขยะ วัสดุของผูร้ ว่ ม
วิจยั กลุ่มนี้ประยุกต์ใช้สงิ่ ของทีม่ ภี ายในครัวเรือนจึงไม่มคี า่ ใช้จ่าย
ในการจัดทาถังขยะ
แต่ละบ้านมีวสั ดุส าหรับจัดท าป้ ายชื่อ กากับตะกร้าเป็ น ปากกา
เคมีและกระดาษลัง มีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ จึงใช้วธิ ีการ
พิมพ์พร้อมมีภาพที่หาจากอินเตอร์เ น็ตประกอบ ผูร้ ่วมวิจยั คน
อื่นจะใช้วธิ กี ารเขียนด้วยปากกาเมจิกทีต่ นมีใส่กระดาษแข็ง
ผูร้ ว่ มวิจยั เลือกต้นไม้หนึ่งต้นสาหรับล้อมตะแกรงพลาสติก วัสดุที่ใช้ทาเสาเป็ นไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ที่หา
ให้เป็ นเสมือนรัวล้
้ อมรอบต้นไม้สวยงามโดยใช้ไม้ไผ่ท าเป็ น ได้ในท้องถิน่ ผูร้ ว่ มวิจยั ช่วยกันตัดให้เป็ นท่อนยาวประมาณ 100
เสาโดยปั กให้ถขี่ ้นึ เพื่อให้รวเป็
ั ้ นรูปวงกลมสวยงามเข้ากับ เซนติเมตร พร้อมกับเสีย้ มแหลม สาหรับตอกลงพื้นดิน
บ้าน
ผูร้ ว่ มวิจยั มีวธิ จี ดั การขยะมีพิษอันตรายจาพวกบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ถุงพลาสติกสาหรับใส่ขยะ จะเป็ นถุงทีไ่ ด้มาจากการไปซื้อของใน
ยาฆ่าแมลงต่างๆ กระป๋ องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย จะนาใส่ถุง ครังที
้ ไ่ ม่ได้นาถุงผ้าติดไปด้วย เมือ่ ได้มาก็จะเก็บสะสมไว้ หรือถ้า
มัดปากมิดชิด หรือใส่ขวดพลาสติก รอส่งมอบให้ร ถเก็บ สกปรกก็จะล้างทาความสะอาดก่อน แล้วเก็บรวบรวมเสีย บไว้
ขยะของเทศบาลไปกาจัดหรือทาลายต่อไป หรือหากเป็ น ตามลวดฝาบ้านเพื่อสะดวกในการหยิบไปใช้งาน
พวกเข็มฉีดยา หรือขยะติดเชือ้ ก็จะใส่ถุงดามัดปากมิดชิด
แล้วรีบนาส่งหน่วยงานสาธารณสุขนาไปจัดการอย่างถู กวิธี ขยะอันตรายในครัวเรือนของผูร้ ่วมวิจยั นัน้ ไม่ได้มปี ริม าณมาก
โดยเร็วทีส่ ดุ
หรือถ้ามีกไ็ ม่ได้พยายามเก็บสะสมไว้ เนื่องจากขยะอาจจะมีพิษ
หรือ ก่อ ให้เ กิดอัน ตรายกับ คน สัต ว์ หรือ สิ่ ง แวดล้อ ม ถัง ขยะ
อันตรายจึงไม่มคี วามจาเป็ นสาหรับบ้านของผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ปลัดเทศบาลต าบลเกาะหวาย และองค์การบริห ารส่ว น
ต าบลเกาะหวายเริ่ ม สนใจในกิ จ กรรมที่ ผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย
ดาเนินการ พร้อมทัง้ ยินดีและรับปากจะให้การสนับ สนุ น
อย่างเต็มทีต่ ามขอบเขตทีส่ ามารถจะช่วยได้

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
การที่ปลัดเทศบาลต าบลเกาะหวาย เข้ามาร่ว มวงสนทนาและ
ร่วมเดินไปศึกษาดูง าน จนในที่สุดกลายเป็ นผู้ร่วมวิจยั มีส่ว น
ส าคัญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ความสัม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย กับ
หน่วยงานเทศบาล เทศบาลเริม่ มองเห็นศักยภาพของผูร้ ่วมวิจยั
และพร้อมจะให้การสนับสนุ นทัง้ ด้านงบประมาณ และนโยบาย
เช่น การเปลี่ยนนโยบายจากการจะจัดอบรมและซื้อถังขยะ 4 สี
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
2 ชุด เปลี่ยนมาเป็ นการสนับสนุ นการจัดสร้างตะกร้าแยกขยะ
ขายได้ให้กบั ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่ างผูส้ มัครใจเข้าร่ว มโครงการ
จานวน 20 ครัวเรือน โดยเชิญผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นวิทยากรให้ความรู้

นายกและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเริม่ ตื่นตัวและให้
ความสาคัญกับนโยบายสิง่ แวดล้อมด้านการจัดการขยะใน
พื้ น ที่ ที่ ห น่ ว ยงาน อบต. รับ ผิด ชอบ ประกาศตัว พร้อ ม
สนับสนุ นด้านนโยบายและบรรจุ เ รื่องการจัดการขยะเข้า
แผนชุมชนเพื่อนาไปสู่การดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรมใน
วงกว้างมากขึน้

ผูร้ ว่ มวิจยั ท่านหนึ่งได้ถูกเชิญให้รบั ตาแหน่งเป็ นเลขานุการนายก
องค์การบริห ารส่วนตาบลต าบลเกาะหวาย ได้ม ีโ อกาสพู ดคุย
บอกเล่าถึงสิง่ ที่ตนเองและทีมผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนกาลังดาเนินการ
เกีย่ วกับการจัดการขยะให้นายกฯ ได้รบั ทราบเป็ นตลอด

ผูว้ จิ ยั ได้รบั มอบหมายจากผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนให้ไปเชิญปลัด รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานท้องถิน่ ทุกทีต่ อ้ งมีแผนการจัดการ
อบต. ดารงตาแหน่ งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลต าบล ขยะของชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ นเวลาที่ ส อดคล้ อ งกัน กับ ผู้ ร่ ว มวิจ ัย
เกาะหวายให้เข้าร่วมการสนทนา
ดาเนินการอยู่ใ นขณะนี้ ปลัดเทศองค์การบริห ารส่ว นต าบล มี
หน้าทีร่ บั ผิดชอบงานนี้โดยตรง และตัวท่านเองมองว่าทาง อบต.
มีลุงผูพ้ นั อยู่ในทีมผูร้ ่วมวิจยั อยู่แล้วและไว้ใจท่าน จึงไม่ได้เข้า
ร่ ว มวงสนทนา แต่ ก็ไ ด้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ข่าวสาร กับผูร้ ่วมวิจยั ผ่านลุงผูพ้ นั ผ่านผูว้ จิ ยั พร้อมทัง้ ติดตาม
ผลการดาเนิ น การ มีการสอบถามปั ญ หาอุ ปสรรค์ และให้การ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
หน่วยงานเทศบาลและหน่ วยงาน อบต. มีความสามัคคีกนั ผู้ร่ว มวิจ ัย ในครัง้ นี้ ม ีท งั ้ คนที่อยู่ ใ นพื้น ที่ อบต. และคนที่อ ยู่ ใน
มากยิ่ง ขึ้น มีการท างานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ม ีต่อกัน พื้นทีเ่ ทศบาล การเลือกคนเข้าร่วมวิจยั ในครังนี
้ ้ ตัวผูว้ จิ ยั ลงพื้นที่
เกิดเป็ น เครือ ข่ายการจัด การขยะของชุม ชนต าบลเกาะ และมีความใกล้ชดิ กับชุมชนอยู่นานกว่า 5 ปี และมีแกนนาผูร้ ่วม
หวายผ่านตัวผูร้ ่วมวิจยั โดยมุ่งผลลัพธ์ร่วมกันคือ ชุมชน วิจ ัย หลักที่ท างานร่ว มกัน ตลอดก่อ นจะมาทางานวิจยั ครัง้ นี้ 9
ตาบลเกาะหวายมีการจัดการขยะทีด่ ขี น้ึ
ท่านได้รว่ มพูดคุยกันในเบือ้ งต้นอยากให้มคี นของทุกหมูบ่ า้ นเข้า
ร่วมทาการวิจยั ในครัง้ นี้ ก่อนจะเป็ นที่มาของการที่ผวู้ จิ ยั และผู้
ร่วมวิจยั ไปเชิญผูใ้ หญ่บา้ นของทัง้ 6 หมู่บา้ นเข้าร่วมเป็ นผูร้ ่วม
วิ จ ั ย หากไม่ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ส ะดวกก็ ข อให้ ส่ ง ตั ว แทนมาร่ ว ม
แลกเปลี่ยนพูดคุยกันในท้ายที่สุดด้วยความที่ทุกคนมุ่งหวังดีต่อ
ชุมชน และมีความต้องการอยากเห็นการเปลีย่ นแปลงของชุม ชน
ในทางทีด่ ขี น้ึ ก็ได้เข้าร่วมการวิจยั ในครังนี
้ ้
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
ผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ความรู้ และ ที่ผ่านมาหน่ วยงานรัฐหลายหน่ วยงานมีความพยายามที่จ ะให้
ประสบการณ์ ที่ไปศึกษาดูง านมาปรับใช้กบั ครัวเรือ นของ ชุมชนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การเชิญผูน้ าชุม ชน
ตนเอง โดยไม่ตอ้ งรอความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานรัฐ ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. ไปรับการอบรม เพื่อรับความรูเ้ กีย่ วกับวิธีการ
เพีย งอย่ างเดียว รู้จ ักใช้ว สั ดุเ หลือใช้ม าสร้างตะกร้าแยก แยกขยะ แต่พฤติกรรมการแยกขยะอย่างจริงจังของผูร้ ว่ มวิจยั ก็
ยังไม่ปรากฏ ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าผูร้ ่วมวิจยั ยังมีความคิดที่ยดึ
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การปฏิ บตั ิ (Practice)
โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ขยะ รู้จ ักใช้ว สั ดุที่มใี นท้องถิ่น ที่หาได้ง่ายมัน ประยุกต์ใช้ ติดอยู่กบั กรอบทีว่ า่ แยกขยะต้องแยกใส่ถงั ขยะ ต้องมีถงั แยก แต่
ประโยชน์
เทศบาลมีถงั เดียวแยกไปก็รวมกันเหมือนเดิม แม้อยากจะแยก
ในบ้านก็ดูเป็ นการลงทุนที่ไม่คมุ้ ค่าเนื่องจากถังขยะมีราคาแพง
ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นศักยภาพและพลังของการรวมกลุ่มในการทา มาก และเพิ่ม ภาระในการจัดเก็บ การปฏิบตั ิที่ผ่านมาจึง เป็ น
กิจกรรม โดยไม่ตอ้ งรอนโยบายของหน่วยงานภาครัฐเพียง เพียงการพยายามทิ้งขยะให้ลงถัง โดยในบ้านก็จะมีถงั ขนาดเล็ก
อย่ างเดีย ว มีความตระหนักถึง บทบาทการเป็ น แกนน า ทุกอย่างจะถูกทิ้งรวมกันหมด เมื่อเต็มแล้วก็ลาเลียงไปทิ้งใส่ถงั
ชุมชนที่ต้องลองทาลองปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างแก่ชาวบ้านคน ใบใหญ่ของเทศบาลทีว่ างอยู่หน้าบ้าน
อื่นในชุมชน ผูร้ ่วมวิจยั ได้สร้างภาชนะส าหรับ รองรับ การ
แยกขยะของตนและได้ทดลองแยกขยะอย่างจริงจังเพื่อให้
เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถบอกต่อคนอื่นได้
การทาถังขยะจากตะแกรงลวดในวงจรที่ผา่ นมาการที่ถงั ขยะทา
ผู้ว ิจ ัย และผู้ร่ว มวิจ ัย มีความเข้าใจในการคัดแยกขยะใน จากลวดก็ม ีร าคาแพง และลวดเป็ น อัน ตรายมีความแหลมคม
ครัวเรือนของตน สามารถจัดทาถังขยะไว้ใช้เองได้
เป็ นสนิมง่าย ผูร้ ว่ มวิจยั จึงไม่ได้จดั ทาไว้ใช้งานในครัวเรือน
ผูร้ ว่ มวิจยั เคยมองว่าการต้องมาแยกขยะทาให้การใช้ชวี ติ ยุ่งยาก
ผูร้ ่วมวิจยั เกิดพฤติกรรมการแยกขยะในชีวติ ประจาวันได้ ขึน้ ทิ้งแค่ให้ลงถังขยะก็เพียงพอ
โดยไม่ถือ ว่าเป็ น ภาระ หรือ เป็ น งานที่สร้างความยุ่ งยาก
ให้กบั วิถีช ีว ิต นอกจากนี้ ผู้ว ิจ ัย บางคนยัง บอกต่ อ ไปยัง
เพื่อนบ้าน ช่วยเพื่อนบ้านร่วมกันคัดแยกขยะ
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บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
กิ จกรรม(Project)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
นักเรียนร่วมกันจัดทาตะกร้าคัดแยกขยะ และตะแกรงล้อม แนวคิดเรื่องการจัดการขยะในโรงเรียนให้ย ั ่งยืนต้องเริม่ จากต้น
ต้นไม้
ทางโดยการให้นักเรียนลดการสร้างขยะด้วยวิธีการปฏิเสธหรือ
การใช้ถุงผ้า เมือ่ พยามลดแล้วหากยังหลีกเลีย่ งไม่ได้มกี ารสร้าง
ขยะเกิด ขึ้น ก็จ าเป็ นที่ นั ก เรีย นต้ อ งคั ด แยกขยะเหล่ า นั ้น ให้
เหมาะสม เพื่อทีจ่ ะสามารถจัดการขยะเหล่านัน้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
ผู้อ านวยการได้ม อบนโยบายให้ครู ท่ านหนึ่ ง ที่เ ข้าร่ว มวิจ ัย นา
นักเรียนจัดทาวัสดุรอบรับการคัดแยกขยะของนักเรียน เนื่องจาก
ในห้อ งเรียนนักเรียนมีถงั ขยะขนาดเล็กไว้ส าหรับคัดแยกแล้ว
เมื่อ เต็ม แล้ว ก็ต้อ งมีที่ส าหรับให้นักเรีย นได้ท้ิง สะสมไว้ใ ห้ไ ด้
ปริมาณทีม่ ากพอจึงเรียกผูร้ บั ซื้อขยะมารับ การร่วมเดินทางเพื่อ
ไปศึกษาดูงานของผูอ้ านวยการโรงเรียนและครู ทาให้ได้แนวคิด
การสร้างภาชนะรองรับการคัดแยกขยะที่ร าคาไม่แพง และได้
เห็นวิธีการจัดการกับขยะที่เ ป็ น ใบไม้ซึ่ง เป็ น ขยะที่โ รงเรีย นใช้
วิธกี ารกาจัดด้วยการเผา
สร้างตะกร้าแยกขยะ

สานตะแกรงล้อมต้นไม้

ภายในธนาคารขยะมีกรงเหล็กสูง 180 เซนติเ มตร 3 กรง ไว้
สาหรับใส่ขยะ แต่ไม่มปี ระตูเปิ ดเข้าเปิ ดออก ครูต้องทาการใช้
เครือ่ งตัดถ่างเพื่อให้มชี อ่ งสาหรับไปล้วงเอาขยะออกมา แต่เหล็ก
ที่ ต ัด ออกก็ม ีค วามคมเกี่ย วแขนของนั ก เรีย นเป็ นแผล เสื้อ
นักเรียนขาด อันตรายมาก

มีโครงสร้างบล็อกปูนสีเ่ หลีย่ มสูงสองเมตรสาหรับทาปุ๋ ยหมักแต่
เมื่อโยนเศษใบไม้เข้าไปแล้วก็ไม่รวู้ ่าจะนาใบไม้ที่กลายเป็ น ปุ๋ ย
เหล่านัน้ ออกมาได้อย่างไร โครงสร้างทีท่ าไว้ให้กเ็ ป็ นเพียงน าอิฐ
บล๊อคมาก่อไม่ได้มโี ครงสร้างทีแ่ ข็งแรงเพียงมือโยกเบาๆ ก็โอน
เอียงแล้ว พร้อมทัง้ ที่ตงั ้ อยู่กใ็ กล้จากตาแหน่ งของเศษใบไม้ใ น
โรงเรียน มีความลาบากในการขนย้ายเศษใบไม้ที่กวาดไว้เ ป็ น
อย่างมาก บล็อกปูนปุ๋ ยหมักแห่งนี้จงึ ถูกปล่อยร้าง
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
“ใช้อย่างไรไม่ให้เหลือเศษ” เป็ นคาถามทีค่ รูใช้ถามนักเรียน ความพยายามในการใช้ว สั ดุเ พื่อ ให้เ กิดความคุ้ม ค่ า และเกิด
เพื่อการคานวณหาขนาด ปริมาณ ของวัสดุอุปกรณ์ท่จี ะใช้ ประโยชน์สงู สุด เป็ นการช่วยลดการเกิดขยะ ถูกครูและผูว้ จิ ยั พูด
ในการดาเนินกิจกรรม ให้ได้ประโยชน์สงู สุด
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ถึง เพื่อ ปลู กฝั ง ให้เ ป็ น แนวคิดที่ติ ดตัว นั ก เรีย นในการร่ ว มกัน
รักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั โลกใบนี้
การเผาใบไม้ เป็ นการทาร้ายโลก เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรทา เนื่อง ครูหลอดพูดถึงก๊าซคาบอนไดออกไซด์ ว่าเป็ น ควันพิษ ทีท่ าให้
จาการเผาใบไม้จะมีการปล่อย “ควันพิษ” ให้กบั โลก ทาให้ โลกเราไม่สบาย โรคเราจะตัวร้อน จะตัวเย็น และก็จะส่งผลต่อ
เกิด “ภาวะโลกร้อน”
เราทีอ่ าศัยอยู่ในโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็ นการอธิบายเรื่อง
โลกร้อนของครูหลอดเป็ นลักษณะคล้ายกับสุขภาพของคน ส่วน
หนึ่งเพราะครูหลอดเป็ นครูพยาบาลจึงมีการเชื่อมโยงเรื่องของ
สุขภาพเปรียบเทียบกับเรือ่ งของภาวะโลกร้อนได้อย่างน่าสนใจ
“ทรัพยากร” เป็ นชื่อเรียก ขยะ 4 ประเภท ที่นักเรียนแยก
ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก 2) ขวดแก้ว
3) สมุด หนังสือ กระดาษ 4) กระป๋ อง โลหะ
การกระทา (Doing)
ครูนารูปถ่ายตัวอย่างตะกร้าแยกขยะให้นกั เรียนได้ชมเพื่อ
ชวนนั ก เรี ย นจั ด ท าไว้ เ พื่ อ รองรั บ ขยะที่ แ ยกม าจ าก
ห้ อ งเรี ย น รวมทั ง้ ภาพการล้ อ มรัว้ ต้ น ไม้ ด้ ว ยตาข่ า ย
พลาสติกเพื่อทิ้งใบไม้ที่กวาด จากนัน้ ชวนนักเรียนพูดคุย
สอบถามว่าเราควรจะทาไหม นักเรียนทุกคนเห็นด้วยและ
อยากทา
นักเรียนแบ่งกลุ่มกันสารวจกันเป็ นสองกลุ่มออกเดินสารวจ
ความเป็ นไปได้ว่ า จะล้ อ มต้น ไม้ต้ น ใดบ้ า ง เพื่ อ ท าการ
คานวณหาปริมาณของตาข่ายพลาสติกทีต่ อ้ งใช้

ขยะเป็ นเพียงทรัพยากรทีว่ างอยู่ผดิ ที่ เป็ นสิง่ ทีน่ กั เรียนได้เรียนรู้
จากการเข้าร่วมกิจ กรรมการอบรมแยกขยะเพื่อ ให้เ กิดรายได้
โดยวิทยากรจากศูนย์คดั แยกขยะรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ครูท าการ Print ภาพที่ถ่ ายมาจากการไปศึก ษาดูง านที่ ว งษ์
พาณิชย์ และบ้านหัวถนน ใส่กระดาษ A4

ผูว้ จิ ยั จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามที่ผรู้ ว่ มวิจยั ได้เสนอมา โดยการ
ใช้ร ถซาเล้ง ส่ว นตัว ของครู เพื่อ ไปขนวัส ดุอุ ปกรณ์ จ ากร้านค้า
การล้อมต้นไม้มกี ารใช้วสั ดุที่เป็ นไม้ไผ่เหลาแหลมทีม่ ขี ายแล้ว ใน
หมูบ่ า้ นเพื่อทาเป็ นเสา ส่วนตาข่ายพลาสติก ท่อพีวซี ี และข้อต่อ
นักเรียนวาดภาพโครงร่างตะกร้าแยกขยะเพื่อคานวณหา ต่างๆ จัดซื้อทีร่ า้ ค้าวัสดุกอ่ สร้างในตัวเมือง
วัสดุและข้อต่อ PVC ทีต่ อ้ งจัดซื้อ
นักเรียนร่วมกันสร้างตะกร้าแยกขยะ 2 ชุด ชุดละ 4 ตะกร้า ผูว้ จิ ยั เป็ นผูส้ นับสนุ นการวัสดุในการจัดทาครัง้ นี้ ส่วนการจัดหา
เพื่อ ใส่ข ยะ 4 ประเภท ได้แ ก่ 1) ขวดพลาสติก แก้ว น้ า ซื้อ ครูช่ว ยอ านวยความสะดวกเนื่ องจากเป็ นผู้ที่รู้จกั พื้น ที่เป็ น
พลาสติ ก 2) ขวดแก้ว 3) สมุ ด หนั ง สือ กระดาษ 4) อย่างดี
กระป๋ อง โลหะ
ภายในห้องเรียนการจัดเตรียมถังขยะเพื่อการคัดแยกขยะ 4 ถัง
ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก 2) ขวดแก้ว/กระป๋ อง
โลหะ 3) สมุด หนังสือ กระดาษ 4) ขยะทั ่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก
ซองมาม่า/ขนม หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ถุงนม ฯลฯ ซึ่งมีการรวมเอา
ขยะที่เป็ นขวดแก้วกับกระป๋ องหรือโลหะไว้ดว้ ยกัน เนื่องจากผู้
ร่วมวิจยั พบว่า ขยะประเภทนี้ในห้องเรียนจะไม่คอ่ ยมีอยู่แล้ว จึง
ไม่มคี วามจาเป็ นต้องแยกถังเพื่อให้กนิ พื้นทีใ่ นห้องเรียนและเป็ น
การสิน้ เปลืองงบประมาณในการจัดหาถังขยะ
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ความสัมพันธ์ (Relatings)
นักเรียนรุ่นพี่ ป.6 สอนคณิตศาสตร์รุ่นน้อง ป.5 เกีย่ วกับ
การคานวณหาเส้นรอบวงของวงกลม และสีเ่ หลีย่ ม เมือ่ ไป
ทาการสารวจต้นไม้ทจี่ ะทาการล้อมรัวด้วยตาข่ายพลาสติก

ผูอ้ านวยการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกับการทากิจกรรมการ
ล้อมต้นไม้และการสร้างตะกร้าแยกขยะ การช่วยนักเรียน
หยิบจับเสมือนหนึ่งเป็ นผูเ้ รียนด้วยอีกคนนัน้ สร้างความรู้
ปลาบปลื้มและประทับใจกับทัง้ นักเรีย นและครูผรู้ ่ว มวิจ ัย
เป็ นอย่างมาก นอกจากผูอ้ านวยการจะเฝ้ าติดตามดูการทา
กิจกรรมของนักเรียนตลอดระยะเวลา ให้กาลังใจสอบถาม
ผ่านโปรแกรมแชท Line เมือ่ ติดภารกิจไม่ได้อยู่โรงเรียน

แต่สาหรับตะกร้าที่จ ะไว้ส าหรับเก็บสะสมขยะที่แ ยกไว้เ พื่อ รอ
ขายจะมีการแยกตะกร้าขยะทีเ่ ป็ นกระป๋ อง โลหะ ไว้คนละตะกร้า
กับขวดแก้ว เนื่องจากเป็ นขยะคนละประเภทเวลาขายจะได้ไ ม่
เสียเวลาในการคัดแยกอีกครัง้
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
เนื้อหาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้มกี าร
สอนการคานวณหาเส้น รอบวงของวงกลมไว้แล้ว ผูว้ จิ ยั ทราบ
ข้อมูลตรงนี้ขณะเดินสารวจเพื่อคานวณหาความยาวของตาข่าย
พลาสติกที่จะใช้ ผูว้ จิ ยั พบว่านักเรียนไม่สามารถนาความรูท้ ี่ได้
เรียนมาใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ ผูว้ จิ ยั จึงกระตุน้ ด้วยการถาม เพื่อให้
นักเรียนได้ทบทวนความจาในสิง่ ทีเ่ คยได้เรียนมา ส่วนผูร้ ว่ มวิจยั
ที่เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 นัน้ ยังไม่ได้เรียนตรงนี้พกี่ ็
สอนน้องจนเข้าใจ
ปกติโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนจะจัดขึน้ โดยครูและ
ผู้บริห ารเป็ น คนคิดกิจ กรรมจากนัน้ ให้ ส ั ่งให้นักเรีย นเข้า ร่ ว ม
กิจกรรม แต่ครังนี
้ ้การทากิจกรรมของเด็กซึง่ เป็ นเจ้าของกิจกรรม
แล้วมีครูและผูบ้ ริหารให้การสนับสนุน และบางครังก็
้ เข้ามามีส่วน
ร่วมในโครงการ เช่น ในกิจกรรมที่นักเรียนกาลังล้อมรัว้ ต้น ไม้
ผูอ้ านวยการก็มานั ่งจับเสาช่วยนักเรียนล้อมเสมือนหนึ่งตนเอง
เป็ นนักเรียนคนหนึ่ง หรือการช่วยจับท่อขณะทีน่ ักเรียนกาลังตัด
คอยให้คาแนะนาวิธกี ารจับเลื่อย เป็ นสิง่ ทีน่ กั เรียนสะท้อนถึงด้วย
ความดีใจ
ข้าราชการเกษียณทีอ่ าศัยอยู่ใกล้กบั โรงเรียน เอื้อเฟื้ อให้ยมื ค้อน
ปอนเพื่อ ให้นักเรียนทากิจกรรมและยังช่ว ยเป็ นกาลังใจให้กบั
นักเรียนผ่านการซื้อน้ าหวานเลี้ยงนักเรียนทุกคน

นักเรีย นมีการติดต่ อ ผู้ที่อ าศัยอยู่ ใกล้โ รงเรีย นเพื่อขอยืม
ค้อ นปอนมาท าการตอกเสาไม้ไ ผ่ เ พื่อ ล้อ มรัว้ ต้น ไม้ ซึ่ง
ได้รบั การสนับเป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ยงั มีการสอบถามนักเรียน
ถึงกิจกรรมที่นกั เรียนกาลังดาเนินการ และได้ช่วยส่งเสริม
การท ากิจ กรรมของนั ก เรีย นโดยการซื้อ น้ า หวานเลี้ย ง
นักเรียนผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคน
สิง่ ทีก่ จิ กรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
สามารถออกแบบและจัดทาตะกร้าแยกขยะไว้ใช้ทโี่ รงเรียน โรงเรียนมีถงั ขยะขนาดใหญ่เพื่อรอบรับขยะในแต่ละวัน แต่ยงั ไม่
ได้
มีถงั สาหรับเก็บรวบรวมขยะทีค่ ดั แยก

ทักษะการเรียนจากรายวิช าศิลปะช่วยให้นักเรียนสามารถวาด
นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของขยะที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น โครงร่างของตะกร้าแยกขยะ จากรูปที่ครูเอาให้ดู และคานวณ
ทรัพ ยากรให้ ก ับโลกได้ถ้ าจัด การให้ ดี แยกแยะให้ เ ป็ น วัสดุต่างๆ ทีจ่ ะใช้ได้ทากิจกรรมได้อย่างแม่นยา การสั ่งซื้อข้อต่อ
จัดเก็บให้ได้
ต่างๆ เห็นภาพชัดเจนว่าจะใช้อะไรตัวต่อลักษณะไหน จานวน
นักเรียนรักการเรียนหนังสือ เพราะสามารถนามาแก้ปัญหา เท่าไหร่
ในชีว ิต จริง ได้ โดยช่ว ยให้การวางแผนการใช้ท รัพยากร
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อย่างคุม้ ค่าให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ตลอดจนกาหนดวัสดุที่ ทักษะทางคณิตศาสตร์ชว่ ยให้การคานวณปริมาณวัสดุทจี่ ะจัดซื้อ
จะจัดซื้อเพื่อใช้ในกิจกรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ได้อย่างพอดีความยาวของตาข่ายพลาสติกทีจ่ ะนามาล้อมต้น ไม้
ถูกคานวณตามสมการทางคณิตศาสตร์เกีย่ วกับเส้นรอบวง การ
ตัดท่อพีวซี ไี ม่มเี ศษเหลือใช้ทกั ษะการหาร

วงรอบที่ 2 กิ จกรรมที่ 4 เปลี่ยนถุงผ้าเป็ นถุงบุญ
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรม (Project)
ผูร้ ่วมวิจยั ร่วมกันออกแบบและปรับปรุงรูปแบบของถุงผ้า
ให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิง่ ขึน้ และร่วมกันทดลองใช้
ถุงผ้าตัวอย่างทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อให้เกิดการลดขยะถุงพลาสติก
อย่างเป็ นรูปธรรม

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Practice landscape)
เพื่อให้การทาถุงผ้าแจกเกิดประโยชน์ สูงสุด จึงมีการพูดถึงแนว
ทางการออกแบบและปรับปรุง รู ปแบบของถุ ง ผ้า ที่เ หมาะสม
ยิ่ ง ขึ้น ต่ อ การใช้ง าน ผลจากการสะท้ อ นการใช้ถุ ง ผ้า ที่ ว าด
ลวดลายด้วยตัวเองนามาสู่การกาหนดรูปแบบข้อความ สี และ
ขนาดของถุงผ้าและวิธกี ารใช้งาน
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ภาษา ควมคิ ด (Sayings)
ผูร้ ่วมวิจยั เห็นตรงกันถึง การเปลี่ยนชื่อ เรีย กถุงผ้าใหม่ ว่า ผู้ร่ว มวิจ ัย พู ดถึง การใช้ถุ ง ผ้าทุ กครัง้ ที่ห ยิบถุ ง ผ้าไปใช้คือ ได้
“ถุงบุญ” เพราะถุงนี้คอื “ถุงใส่บุญ ” ในความคิดของผูร้ ่ว ม “บุ ญ ” เพราะการเอาของที่ ซ้ื อ ใส่ ก็ จ ะเป็ นการลดการใช้
วิจยั
ถุงพลาสติก ช่วยลดขยะถุงพลาสติกให้กบั โลกใบนี้เรา ช่วยลด
ต้นทุนให้แม่คา้ ประหยัดถุงพลาสติก ทุกครัง้ เอาของใส่ถุงก็เป็ น
การเอาบุญใส่ถุงนั ่นเอง
ข้อ ความที่พิม พ์ บนถุ ง ผ้า “ถุ ง ใส่บุญ คุณใส่ใ จ ลดการใช้
ถุงพลาสติก” เป็ นคาขวัญที่ผรู้ ่วมวิจยั ร่วมกันคิดเพื่อพิมพ์
ลงบนถุงผ้า ให้โดดเด่น เป็ นการเชิญชวนประชาสัม พัน ธ์
ให้กบั ผูพ้ บเห็นถุงผ้าของเรา

มีการพูดถึง “มาตรการ” “กฎระเบียบ” “กฎหมาย” เพื่อลด
การใช้ถุงพลาสติกของคนในประเทศ แต่เมือ่ ตอนนี้ประเทศ
เรายัง ไม่ม ีกฎระเบีย บเหล่านัน้ “ท าเท่ าทีพ วกเราทาได้”
“เริม่ ทีพ่ วกเรา” เพื่อ “เป็ นแบบอย่าง” แก่คนอื่น

ผูร้ ว่ มวิจยั ถ่ายทอดความรูส้ กึ แห่งความสุขในทุกครัง้ ทีห่ ยิบถุงผ้า
ขึ้ น มาใช้ ความใส่ ใ จในอนาคตของลู ก หลานที่ จ ะอยู่ ก ับ
ถุงพลาสติกทีพ่ วกเราสร้างไว้ตายไปแล้วถุงพลาสติกยังอยู่ เผาก็
เป็ นมลพิษ ตอนใช้นี่ง่ายมาก แต่พอใช้เสร็จแล้วปั ญหาจะอยู่ไป
อีกนานกว่าสามร้อยสีร่ อ้ ยปี จากที่ได้ความรูม้ าจากการอบรมกับ
ทางหน่วยงานรัฐ เป็ นทีม่ าของคาขวัญทีจ่ ะถูกพิมพ์อยู่บนถุงผ้า

มีผรู้ ่วมวิจยั บางคนถ่ายทอดเรือ่ งราวทีเ่ คยดูในรายการโทรทัศน์
บอกเล่าถึงการลดปริมาณขยะของประเทศในยุโรปบางประเทศที่
มีการใช้มาตรการทางภาษี ให้คนที่ใช้ถุงพลาสติกต้องจ่ายแพง
เพื่อ เป็ น ค่าดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้อ มที่ถุง พลาสติกเหล่ านัน้ จะก่อ
ตามมา ผูร้ ่วมวิจยั เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ และพร้อมจะสนับสนุ น
หากมีนโยบายแบบนี้ในสังคม
ถุ ง พลาสติกจุ ดเด่น คือ เรื่อ งของ “ความสะดวก” “ความ สมัย ก่อ นยัง ไม่ม ีถุ ง พลาสติกใช้ หรือ ยัง ไม่แ พร่ห ลาย ผู้คนใน
สบาย” ในการซื้อในการขายสินค้า เป็ นเรื่อง “ยากมาก” ที่ ชุมชนจะต้องเตรียมตะกร้าเพื่อไปจ่ายตลาด เวลาไปวัดก็ต้องใส่
จะ “ลดการใช้ถุงพลาสติก” ดังนัน้ พวกเราต้องทาให้การใช้ ถ้ ว ย ใส่ ปิ่ นโต ใช้เ สร็จ กลับ มาถึ ง บ้า นก็ต้อ งมาล้ า งท าความ
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ถุงผ้าให้มนั สะดวกเหมือนการใช้ถุงพลาสติก “การฝากถุง สะอาด แต่เมื่อมีถุงพลาสติกเข้ามาวิถีชวี ติ ก็เปลี่ยนไปผูค้ นเริ่ม
บุ ญ ” ไว้ร ้า นค้า เป็ นสิ่ง ที่ เ ริ่ม พู ด ถึ ง ในกลุ่ ม ผู้ร่ ว มวิ จ ั ย ที่ คุ้น ชิน กับความสะดวกสบายจากการใช้ ถุ ง พลาสติก ไม่ต้อ ง
ต้องการทาให้ถุงผ้าสะดวกขึน้ เวลาใช้งานจริง
เตรียมอะไรไปเลยจะไปซื้อของ ใช้เสร็จก็ท้งิ ได้เลยไม่ตอ้ งมาล้าง
ทาความสะอาด
การใช้งานถุงพลาสติกทีม่ าผ่านผูซ้ ้อื ก็สะดวกสบายไม่ตอ้ งเตรียม
ตัวเตรียมอะไรไป เพราะถุงพลาสติกถูกเตรียมไว้พร้อมใช้ง านที่
ร้านค้า เมื่อซื้อเสร็จหิ้วถุงกลับบ้าน ผูข้ ายก็สะดวกหยิบของใส่
ถุงพลาสติกส่งให้ลูกค้าได้เลย ซึ่งบางครัง้ ผูร้ ่วมวิจยั ไปซื้ อ ของ
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจเดินผ่านอยากซื้อก็ซ้อื ได้เลย
พี่พิมพ์พรรณพูดถึงการฝากถุงผ้าไว้ทรี่ า้ นค้าเวลาเรามาซื้อของ
โดยไม่ได้ตงั ้ ใจ ก็สามารถยืมถุงผ้าจากร้านค้าใส่ของกลับบ้านได้
แล้วก็คอ่ ยเอามาคืนหมุนเวียนใช้งาน
“ความสวย” “ความสกปรก” ของถุงผ้ามีผลต่อการใช้ง าน ผูร้ ่วมวิจยั สะท้อนคิดร่วมกัน ว่าถุง ผ้าเป็ นเหมือนกับกระเป๋ าหิ้ว
เพราะฉะนั น้ ถุ ง ผ้า เราไม่ ค วรมีส ีที่ ส กปรกง่ า ย มีค วาม คือถ้าดูดไี ม่สกปรกก็จะเพิ่มมั ่นใจในการใช้งาน จากการใช้งาน
สวยงามน่าใช้เป็ นหน้าเป็ นตาให้กบั เราได้เวลาใช้งาน
ถุงผ้าสีขาวที่วาดลวดลายเองนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั เห็นตรงกันว่าสีข าว
สว่างเป็ นสีที่ไม่เหมาะกับการใช้จบั จ่ายซื้อของเพราะเปื้ อนง่าย
ไม่เหมาะกับชุมชนเราทีเ่ ราใช้ไปตลาด ไปซื้อของทีร่ า้ นขายของ
ชาในหมูบ่ า้ น
สีทเี่ ลือกใช้ในการสกรีนคือ “สีเขียว” และ “สีชมพู”

สีเขียวเป็ นสีของธรรมชาติเนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็ นจังหวัด
ที่ม ีจุ ดเด่น เรื่องความสวยงามของธรรมผู้ร่ว มวิจยั จึง เลือกใช้ส ี
เขียวเป็ นสีตวั อักษรที่ให้ความหมายถึงการใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อ ม
ธรรมชาติ
สีชมพู ถูกพูดถึงในฐานะทีเ่ ป็ นตัวแทนของ ความรัก ความใส่ใจ
และหัวใจทีส่ ดใส

การกระทา (Doing)
ร่วมกันคิดคาขวัญเพื่อทาการสกรีนพิมพ์ลงบนถุงผ้า พร้อม
ทัง้ กาหนดรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง
ผลลัพ ธ์ จ ากการร่ว มแสดงความคิดเห็น ท าให้ไ ด้ข ้อ สรุ ป
ร่วมกันว่า ถุงผ้าทีจ่ ดั ทาต้องเป็ นถุงผ้าปากกว้าง มีความลึก
พอประมาณทีส่ ามารถใส่ของและหยิบจับได้สะดวก

การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ผู้ว ิจ ัย ได้ร ับ งบสนั บ สนุ น การจัด ท าถุ ง ผ้า จากหน่ ว ยงานด้าน
สาธารณะสุข ในการจัดทาถุงผ้าตามรูปแบบที่ผรู้ ่วมวิจยั ร่วมกัน
นาเสนอจนได้ขอ้ สรุป คือ ถุงผ้าสาหรับไปซื้อของตลาดซื้อของ
ร้านค้าจะมีข นาด กว้าง 15 นิ้ ว สูง 13 นิ้ ว แบบขยายข้างเป็ น
ทรงแนวนอน เน้นปากกว้างใส่ของได้งา่ ย ส่วนอีกขนาดติดตัวไป
ด้วยเป็ นถุงผ้าเอนกประสงค์มขี นาด กว้าง 13 นิ้ว สูง 15 นิ้ว เป็ น
ทรงแนวตัง้ ส าหรับสี่ข องถุ งผ้าทัง้ 2 แบบเป็ น สีผ ้าดิบสกปรก
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ยาก ตามงบประมาณการจัดท าสามารถสกรีน ได้ 2 สี ผู้ว ิจ ัย
เลือกใช้สขี องตัวอักษรเป็ นสี เขียว และสีชมพู
ใช้ถุงผ้าในชีวติ ประจาวันไปซื้อของ ไปตลาด

ผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั ถุงผ้าคนละ 2 ใบ เป็ นถุงผ้าทรงแนวตัง้ และทรง
แนวนอน ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน

ฝากถุงผ้าไว้รา้ นค้าเมื่อใดที่ผรู้ ่วมวิจยั มาซื้อของแล้วไม่ได้
น าถุ ง ผ้ามาด้ว ยก็ยืม ถุ ง ผ้าที่ร ้านค้าใส่ข องกลับบ้านแล้ว
ค่อยนามาคืนภายหลัง
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผู้ร่ ว มวิจ ัย ติด ต่ อ ประสานขอความร่ ว มมือ กับร้า นค้าใน
ชุมชน เพื่อร่วมทดลองฝากถุง บุญไว้รา้ นค้าเพื่อให้ผู้ร่ ว ม
วิจยั ได้ยมื ใส่ของกลับบ้านก่อนนากลับมาคืน

ผูว้ จิ ยั ทาถุงผ้ามาเผือ่ ร้านค้า 2 ร้านในชุมชน เพื่อทดลองฝากถุง
ผ้าไว้ทรี่ า้ นค้าจานวน 5 ใบ

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
วิถีชวี ติ การซื้อของทีผ่ ่านมาตัง้ แต่มกี ารนาถุงพลาสติกมาใช้ คน
ในชุมชนรวมถึงผูร้ ว่ มวิจยั อยากจะซื้ออะไรก็เดินไปซื้อเลยไม่ได้
มีการเตรียมภาชนะอะไรไปใส่ ทาให้แม้จะมีถุงผ้าแล้วบางครังก็
้
จะมีการลืมนามาด้วย ถ้าจะกลับไปเอาทีบ่ า้ นก็จะเสียเวลาและไม่
สะดวกในการปฏิบตั ิจริง ผูร้ ่วมวิจยั จึงพยายามร่วมกันคิดหาวิธี
แก้ปัญหาจนเป็ นที่มาของการฝากถุงผ้าบางส่วนไว้รา้ นค้าไว้ใช้
เวลาลืมนาถุงผ้ามาใส่
ผูร้ ่วมวิจยั คิดถึงความเป็ นอยู่ของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคต เนื่ อ งจากในชุ ม ชนหรือ ในประเทศไทยยัง ไม่ ม ีกฎหมายหรือ
หากสร้างขยะถุ งพลาสติกไว้ก็จะเป็ น ภาระแก่คนรุ่นหลัง กฎระเบียบใดๆ ห้ามเกีย่ วกับการใช้ถุงพลาสติก ถึงแม้หน่วยงาน
การปฏิเสธการรับถุงพลาสติก เวลาไปซื้อของ การใช้ถุงผ้า ภาครัฐ พยายามสื่อ สารว่ า ถุ ง พลาสติก ก่ อ ปั ญ หาด้า นม ลพิษ
ไปจ่ายตลาด เป็ นสิง่ ทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันปฏิบตั ิ
ตามมามากมาย นโยบายส่ว นใหญ่ ที่ อ อกมาก็เ ป็ น เพีย งการ
รณรงค์ใ ห้เ ลิ ก ใช้เ พราะจะกระทบกับสิ่ง แวดล้อ ม ผู้ร่ว มวิจ ัย
ร่ว มกัน สะท้อ นอายุ ข องถุ ง พลาสติกที่ย าวนานจะอยู่ ช ั ่วลู กชั ่ว
หลาน เผาก็เป็ นพิษ ฝั งก็ไม่เน่า ปั ญหาต่างๆ เหล่านี้จะถูกส่งไป
ให้ลูกหลานเราโดยฝี มอื พวกเราหากไม่ชว่ ยกันหลีกเลีย่ ง ป้ องกัน
ลูกหลานเราก็จะเป็ นคนรับกรรม
ผูร้ ่วมวิจยั ทาตัวเป็ นแบบอย่างทีด่ แี ก่ค นในชุมชน และเป็ น ผูร้ ว่ มวิจยั ทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั ในครังนี
้ ้เป็ นผูท้ ไี่ ด้รบั การยอมรับจาก
ต้นแบบเพื่อสอนลูกหลาน ในการลดขยะถุงพลาสติกโดย คนในชุม ชน ไม่ใ ช่เ พราะมีต าแหน่ ง ทางการเมือ งหรือ เป็ นผูม้ ี
การปฏิเสธถ้าทาได้ และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
อิ ท ธิ พ ล แต่ เ พราะคนเหล่ า นี้ เ ป็ นผู้ที่ พู ด จริง ท าจริ ง ท าตั ว
น่าเชือ่ ถือ เป็ นผูน้ าทีพ่ ร้อมจะทาตัวเป็ นแบบอย่าง จึงทาให้ผรู้ ว่ ม
วิจยั ได้รบั ความไว้วางใจจากคนในชุมชน
“นโยบายตาวิเศษเห็นนะ” เมือ่ 30 ปี ทแี่ ล้ว ทาให้กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั
ทิ้งขยะเป็ นที่คอื ทิ้งใส่ถงั ขยะ จากนี้ไปผูร้ ่วมวิจยั เห็นตรงกัน ว่า
จะต้องลดขยะตัง้ แต่ต้นทางให้ได้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ เพิม่ ไป
ในนโยบายด้วยเลย
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สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ผูร้ ่วมวิจยั เห็นความสาคัญของการลดขยะถุงพลาสติกโดย
การใช้ถุงผ้า และมีพฤติกรรมการใช้ถุงผ้าไปจ่ายตลาด ไป
ซื้อของ

ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา (Practice traditions)
คนในชุมชนรวมถึงผูร้ ว่ มวิจยั ได้รบั ความสะดวกสบายจากการมี
ถุงพลาสติก เพราะเวลาไปซื้อของผูข้ ายก็จะหยิบใส่ถุงพลาสติก
ให้ ก็ทาให้ผซู้ ้อื เกิดความสะดวกในการหิ้วของกลับบ้าน

ผูร้ ่วมวิจยั สามารถแนะนาบอกต่อกับคนในชุมชนผ่านปาก
ต่อปากถึงความจาเป็ นทีเ่ ราต้องลดการใช้ถุงพลาสติกอย่าง
ภาคภูมใิ จ ไม่ว่าจะโดยการปฏิเสธไม่รบั หรือการใช้ถุงผ้า
แทนการใช้ถุงพลาสติก

เวลาไปซื้อของบ่อยครัง้ ที่แม่คา้ หรือผูข้ ายจะใส่ถุงพลาสติกซ้อน
มาเพราะกลัว ถุ ง ขาด เมื่อ มีการใช้ถุ ง ผ้าแล้ว แม้จ ะไม่ส ามารถ
ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกได้ 100% เพราะแกง เพราะของหวาน
ก็ยงั ต้องใส่ถุงพลาสติกอยู่เหมือนเดิม แต่การใช้ถุงผ้าจะสามารถ
ช่วยลดถุงพลาสติกหูห้วิ ถุงซ้อน ได้เป็ นอย่างดี

ความภาคภูม ิใ จที่ไ ด้เ ป็ น ส่ว นหนึ่ ง ในการเริ่ม ต้น ป้ อ งกัน แม้จะไม่มกี ฎระเบียบใดๆ บังคับ การลดก็แค่คนละ 1 ใบ 2 ใบ
ปั ญหาทีจ่ ะเกิดกับลูกหลานในอนาคต
หรื อ 3 ใบ เป็ นเพี ย งส่ ว นน้ อ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ ปริ ม าณ
ถุงพลาสติกที่คนสร้างให้เป็ นขยะในแต่ละวัน แต่เมื่อผูร้ ่วมวิจยั
20 คน ลดคนละใบ ก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิม ถ้าคนละสองใบก็ยงิ่
มากกว่าเดิม เพิ่มไปอีก เป็ นความภูม ิใจที่ไ ด้เ ป็ นส่วนหนึ่ ง ของ
การริเริม่ การทาบางสิง่ เพื่อลูกหลาน

วงรอบที่ 2 กิ จกรรมที่ 5 ขยะอิ นทรียม์ ีค่า
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการทาปุ๋ ยหมักน้ าหมักชีวภิ าพจาก
ขยะอินทรีย์โดยวิทยากรคืออาจารย์จากคณะวัฒนธรรมสิง่
แวดและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Practice landscape)
เศษอาหารเป็ นขยะทีเ่ กิดขึ้นทุกวันในครัวเรือนการจัดการที่ผ่าน
มาก็ให้คนอื่น หรือทิ้งลงถัง หรือไม่กเ็ ททิ้งตามพื้นดินหลังบ้าน
แนวคิดเรื่องการนาเศษอาหารมาทาน้ าหมัก ถูกพูดถึงในกลุ่มผู้
ร่วมวิจยั เนื่องจากทีผ่ า่ นผูร้ ว่ มวิจยั บางคน(อ.สกิด) เคยได้รบั การ
ทดลองทาปุ๋ ยหมักและน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ใช้เองที่บ้าน อบรมจากหน่ วยงานรัฐนาขยะอาหารมาทาเป็ นน้ าหมักชีวภาพ
ของตนเอง
แต่กย็ งั ทาไม่เป็ น ผูร้ ว่ มวิจยั บางคนเคยทาแต่น้ าหมักส่งกลิ่นเน่ า
เหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน จนต้องเลิกทา ทุกคนเห็นตรงกันว่าหาก
สามารถนาเศษอาหารทีเ่ หลือกินมาทาให้เกิดประโยชน์ได้โ ดยไม่
ก่ อ ปั ญ หาตามมาถ้ า มีผู้ม ีค วามรู้จ ริง มาถ่ า ยถอดก็น่ า จะเป็ น
ประโยชน์ เพราะทุกคนจะได้ลองทาเพื่อเป็ นตัวอย่างไปบอกต่อ
คนอื่นได้ เราทาได้ เราทาให้เห็น โดยมีการร้องขอวิทยากรที่ติด
ดิน ไม่เอาการอบรมแบบมานั ่งฟั งบรรยาย
หลังจากได้รบั ชมวีดที ศั น์ เชิญชมชวนคิด เรือ่ งของการเผาใบไม้
เผาหญ้า ที่เ มื่อ ก่อ นทุ กคนคิดว่ามัน แค่เ ล็กน้ อ ย ไม่ท าให้ใ คร
เดือนร้อน ถ้าไม่เผาให้ควันมันไปโดนบ้านคนอื่น แต่ต อนนี้ทุก
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การปฏิ บตั ิ (Practice)

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
คนรูต้ รงกันแล้วว่าไม่วา่ จะเผากองเล็กหรือกองใหญ่ลว้ นแล้วแต่ก็
ให้ เ กิด มลพิ ษ ต่ อ โลกใบนี้ ข องเราทัง้ นั น้ ทุ ก คนเริ่ม กัง วลถึ ง
อนาคตของลูกหลาน จึง น ามาสู่การพยายามค้นหาแนวทางที่
สะดวกและง่ายเหมือ นการเผาแต่ ไ ม่ท าลายสิ่ง แวดล้อ มและ
พร้อมทีจ่ ะร่วมกันทดลอง
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ผูร้ ่วมวิจยั ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า “ขยะอินทรีย์” คือ “ขยะ คาว่าขยะอินทรีย์ผรู้ ่วมวิจยั ไม่คนุ้ เคยกับคานี้และคาว่าอินทรีย์ม ี
เน่ าได้” อะไรที่เ น่ าได้นัน่ คือ ขยะอิน ทรีย์ ถู กพู ดถึง ในวง หลากหลายความหมาย การเรียกขยะอินทรีย์ บ่อ ยครัง้ จึง ถู กผู้
สนทนาเพื่อให้เข้าใจขยะชนิดนี้ได้งา่ ยในชุมชน
ร่ว มวิจ ัย เรีย กว่าขยะที่ม นั เน่ าได้ เพราะจะท าให้ผู้ร่ว มวิจยั นึก
ภาพขยะเหล่านี้ได้ทนั ทีดกี ว่าเรียกว่าขยะอินทรีย์
“ขยะอินทรีย์มปี ระโยชน์ ” ถ้ารูจ้ กั ใช้ประโยชน์ก่อนที่จะเน่า นอกจากน าไปเป็ น อาหารสัตว์แ ละให้คนอื่นแล้ว ขยะอิน ทรีย์ก็
เสียเป็ นของไร้คา่
สามารถทาให้เ กิดประโยชน์ ไ ด้ ลุงปลัดพูดถึงน้ าหมักจากเศษ
ปลาที่เหลือจากการทาปลาดูที่เคยทาช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการซื้อปุ๋ ย
“การเผา” เป็ นวิธกี ารกาจัดขยะที่ “ง่ายมาก” การกาจัดขยะ ธรรมชาติข องคนในชุม ชนต าบลเกาะหวานจะไม่นิ ยมน าเศษ
ด้วยวิธกี ารเผาใบไม้ เศษหญ้า
ใบไม้หรือเศษหญ้าใส่ถุงดาแล้วทิ้งใส่ถงั เทศบาลเนื่องจากถุง ดาก็
จะมีราคาแพงถ้าเป็ นถุงใบใหญ่ ถ้าใบเล็กก็ไม่พอใช้หรือขาดง่าย
วิธกี ารกาจัดขยะพวกนี้บ่อยครังที
้ ่ผรู้ ่วมวิจยั จะกวาดรวมกันแล้ว
จุดไฟเผาเพราะไม่ตอ้ งยุ่งยากในการหาถุงดา ไม่ตอ้ งมาเสียเวลา
หิ้วไปทิ้ง
เศษอาหารเหลือกิน “มอบให้คนอื่น” “ใช้เป็ นอาหารสัตว์ ” แนวคิดเรื่องของการให้ท าน แล้วได้บุญ เป็ นแนวคิดทางพุ ท ธ
“ได้ประโยชน์ ” “ได้บุญ ” เป็ น สิ่ง ที่เ ป็ น แนวปฏิบตั ิที่ผรู้ ่วม ศาสนาทีฝ่ ั งรากลึกอยู่ ในวิถีชวี ติ ของคนในชุม ชนแห่ง นี้อ ยู่ แ ล้ ว
วิจยั ร่วมกันสะท้อนกันในวงสนทนา
การให้ข องที่ไ ม่ม ีประโยชน์ กบั ตนเองแก่คนอื่น เพื่อ ท าให้เ กิด
ประโยชน์ จึงเป็ นสิง่ ที่ผรู้ ่วมวิจยั ทุกคนยินดีและพร้อมที่จะทาอยู่
แล้ว
การกาจัดขยะอินทรีย์อย่ างง่ายสามารถ “ลดค่าใช้จ่ายใน การทาปุ๋ ยหมักหรือน้ าหมัก หากทาอย่างถูกขัน้ ตอนจะสามารถ
ครัวเรือน” เป็ นสิง่ ทีว่ ทิ ยากรแนะนาโดยการนาขยะอิน ทรีย์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้อย่างเห็นผล เช่น การทาน้ าหมัก
“ปุ๋ ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ”
ไปใช้เป็ นน้ ายาล้างจาน ทาปุ๋ ยหมักไปใช้แทนปุ๋ ยเคมีที่เ คยซื้อ
เป็ นต้น วิทยากรพยายามทาให้การท าสิง่ เหล่านี้เหล่านี้อ ยู่ ใ กล้
กับวิถีชวี ติ ของผูร้ ่วมวิจยั เพราะน้ ายาล้างจานนั ่นจาเป็ นต้องใช้
อยู่แล้วในครัวเรือน ส่วนเรือ่ งของปุ๋ ย นัน้ ผูร้ ว่ มวิจยั มากกว่ายังคง
มีการปลู กพืช ท าสวน ปลู กผัก เป็ น อาชีพ เสริม และเป็ นงาน
อดิเรก วิทยากรจึงพยายามชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของเศษอาหาร
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การกระทา (Doing)
เรียนรูพ้ ร้อมฝึ กปฏิบตั กิ ารทาน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ (เศษ
ผัก เศษผลไม้) และ เรียนรูพ้ ร้อมฝึ กปฏิบตั ิการทาปุ๋ ยหมัก
จากขยะอิ น ทรี ย์ (ฟางข้ า ว ใบไม้ แ ห้ ง ) กับ วิ ท ยากร
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ศาลาวัด
คลองตะเคียน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ที่จ ะทิ้ง ของเศษใบไม้เ ศษหญ้าที่จ ะเผา เพื่อ ให้ผู้ร่ว มวิจ ัย ได้
นาไปปฏิบตั ใิ นครัวเรือนตนเอง
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ชุมชนเกาะหวายยังเป็ นชุม ชนที่ม ีการท าเกษตรกรรม วัสดุใ น
การฝึ กปฏิบตั ิการทาปุ๋ ยหมักครังนี
้ ้ได้รบั การสนับสนุนจากกลุ่ มผู้
ร่วมวิจยั ใช้รถกระบะส่วนตัวขนฟ่ างแห้ง และวิง่ รถไปรับใบไม้
แห้งทีก่ วาดรวบรวมใส่ถุงดาไว้

นาความรูท้ ไี่ ด้กลับไปปฏิบตั ติ ามวัตถุดบิ ทีต่ นมี บ้านผูร้ ่วม สาหรับขยะทีน่ ามาฝึ กทาน้ าหมักชีวภาพได้รบั ความร่วมมือจาก
วิจยั ทีเ่ ป็ นร้านค้าก็ทาน้ าหมักชีวภาพ เพราะมีปริมาณขยะ ผูร้ ่วมวิจยั ที่เป็ นร้านค้าทากับข้าวจึงมีเศษผักค่อนข้างเยอะ โดย
ทีเ่ ป็ นเศษผัก เศษอาหาร
ใช้เวลาในการเก็บเศษผักและเศษผลไม้แช่เย็นไว้กว่า 4 วัน จึง
ได้ปริมาณทีม่ ากสาหรับแบ่งให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้ฝึกทากัน นอกจากนี้
ผูร้ ว่ มวิจยั บางท่านทีม่ บี า้ นอยู่ติดตลาดก็ได้มกี ารติดต่อกับแม่ค้า
ขายผลไม้เ ผื่อ ขอเศษเหลื อ ๆ ใส่ถุ ง ดาไว้ใ ห้ ใ นตอนเย็ น ก่ อ น
วันรุง่ ขึน้ นามาฝึ ก
วัสดุต่างๆ ที่ในการดาเนิน การครัง้ นี้ ได้แก่ ถังดา กากน้ าตาล
EM หัวเชือ้ และขีว้ วั แห้ง ได้รบั การสนับสนุนจากวิทยากรทัง้ สอง
ท่าน
เลือกใช้ลานวัดคลองตะเคียนเพราะมีศาลาขนาดใหญ่ ลักษณะ
คล้ า ยโรงยิ ม ฯ มีพ้ื น คอนกรีต ที่ เ ป็ นลานโล่ ง กว้า ง มีพ ัด ลม
สามารถนาเศษใบไม้ ฟางแห้ง ขีว้ วั ไปผสมคลุกเค้าในศาลาได้ใน
กระบวนการทาปุ๋ ยหมัก
ผูร้ ่วมวิจยั ใช้ตะแกรงล้อมต้นไม้เป็ นที่ทาปุ๋ ยหมักเมื่อกวาด ตะแกรงพลาสติกทีใ่ ช้ล้อมต้นไม้ผรู้ ่วมวิจยั รวมเงินกันจัดซื้อแล้ ว
ใบไม้เสร็จก็รวบรวบใบไม้ใส่ตะแกรงไว้
มาตัดแบ่งกัน โดยใช้รถของผูร้ ว่ มวิจยั ท่านหนึ่งไปบรรทุกมาจาก
ในตัวจังหวัดเนื่องจากตามร้านขายวัสดุในหมูบ่ า้ นไม่มขี าย

ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผูว้ จิ ยั รับผิดชอบการเชิญวิทยากรทัง้ สองท่านจาก มศว ไป
การเชิญโดยการพูดคุยก่อนในเบือ้ งต้น ก่อนทาหนังสือเชิญ
อย่างเป็ นทางการ

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ผูว้ จิ ยั รูจ้ กั กับอาจารย์วทิ ยากรทัง้ สองท่านในครัง้ ที่เคยร่ว มงาน
งานกับทางสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ในจัดอบรมทักษะการ
เป็ น Facilitator ให้กบั อาจารย์ของ มศว ทีจ่ ดั โดยส่วนกิจการเพื่อ
สังคม มศว ทาให้มโี อกาสได้รบั รูว้ ่าอาจารย์แต่ละท่านที่เ ข้ารับ
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
การอบรมครังนั
้ น้ มีความเชีย่ วชาญ และทางานบริการสังคมด้าน
ใด

ผู้ร่ว มวิจ ัย ที่ม ีตาแหน่ ง เป็ นผู้ใ หญ่บ้านหมู่ 6 เป็ น ผู้ติดต่อ การติดต่อประสานงานแบบไม่เป็ นทางการเพื่อ น าเสนอความ
ประสานงานด้านอาคารสถานที่
ต้องการของกลุ่มผูร้ ่วมวิจยั เป็ นไปในลักษณะเพื่อขอรับบริการ
จากทางคณะฯ ของอาจารย์วทิ ยากร ส่วนตัวผูว้ จิ ยั ทราบว่าแต่ละ
คณะ แต่ละสถาบันหน่ วยงานในสังกัด มศว จะมีการให้บริการ
ชุมชนในพื้นที่เขตบริการ จึงเป็ นที่มาของการได้รบั การอุดหนุน
และสนับสนุ นทัง้ จากตัววิทยากรทัง้ สองท่านและจากงานบริการ
ของคณะฯ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวัฒนธรรมสิง่
แวดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ มศว กับแกนนาชุมชนตาบล
เกาะหวายขึน้
ผูร้ ่วมวิจยั มีการแบ่งปั นวัตถุดบิ ทีต่ นหาได้ให้แก่กนั และกัน สิง่ หนึ่งที่ปรากฏเด่นชัดในการทากิจกรรมนี้คอื การแบ่งบัน และ
เพื่อเป็ นการฝึ กปฏิบตั แิ ล้วนากลับไปใช้งานทีบ่ า้ น
การช่วยเหลือซึง่ กันและกันภายในกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ด้วยกัน คนที่ม ี
รถกระบะก็ยนิ ดีนามาบริการเพื่อนๆ คนทีม่ ใี บไม้กก็ วาดรวบรวม
เผื่อคนอื่น คนที่มเี ศษผักผลไม้กเ็ ก็บสะสมไว้ให้คนอื่นด้วย เป็ น
ต้น ความร่วมมือร่วมใจในการทากิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ ตามความถนัด ไม่เกีย่ งกัน ปรากฏให้เห็นเด่นชัด
ในการทากิจกรรมนี้
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมา (Practice traditions)
ผูร้ ว่ มวิจยั เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการทาน้ าหมักจากขยะ หน่ วยงานรัฐมีการจัดอบรมให้ความรูใ้ นการน้ าหมักชีวภาพ แต่
อิน ทรีย์ สามารถที่จ ะน าไปปฏิบตั ิใ ช้ใ นครัว เรือ นของตน ยัง ขาดการเข้าติ ดตาม ประเมิน ผล ผู้ร่ว มวิจ ัย บางคนที่ ไ ด้ม ี
ตลอดจนสามารถแนะนาบอกต่อเพื่อนบ้านของตนได้
โอกาสเข้ารับการอบรมก็ได้ลองทาแต่ไม่ประสบความสาเร็จเกิด
การเน่าเหม็นจนต้องเลิกทา
การประยุกต์วธิ ีการทาปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรีย์ใบไม้ เศษ การจัดการกับหญ้าที่ดายออกมาจากสวน และใบไม้ที่ร่วงหล่น
หญ้า ทีเ่ ป็ นหลักการทางวิชาการสูก่ ารปฏิบตั ทิ งี่ า่ ย สะดวก จากต้นไม้ภายในบริเวณบ้านผูร้ ่วมวิจยั ใช้การกวาดรวบรวมรอ
และทาได้จริง ในครัวเรือนของแต่ละคน
ให้แห้งแล้วก็ทาการจุดไฟเผา เนื่องจากเป็ นวิธที ี่สะดวก การเผา
เป็ น เพีย งกองเล็กๆ ไม่จึง คิดว่าไม่น่ าจะมีผ ลกระทบอะไรกับ
สภาพแวดล้อม ถ้าเพื่อนบ้านไม่เหม็นควันก็ได้แล้ว
เห็นคุณค่าของการจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกวิธสี ามารถที่
จะช่วยลดรายจ่ายให้กบั ครัวเรือนได้ น้ าหมักชีวภาพถูกต่อ
ยอดทาเป็ นน้ ายาล้างจาน ทาเป็ นน้ ายาถูพ้นื ครัว ทาเป็ น
ปุ๋ ยหมักใช้แทนปุ๋ ยเคมีช่วยปริมาณการใช้ปยเคมี
ุ๋
ประหยัด
ค่าจ่ายในครัวเรือน

ผู้ร่ว มวิจ ัย ที่ปลู กพืช สวนและท านาจะมีการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อ ให้
ผลผลิตออกมาดี ซึ่งปุ๋ ยเคมีหากใช้ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานก็
จะทาให้ระบบโครงสร้างของดินเสื่อมลง จะส่งผลกระทบทาให้
ดินแน่ นขึ้น หน้าดินแข็ง อากาศไม่สามารถผ่านดินได้ จุลินทรีย์
ในดินตาย ทีส่ าคัญคือมีราคาแพง
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
น้ ายาล้างจาน น้ ายาล้างพื้นห้องน้ า น้ ายาถูพ้นื ขจัดกลิน่ เป็ นของ
ใช้ประจาบ้าน ที่ผ่านมาผูร้ ่วมวิจยั ก็จะซื้อมาใช้เป็ นปกติ การได้
เรียนรูว้ ธิ ีทาน้ าหมักชีวภาพช่วยให้ผรู้ ่วมวิจยั ประหยัดค่าใช้จ่าย
ที่ เ ห็ น ได้ช ัด คือ บ้า นที่ เ ป็ นร้า นค้า ที่ ม ีจ านชามต้ อ งล้า งเป็ น
จานวนมากในแต่ละวัน พื้นครัวทีส่ กปรกจากการทาอาหาร

บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการทาปุ๋ ยหมักน้ าหมักชีวภิ าพจากขยะ
อินทรีย์โดยวิทยากรคืออาจารย์จากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวด
และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
บริเวณด้านหลัง โรงเรียนมีสระน้ าที่มผี กั ตบชวาขึ้นเยอะมากมี
การพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อหาวิธีจดั การกับผักตบชวาอย่ างไรให้
เกิดประโยชน์ ผูอ้ านวยการเสนอให้เข้าร่วมกิจกรรมขยะอิน ทรีย์
มีค่า อบรมการท าปุ๋ ยหมัก น้ าหมักชีว ภาพจากขยะอิ น ทรี ย์
ทาปุ๋ ยหมักและน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ไว้ใช้ทโี่ รงเรียน
ร่วมกันชุมชน ประกอบกับโรงเรียนมีการให้นักเรียนทาการปลู ก
ผักสวนครัว ถ้ามีการเรียนรูก้ ารทาปุ๋ ย การทาน้ าหมัก ก็จะเกิด
ประโยชน์ (ขยะเศษอาหารแม่ ค รัว จะท าการเก็บ เองทุ ก วัน
โรงเรียนจึงไม่มปี ั ญหาขยะเศษอาหารตกค้าง)
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
วิทยากรยกตัวอย่าง “ขยะอินทรีย์” คือ เศษอาหาร เศษผัก เมื่อพูดถึงขยะอินทรีย์หลายคนยังไม่ทราบว่าคืออะไร วิทยากร
เศษผลไม้ กิง่ ไม้ ใบหญ้า ดอกไม้ มูลสัตว์ ตลอดจนสิง่ ที่ จึงพยายามชวนผูร้ บั การอบรมให้ย กตัว อย่างขยะอินทรีย์ เพื่อ
เน่ า สลายได้เองตามธรรมชาติ เป็ นความหมายของขยะ สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน เนื่องจากการทราบว่าขยะอินทรีย์คือ
อินทรีย์ทวี่ ทิ ยากรบอกกับผูร้ บั การอบรม
อะไรสาคัญมากเพราะเป็ นวัสดุตงั ้ ต้นในการทาปุ๋ ยหมัก หรือน้ า
หมักชีวภาพในครังนี
้ ้
นักเรียนพูดถึงขยะอินทรีย์ในโรงเรียนพวกใบไม้แห้งจะใช้ โรงเรียนมีไม้ยืนต้นค่อนข้างเยอะ และทุกวันจะมีเศษใบไม้แห้ง
วิธีการเผาเพื่อกาจัดมันเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง มีควันพิษ จานวนมาก ในตอนเช้านักเรียนจะช่วยกันกวาดใบไม้แห้ง กอง
แต่ “มันง่าย”
รวมกันไว้เป็ นจุดๆ จากนัน้ นักการภารโรงก็จะทาการจุดไฟเผา
ในตอนเย็น
วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกับ เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ว่ า มี อ ยู่ 2
ประเภทคือ เชือ้ ดี และ เชือ้ ไม่ดี เป็ นการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เรื่ อ งจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ จ ะไปท าให้ ข ยะอิ น ทรีย์ ก ลายเป็ นปุ๋ ย
กลายเป็ นน้ าหมัก อย่างง่ายๆ เหมาะกับผูเ้ ข้ารับการอบรม

เนื่องจากเชือ้ จุลนิ ทรีย์มมี ากมายหลายชนิดมากแต่ละชนิดก็จ ะมี
ลัก ษณะและหน้ า ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป วิท ยากรเห็ น ว่ า ในระดับ
ชาวบ้า นหรือ นั ก เรีย นไม่ จ าเป็ นต้ อ งรู้จ ัก เชื้อ จุ ลิน ทรีย์ อ ย่ าง
ละเอียดจึงแบ่งเชือ้ จุลนิ ทรีย์ออกเป็ น 2 ชนิด เพื่อให้คนฟั งเข้าใจ
และง่ายต่อความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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การปฏิ บตั ิ (Practice)
การกระทา (Doing)
เรียนรูพ้ ร้อมฝึ กปฏิบตั กิ ารทาน้ าหมักจากขยะอินทรีย์ (เศษ
ผัก เศษผลไม้) และ ทาปุ๋ ยหมักจากขยะอินทรีย์ (ฟางข้าว
ใบไม้แห้ง) กับวิทยากรผูเ้ ชียวชาญจากมหาวิทยาลัย ศรีนค
รินทรวิโรฒ ณ ศาลาวัดคลองตะเคียน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
นักเรียนเดินทางไปร่วมกับชุมชนเพื่อเรียนรู้ ใช้รถครูเป็ นพาหนะ
ในการนานักเรียนไปร่วมเรียนรูใ้ นครังนี
้ ้
วัส ดุ ต่ า งๆ ที่ ใ นการด าเนิ น การครัง้ นี้ ได้ แ ก่ ถั ง พลาสติ ก
กากน้ าตาล EM หัวเชื้อ และขี้ววั แห้ง ได้รบั การสนับสนุ น จาก
วิทยากรทัง้ สองท่าน
เลือกใช้ลานวัดคลองตะเคียนเพราะมีศาลาขนาดใหญ่ ลักษณะ
คล้ า ยโรงยิ ม ฯ มีพ้ื น คอนกรีต ที่ เ ป็ นลานโล่ ง กว้า ง มีพ ัด ลม
สามารถนาเศษใบไม้ ฟางแห้ง ขีว้ วั ไปผสมคลุกเค้าในศาลาได้ใน
กระบวนการทาปุ๋ ยหมัก

นักเรียนนาความรูท้ ไี่ ด้รบั มาทาน้ าหมักจากผักตบชวาเพื่อ
ใช้เป็ นปุ๋ ยน้ าให้กบั พืชผักสวนครัว และไม้ดอก ไม้ประดับ
ของโรงเรีย น บางส่ว นก็จ ะได้น าไปล้างท าความสะอาด
ห้องน้ า และขจัดกลิน่ เหม็นของห้องน้ า
ความสัมพันธ์ (Relatings)
นั ก เรีย นและครู ผู้ร่ ว มวิจ ัย ได้ม ีโ อกาสสอบถามปั ญหา
เกีย่ วกับการทาปุ๋ ยหมักกับวิทยากรทัง้ สองท่านอย่ างเป็ น
กันเองในบรรยากาศที่ไ ม่เ ป็ น ทางการ เกิดเป็ นเครือ ข่าย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรีย นอนุ บาลอ าเภอปากพลี กับ
คณะวัฒนธรรมสิง่ แวดและการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์ มศว

สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ผูร้ ่วมวิจยั เกิดความรูค้ วามเข้าใจในการทาน้ าหมักและปุ๋ ย
หมัก จากขยะอิ น ทรีย์ สามารถที่ จ ะน าไปปฏิบ ัติ ใ ช้ ใ น
โรงเรียนและสอนรุน่ น้องต่อได้

เนื่องจากขยะที่เป็ นเศษอาหารของทางโรงเรีย น จะถูกแม่ครัว
เก็บกลับบ้านไปเป็ นอาหารสัตว์ทงั ้ หมด ดังนัน้ โรงเรียนจึงไม่ม ี
ขยะทีเ่ ป็ นเศษอาหาร แต่โรงเรียนมีบอ่ น้ าทีเ่ ต็มไปด้วยผักตบชวา
นักเรียนและครูผรู้ ่วมวิจยั จึงเห็นตรงกันว่าจะใช้ประโยชน์ จ าก
ผักตบชวามาทาเป็ นน้ าหมัก
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
วิทยากรทัง้ สองท่านให้ความรูแ้ ละทาตัวเป็ นแบบอย่าง ลบภาพ
ความคิดเรือ่ ง ดร. ไม่มที างจะมาจับขยะของเหม็นๆ การแจกถุง
มือ ให้ ผู้ร่ ว มวิจ ัย ในขณะที่ว ิท ยากรใช้ม ือ เปล่ า ในการจับขยะ
อินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็ นขี้ววั เศษผัก พร้อมให้เหตุผลว่าของพวกนี้
เป็ นธรรมชาติ เป็ นของทีม่ ปี ระโยชน์ ไม่น่ารังเกียจหากจัดการให้
เป็ น

ระเบียบแบบแผนการปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมมา(Practice traditions)
หน่วยงานรัฐเคยเข้ามาจัดอบรมให้กบั นักเรียนทีโ่ รงเรียนแต่เ ป็ น
เพีย งแค่การสาธิต วิธีการทานักเรีย นยังไม่ได้ล งมือ ปฏิบตั ิจริง
และรุน่ พีท่ เี่ คยได้รบั การอบรมก็จบออกไปจากโรงเรียนแล้ว
การทาปุ๋ ยหมักจากเศษใบไม้ดว้ ยการนาไปใส่รวั ้ ทีล่ อ้ มต้นไม้ของ
การเห็ น คุ ณ ค่ า ของการจัด การขยะอิน ทรีย์ อ ย่ า งถู กวิธี นักเรียนเป็ นหนึ่ง ในกิจ กรรมที่จะใช้ประโยชน์ จ ากขยะอิน ทรีย์
สามารถเปลี่ยนจากของที่ไม่มปี ระโยชน์ ต้องเผาทิ้ง ต้อง และจะไม่เผาทาลายขยะอินทรีย์ซึ่งจะก่อให้เกิดควันพิษทาร้าย
ทาลาย ให้กลายเป็ นของทีม่ ปี ระโยชน์ได้
โลก
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วงรอบที่ 3 กิ จกรรม 1 แบ่งปันองค์ความรู้
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
ผูร้ ่วมวิจยั ทาการสารวจความคิดเห็น ความรู้ และทัศนคติ
ของคนในชุมชนตาบลเกาะหวาย (ประชาชน หน่วยงานรัฐ
ผู้ประกอบการร้านค้า) ที่ม ีต่ อ การจัด การขยะในชุ ม ชน
ต าบลเกาะหวายของ เพื่อ น าไปเสนอต่ อเทศบาลเพื่อใช้
กาหนดนโยบาย วางแผนการใช้งบประมาณ ของเทศบาล

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
ผูร้ ่วมวิจยั ต้องการขยายผลสิง่ ที่ตนกาลังทาและทาได้สาเร็จแล้ว
ในครัวเรือนของตนไปสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในวงกว้าง
มากยิง่ ขึน้
ผู้เ ข้าร่ว มวิจ ัย ท่ านหนึ่ งในผู้ร่ว มวิจ ัยได้ส ะท้อ นผ่านวงสนทนา
แจ้งให้ทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณ และมีความต้องการในการ
พัฒ นาพฤติกรรมการจัด การขยะแต่ ต้น ทางของคนในชุ ม ชน
โครงการเดิมทีม่ กี เ็ ป็ นลักษณะทีเ่ จ้าหน้าที่คดิ เอง คือจะจัดอบรม
ชาวบ้านและก็ซ้อื ถังขยะแจก 2 ชุด ถ่ายรูปการอบรมแล้วก็เ สร็จ
สิ้น โครงการ หากจะเปลี่ย นแปลงโครงการต้ อ งมีข ้อ มูล หรือ
เหตุผลประกอบเพียงพอ

ผู้ร่ว มวิจ ัย เข้าร่ว มโครงการบริการวิช าการสร้างนักวิจ ัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายสนับสนุ นให้ส ถาบัน
ชุมชนของสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว
หรือ คณะต่ า งๆ ในมหาวิท ยาลัย ออกบริก ารชุ ม ชน โดย จ.
นครนายกเป็ นหนึ่งในพื้นทีบ่ ริการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปี น้ีสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ม ีโ ครงการสร้างนั ก วิจ ัย
ชุมชน ผูร้ ่วมวิจยั จึงเข้าร่ว มเพื่อพัฒ นาศักยภาพตนเองในการ
เป็ นนักวิจยั ชุมชน
ผูร้ ่วมวิจยั จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้างตะกร้าแยก เมื่อ เสร็จ สิ้น การเก็บ ข้อ มูล ผู้ร่ ว มวิจ ัย ได้ว ิเ คราะห์ ข ้อ มูล และ
ขยะอย่างง่ายไว้ใช้เองที่บา้ นให้กบั ครัวเรือนเป้ าหมาย 20 นาเสนอผลต่อนายกเทศมนตรี ตาบลเกาะหวาย จนนามาสู่การ
ครัวเรือนโดยผูร้ ว่ มวิจยั เป็ นวิทยากรเอง
เปลีย่ นแปลงการใช้เงินในโครงการสิง่ แวดล้อมของเทศบาล จาก
เดิมจะเชิญวิทยากรมาบรรยาย เรียกชาวบ้านมารับฟั ง แล้วก็ซ้อื
ถังแยกขยะ 2 ชุด ชาวบ้านยังสับสนกับประเภทของขยะ และ
หนึ่งในผลการสารวจความคิดเห็นของชาวบ้านที่ไม่แยกขยะคือ
ไม่มถี งั ขยะรองรับ ถ้าจะซื้อถังแจกทุกบ้านก็คงจะไม่ได้ เทศบาล
ไม่มงี บประมาณมากมายขนาดนัน้
ตะกร้าแยกขยะของผูร้ ่วมวิจยั ถูกนามาเป็ นต้นแบบสาหรับการ
ทาตะกร้าแยกขยะแจกชาวบ้าน 20 ครัวเรือนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
แยกขยะ เพราะมีตน้ ทุนการจัดทาไม่แพง
ข้อตกลงรวมร่วมกันก่อนมอบตะกร้าแยกขยะคือถ้ารับไปแล้ว ไม่
ใช้งาน คือไม่มกี ารแยกขยะทางผูร้ ่วมวิจยั จะขอตะกร้าคืน เพื่อ
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
การติดตามประเมิน ผลโดยผู้ร่ว มวิจ ัย ไปสัม ภาษณ์ แ ละ ส่งมอบให้กบั ครัวเรือนอื่นทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการโดยปราศจาก
สัง เกตว่าชาวบ้านที่ไ ด้ร บั มอบตะกร้าได้ท าการคัด แยก การบังคับ
หรือไม่
การพูด (Sayings)
การไปสารวจความคิดเห็นต้อง “ทาแบบนักวิจยั ” จึงจะได้
ข้อ มูล ที่น่ าเชื่อ ถือ กลุ่ ม ผู้ร่ว มวิจยั เริ่ม พูดถึง กระบวนการ
ท างานแบบนักวิจ ัย คือ “ค้น คว้าหาความรู้” “ตรวจสอบ
ความจริง ”อย่ างเป็ นระบบ เป็ น ขัน้ เป็ น ตอน มีการพู ดถึง
การใช้แ บบสอบถามอย่ างเดีย วอาจไม่เ พีย งพอส าหรับ
ข้อ มูล ที่อ ยากได้ “การสัม ภาษณ์ ” “การสัง เกต” ถู กหยิบ
ขึ้น มาเป็ น อีกหนึ่ง วิธีการเก็บข้อ มูลส าหรับการไปส ารวจ
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการขยะในชุมชนครังนี
้ ้

การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั กลุ่มหนึ่ง เป็ นผูท้ เี่ คยมีประสบการณ์เกีย่ วกับการ
ทาวิจยั ร่วมกับหน่ วยงานของรัฐ พูดถึงการสารวจความคิดเห็น
ของชาวบ้านเกี่ย วกับการจัดการขยะแบบนักวิจ ัย คือ การใช้
แบบสอบถาม
ผูร้ ่วมวิจยั พูดถึงการเก็บข้อมูลตามทีเ่ คยได้รบั การอบรมก่อนไป
ศึกษาดูงาน ผูว้ จิ ยั ได้เชิญ อาจารย์จากสถาบันวิจยั พฤติ กรรม
ศาสตร์ มศว มาให้ความรู้ว ิธีการ สัง เกต และสัม ภาษณ์ ตอน
ก่อนไปศึกษาดูงานเพื่อให้การดูงานเกิดประโยชน์สงู สุด

“นักวิจยั ชุมชน” เป็ นชื่อที่สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ใช้ เพื่ อ ต้ อ งการให้ ก ารวิจ ัย อยู่ ใ กล้ช ิด กับ ชุ ม ชน ไม่ ใ ช่ เ รื่อ งของ
เรียกผูเ้ ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อการเป็ นนักวิจยั นักวิช าการจากสถาบัน การศึก ษาเพีย งอย่ างเดีย ว การเป็ น
ในครังนี
้ ้
นักวิจ ัย ทุ กคนสามารถเป็ น ได้ ตามที่โ ครงการบริการวิช าการ
ปรารถนาที่จ ะสร้างนั ก วิจ ัย ชุ ม ชนเพื่ อ ให้ทุ ก คนสามารถเป็ น
นักวิจ ัย ที่ดาเนิ น การแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและชุม ชนได้
ด้วยกระบวนการวิจยั แบบง่ายๆ
มีการพู ดถึง ประโยชน์ ข องการคัดแยกขยะ 3 มิติ ได้แ ก่ ผลจากการร่ ว มคิด ร่ ว มท าของผู้ร่ ว มวิจ ัย ท าให้ ผู้ว ิจ ัย พบว่ า
เรือ่ งของ “รายได้” จากการขายขยะ เรือ่ งของ “ผลบุญ” จา แรงจูงใจในการคัดแยกขยะของแต่ละคนนัน้ มีไม่เหมือนกัน ซึ่ง
การแยกขยะ เรือ่ งของ “สิง่ แวดล้อม” ทีด่ ชี ว่ ยโลก และเป็ น ภายในกลุ่ม ผูร้ ่ว มวิจยั เองพบ 3 มูลเหตุที่ทาให้แยกขยะตัง้ แต่
การไม่ทาร้ายลูกหลานเมื่อมีการคัดแยกขยะ คาพูดเหล่านี้ บ้านของตนเอง คือ แยกเพื่อรายได้ แยกเพื่อสิง่ แวดล้อม และ
ถูกสือ่ สารไปยังกลุ่มครัวเรือนเป้ าหมาย 20 ครัวเรือน เพื่อ แยกเพื่ อ บุ ญ เป็ นที่ ม าของการพู ด เน้ น ย าทั ้ง สามเรื่ อ งนี้
สร้างแรงจู ง ใจในการร่ว มกัน คัดแยกขยะตัง้ แต่ บ้านของ ตลอดเวลาการประชุม
ตนเอง
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ประชุ ม เตรีย มงานการส ารวจความคิด เห็ น ของชุ ม ชน ใช้พ้นื ทีห่ อ้ งประชุมของเทศบาลในการพูดคุยกัน ซึง่ ภายในห้อง
เกีย่ วกับการจัดการขยะของชุมชน
มีกระดานไวท์ บอร์ ด ไว้ส าหรับ เขีย นสรุ ป ความคิดเห็น ต่ า งๆ
ผูด้ าเนินการจดบันทึกใส่กระดาน มีการเตรียมเอกสารเกีย่ วกับ
ข้อ งกับตัว อย่างคาถามที่จะใช้ถามชุมชน เนื่ อ งจากผู้ร่ว มวิจยั
ทางานที่เทศบาลทาให้ สามารถใช้งานคอมพิว เตอร์เพื่อ สืบ ค้น
ออนไลน์ ไ ด้ และที่ส านักงานเทศบากก็ม ีเ ครื่อ งถ่ ายเอกสาร
สาหรับทาสาเนาแจกจ่าย
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สถาบัน วิจ ัย พฤติ ก รรมศาสตร์ มศว ฝึ ก ทัก ษะนั ก วิจ ัย สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ผูร้ บั ผิดชอบหลักในการให้ความรู้
เบื้องต้น นักพูด นักฟั ง นักถาม นักจดบันทึก ให้กบั ผูร้ ่วม และฝึ กทักษะนักวิจยั ในครังนี
้ ้ ได้ใช้โรงเรียนผูส้ งู อายุตาบลหนอง
วิจยั
แสงเพื่อใช้เป็ นสถานที่ในการอบรม เพราะมีจอโปรเจคเตอร์ มี
เครือ่ งปรับอากาศ เป็ นห้องประชุมโล่งขนาดใหญ่เพียงพอต่อการ
ทากิจกรรม ผูร้ ว่ มวิจยั สามารถเดินทางไปเองได้ไม่ไกลจากบ้าน
ผูร้ ่วมวิจยั สาธิตและพาทาตะกร้าแยกขยะพร้อมร่วมกันลง วัสดุใช้ทาตะกร้าแยกขยะ เช่น ท่อ PVC ตาข่ายสาหรับใส่ตะกร้า
มือปฏิบตั ิกบั ชาวบ้านเพื่อให้ได้ตะกร้าแยกขยะกลับไปใช้ สายรัดพลาสติก เทศบาลจัดเตรีย มไว้ใ ห้พ ร้อ มทุกอย่ าง ส่ว น
บ้าน เมือ่ ได้ตะกร้าแล้วผูร้ ว่ มวิจยั ก็ให้ความรูใ้ นการคัดแยก เครื่องมือในการทาผูร้ ่วมวิจยั ได้นาของใช้ส่วนตัวของตนเองไป
ขยะอย่างถูกวิธี
ด้วยเนื่องจากต้องทาตะกร้าหลายใบ จึงจาเป็ นต้องใช้เครื่องมือ
หลายชิ้นเพื่อให้ทาได้ในเวลาที่จากัด โดยใช้สถานที่เป็ นอาคาร
ช่างของเทศบาลตาบลเกาะหวาย
งบประมาณทีส่ นับสนุนการดาเนินกิจกรรมครังนี
้ ้เป็ นงบประมาณ
ทีเ่ ดิมจะใช้จดั อบรมชาวบ้านแล้วก็ซ้อื ถังขยะ 2 ชุด 8 ใบไปหาที่
วางตามจุดต่างๆ
ผูร้ ว่ มวิจยั มีการติดตามประเมินผลหลังจากการมอบตะกร้า ผู้ร่ ว มวิจ ัย ใช้ร ถซาเล้ ง ของพี่ อ่ อ ยหนึ่ ง ในผู้ร่ ว มวิจ ัย ในการ
แยกขยะ
เดินทางไปประเมินผล สังเกตและสัมภาษณ์ผรู้ บั ตะกร้าแยกขยะ
ถึงบ้านของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ผูร้ ว่ มวิจยั นั ่งรอทีส่ ถานีตารวจเพื่อรอให้ตารวจว่างจากงาน การขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐผูร้ ว่ มวิจยั ได้พยายามไม่ไปรบกวน
จึงรบกวนขอความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
เวลาในการทางานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ กไ็ ม่ต้องการไปเก็บข้อ มูล
หลังเลิกงานทัง้ ที่ผรู้ ่วมวิจยั รูจ้ กั บ้านของคนที่ทางาน นั ่นเพราะ
อยากได้ความเป็ นตัว แทนของหน่ วยงานด้วย อีกอย่างการไป
เก็บในช่วงเวลาทางานก็จะทาให้คนอื่นๆ ในองค์กรได้เห็น ความ
ขณะนี้ชมุ ชนมีการเคลื่อนไหวอะไร
ผูร้ ว่ มวิจยั นาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าต่อนายกเทศมนตรี ผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย ท่ า นหนึ่ ง ที่ ท าง านอ ยู่ ที่ เ ท ศบาล เ ป็ นผู้ ติ ดต่ อ
เทศบาลตาบลเกาะหวาย และท่านได้ให้เกียรติเป็ นประธาน ประสานงานกับ นายกเทศมนตรี ด้ว ยวาจา เนื่ อ งจากเป็ น
ในร่วมรับฟั งการน าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็น ของ ผูร้ ่วมงานกันอยู่แล้ว การเชิญครัง้ นี้จึง เป็ น การเชิญแบบไม่เ ป็ น
คนในชุมชนทีม่ ตี ่อการจัดการขยะของเทศบาล
ทางการ
ชาวบ้านร่ว มรับฟั ง การนาเสนอผลงานต่อ นายกฯ ของผู้ วันที่เก็บข้อมูลทางผูร้ ว่ มวิจยั ได้มกี ารแจ้งและเชื้อเชิญด้วยวาจา
ร่วมวิจยั
กับผูถ้ ูกเก็บข้อมูล เพื่อเข้าร่วมรับฟั งการนาเสนอข้อมูลให้น ายก
ฯ กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั กับคนในชุมชนรูจ้ กั กันการเชือ้ เชิญร่วมกิจกรรม
ใด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราค้น พบมาว่าการท าหนัง สือเชิญจะ
ได้ร บั ความร่ว มมือ น้ อ ยกว่า การไปเชิญ ด้ว ยตนเอง เห็น หน้ า
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
พบปะพูดคุย แม้จะไม่มหี นังสือราชการก็จะได้รบั ความร่ว มมือที่
ดีมาก

ผู้ร่ว มวิจ ัย เป็ น วิท ยากรให้กบั หน่ ว ยงานเทศบาลในการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างตะกร้าแยกขยะอย่างง่ายไว้
ใช้เองที่บา้ นให้กบั ชาวบ้านกลุ่มเป้ าหมาย 20 ครัวเรือน มี
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธีการสร้างตะกร้า และวิธีการแยก
เพื่อให้ได้ประโยชน์ สูงสุด จะขายเองหรือส่งต่อให้ธนาคาร
ขยะ หรือมอบให้กบั พนักงานเก็บขยะของเทศบาลก็ได้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจยั พฤติกรรม
ศาสตร์กบั ผู้ร่ว มวิจยั ในการทากิจ กรรมเพื่อ ชุมชน ผู้ร่ว ม
วิจยั เชิญอาจารย์จากสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ เข้าร่วม
ในกลุ่ม Line กับทีมผูร้ ว่ มวิจยั

เมือ่ ผูร้ ว่ มวิจยั ทีท่ างานอยู่ที่เทศบาลเห็นความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับ
ทีมผูร้ ่วมวิจยั ที่ร่วมกันพัฒนาวิธีการแยกขยะในบ้านของตนเอง
จนได้รปู แบบตะกร้าทีไ่ ม่แพงสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เหมาะ
กับ ชุม ชน จึง มีการน าเสนอต่ อ นายกฯ และต่ อ ที่ประชุ ม ของ
เทศบาลเพื่อ ขอเปลี่ย นแปลงงบประมาณด้านสิ่ง แวดล้ อ มมา
จัดสร้างตะกร้าแยกขยะให้กบั ครัวเรือนเป้ าหมาย
โปรแกรม Line สามารถเชื่อ มต่ อ ได้กบั สมาร์ทโฟนทุ กยี่ห้อ ผู้
ร่ว มวิจ ัย ส่ว นใหญ่ ใ ช้โ ปรแกรม Line เป็ น อยู่ แ ล้ว สถาบัน วิจ ัย
พฤติกรรมศาสตร์และผูร้ ่วมวิจยั จึงใช้โปรแกรม Line เป็ นพื้นที่
สาหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนและสื่อสารกัน เมื่อมีความต้องการใน
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข้อคาถาม ความเคลื่อนไหวของทีมผูร้ ่วม
วิจ ัย ตลอดจนความรู้ส ึก ดีๆ ก็ส่ ง ถึ ง กัน ได้ท ัง้ ที่ เ ป็ นรู ป ภาพ
ข้อ ความและวิดีโ อ จะมีผู้ร่ ว มวิจ ัย บางท่ า นที่ ย ัง ไม่ ม ีก ารใช้
โปรแกรม Line แต่กต็ ิดต่อกับผูร้ ่วมวิจยั ด้วยกัน อยู่ตลอดเมื่อ มี
ความเคลื่อนไหวก็จะทราบจากเพื่อนทีอ่ ยู่ในกลุ่มด้วยกัน
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
ผูร้ ่วมวิจยั มีทกั ษะการเป็ นนักวิจยั เบื้องต้น เป็ นนักฟั ง นัก การแก้ปัญ หาของชุม ชนที่ผ่านมา ส่ว นใหญ่ ย ัง ขาดการรับฟั ง
ถามและนักจดบันทึก มีการค้นคว้าหาความรูอ้ ย่างมีระบบ ข้อ มูล จากภาคประชาชนอย่ างแท้จ ริง การคิด โครงการเพื่ อ
ระเบีย บและมีจุดมุ่ง หมายที่แน่ น อน เพื่อ ให้ไ ด้ความรูท้ ี่ แก้ ปั ญหาถู ก คิ ด โดยผู้ ท างานในเทศบาล หรื อ คนที่ ม ี ส่ ว น
เชือ่ ถือได้
เกีย่ วข้องในการอนุมตั ิงบประมาณ ทีผ่ า่ นมายังไม่เคยปรากฏว่า
มีช าวบ้า นรวมกลุ่ ม กัน หาข้อ มู ล ด้ว ยกระบวนการวิจ ั ย เพื่ อ
น าเสนอต่ อ หน่ ว ยงานเทศบาล โดยมีความมุ่ง หวัง เพื่อ ในการ
จัดการงบประมาณเป็ นไปตามความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูค้ นใน
ชุมชน ทักษะต่างๆ ในการเป็ นนักวิจยั ชุมชน จึงมีสว่ นสาคัญทีจ่ ะ
ทาให้ชมุ ชนสามารถทีจ่ ะป้ องกัน หลีกเลีย่ ง หรือแก้ไขปั ญหาของ
ชุม ชน หรือ ท าบางสิ่ง บางอย่ างในชุม ชนให้ดีข้นึ กว่าที่เป็ นอยู่
อย่างยั ่งยืน

มีท ัก ษะการพู ด และน าผลเสนองานผลการค้น คว้า เชิง ผู้ร่ว มวิจ ัย บางคนยัง ไม่เ คยพู ดในลักษณะเป็ น ทางการที่ม ีการ
วิช าการต่ อ ที่ประชุ ม เพื่อ น าผลการศึกษาค้น คว้า มาใช้ ควบคุมเวลา และประเด็นในการพูด ส่วนใหญ่ทผี่ า่ นมาผูร้ ว่ มวิจยั
แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนได้โดยตรง
และผูว้ จิ ยั จะเป็ นการพูดแสดงความคิดเห็นในวงสนทนาเฉพาะ
กลุ่ม หรือเป็ นผูร้ บั การอบรม เป็ นผูฟ้ ั ง
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งบประมาณ 20,000 บาท สามารถทาตะกร้าแยกขยะได้ถึง
80 ตะกร้า และเทศบาลได้มอบให้กบั ครัวเรือนเป้ าหมาย
20 ครัวเรือน ชาวบ้านผูร้ ว่ มโครงการได้มตี ะกร้าสาหรับคัด
แยกขยะ และมีการแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง

ผูเ้ ข้าร่วมวิจยั สามารถพึ่งตนเองได้ เมื่อมีปัญหา หรือสิง่ ที่
ต้อ งการพัฒ นาในชุม ชน ผู้ร่ว มวิจ ัย สามารถรวมกลุ่มกัน
อย่างเข้มแข็ง เพื่อดาเนินการจัดการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานได้อ ย่ า งเป็ นอย่ า งดี ตลอดจนผู้ร่ ว มวิจ ัย สามารถ
แบ่งปั นความรูช้ ว่ ยเหลือผูอ้ ่นื ในชุมชน ให้คาแนะนา พาทา
หรือทาให้ดเู ป็ นตัวอย่าง

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
เทศบาลหรือหน่วยงานรัฐ เคยจัดการอบรมให้กบั ชาวบ้านเพื่อให้
เกิดการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้นทาง ผลลัพธ์ที่ได้ยงั ไม่สามารถทา
ให้ชาวบ้านตาบลเกาะหวายแยกขยะได้อย่างเป็ นรูปธรรม เคยมี
การจัด ซื้ อ ถัง ขยะ 4 สีไ ปวางไว้ ชาวบ้า นก็ท้ิ ง ขยะรวมกัน
เหมือนเดิมไม่มกี ารแยกขยะตามความมุ่งหวังของเทศบาล เงิน
20,000 ก็สามารถจัดซื้อถังขยะได้แค่ 2 ชุด 8 ใบ เท่านัน้
เทศบาลมีความต้องการจะค่อยๆ เริม่ ต้นจากครัวเรือนสมัครใจ
20 ครัวเรือนก่อนเบื้องต้นทีจ่ ะเป็ นครัวเรือนต้นแบบการคัดแยก
ขยะตัง้ แต่ตน้ ทางในพื้นทีเ่ ขตรับผิดชอบของเขตเทศบาล หากผล
การดาเนิ น การเป็ นไปตามวัต ถุ ประสงค์ ก็จ ะมีก ารสนั บ สนุ น
งบประมาณเพิ่ ม ขึ้น ในปี ต่ อ ไปเพื่อ ขยายผลให้ ครอบคลุ ม ทุ ก
ครัวเรือนในทีส่ ดุ
การทากิจกรรมหรือโครงการต่างทีผ่ ่านมา มุง่ เน้นการทาให้เสร็จ
ตามโครงการทีม่ กี ารเขียนไว้ การจัดการปั ญหาในชุมชนเน้นจาก
บนลงล่างจากการเขียนโครงการให้ผ่านสู่การปฏิบตั ิ เมื่อผูร้ ่วม
วิจ ัย ได้ผ่านกระบวนการวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ร่ว มวิจ ัย เห็น พลัง ในการ
รวมกลุ่ ม ภาคภูม ิใ จในการเป็ น แบบอย่ างที่ ดี มีความรู้ค วาม
เข้าใจในการปฏิบตั ขิ องตน และสามารถถ่ายทอดสิง่ เหล่านี้ให้คน
อื่น

บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
จัดกิจ กรรมพี่ส อนน้ อ ง “การจัดการขยะอย่ างครบวงจร
เปลี่ยนขยะเป็ นทรัพยากรในโรงเรียน” โดยนักเรียนผูร้ ่วม
วิจยั

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
รู ป แบบการด าเนิ น กิจ กรรมโครงการวิจ ัย ที่ ผ่ า นมาเป็ นการ
ผสมผสานวิธีการเรียนรูแ้ บบตัง้ รับ (Passive learning) คือการ
ทีใ่ ห้นกั เรียนเป็ นผูร้ บั องค์ความรู้ ผ่านการถ่ายทอด จากครู หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ การให้ได้อ่าน ได้ฟัง หรือได้ดูการสาธิต ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั
พยายามผสานรูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning) เพื่อให้
การการเรีย นรู้ที่คงทนที่สุด โดยการจัดให้ผู้ร่ว มวิจ ัย ทุ กคนมี
บทบาทในการแสวงหาความรู้ และเรียนรูอ้ ย่างมีปฏิสมั พันธ์จน
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการดาเนินการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
อภิปราย สะท้อนผล จนสามรถนาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง ซึง่ เป็ นไปตามแนวคิดกรวยแห่งการเรียนรู้ (The
Cone of Learning) ซึง่ พัฒนาขึน้ มาในปี 1969 โดย ดร.เอดการ์
เดล (Edgar Dale)
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การพูด (Sayings)
หัวข้อในการให้ความรูข้ องกิจ กรรมแบ่ง ปั น องค์ความรู้พี่
สอนน้องให้จดั การขยะอย่างครบวงจรประกอบด้วยหัวข้อ
สาคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ คือ “1)ทิ้ งขยะให้ ถกู ที่ 2)คิ ดให้ ดี
แยกก่ อ นทิ้ ง 3)ลดกัน จริ ง จากต้ น ทาง 4)สถานที่ เ ก็บ
วางดูดี 5)กาจัดถูกวิ ธีแน่ นอน”
การกระทา (Doing)
นักเรียนฝึ กซ้อมการนาเสนอการสอนน้องจัดการขยะอย่าง
ครบวงจร โดยนักเรีย นแบ่ง หน้ าที่ร บั ผิดชอบหัว ข้อ ที่จ ะ
นาเสนอกันเองภายในกลุ่ม

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ผูร้ ว่ มวิจยั ต้องการให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจัดการขยะอย่ าง
ถู ก วิธี และต้ อ งการให้ ค วามรู้แ ก่ น้ อ งๆ และรุ่ น ที่ ช นั ้ มัธ ยม
เกี่ย วกับการแยกขยะให้ถู กประเภท ทิ้ง ให้ถู กถัง จึง น าเสนอ
แนวคิดการเยี่ย มห้องสอนน้ องลองแยกขยะ ผูอ้ านวยการเห็น
ด้วยกับแนวคิดนี้และอนุ ญาตให้ดาเนินการได้ พร้อมทัง้ ยังเปิ ด
โอกาสให้ นั ก เรี ย นใช้ เ วลาเช้า ตอนเข้ า แถวเคารพธงชาติ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรูก้ บั ทุกคนพร้อมกัน
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
หัวข้อและประเด็นในการไปสอนน้องครังนี
้ ้ นักเรียนได้มาจากสิง่
ที่ร่ว มกัน ปฏิบตั ิต ลอดระยะเวลาที่ผ่ า นมา เป็ น แนวคิด หรือ
หลักการ เป็ นการเรียนรูแ้ บบ Deductive learning เป็ นการเรียน
แบบค่อยๆตกผลึกสิง่ ที่เห็น สิง่ ที่สงั เกต สิง่ ที่ทา แล้วมาสะท้อน
ผลร่ว มกัน เกิดเป็ น แนวคิดการจัดการขยะอย่ างครบวงจรใน
โรงเรียนทีไ่ ด้จากนักเรียน ครู ผูร้ ว่ มวิจยั ทุกคนร่วมกันสร้าง
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
นาเรียนจัดเตรียมขยะแต่ละประเภทมาเองจากบ้านแต่เป็ นขยะที่
พบเห็นได้ในโรงเรียนเพื่อใช้สาธิตให้น้องดู และให้น้องได้ทดลอง
คัดแยก
ผูว้ จิ ยั เตรียมไมค์โครโฟนและล าโพงแบบพกพาไปด้วยเพื่ อ ให้
นักเรียนได้ฝึกซ้อมและคุน้ เคยกับการจับถือไมค์โครโฟนพู ดหน้ า
ชัน้
ถัง ขยะได้ร บั การสนับสนุ น จากร้านค้า เอกชน ผู้ว ิจ ัย น าเงิน ที่
ได้รบั บริจาคมาไปจัดซื้อถังขยะขนาดเล็กสาหรับไว้ในห้องเรียน
พร้อมทัง้ จัดพิมพ์สติกเกอร์และให้นักเรียนช่วยกันติดเพื่ อ บอก
ประเภทของถังขยะ

นักเรียนแบ่งหน้าทีไ่ ปให้ความรูแ้ ก่นักเรียนพร้อมทัง้ เป็ นพี่
เลี้ยงในการดูแลกิจกรรมการคัดแยกขยะในห้องเรียนที่กลุ่ม
รับผิดชอบในการให้ความรู้ กลุ่มที่ 1 รับผิดชอบ ป.1 และ
ป.2 กลุ่ ม ที่ 2 รับผิดชอบ ป.3 และ ป.4 และกลุ่ ม ที่ 3
รับ ผิด ชอบพี่ ช ัน้ มัธ ยมศึ ก ษา เมื่อ ให้ ค วามรู้ เ สร็ จ แล้ ว
นักเรียนก็จะได้ทาการมอบถังขยะให้กบั แต่ละห้องเรียน
หัว ข้อ 1) ทิ้ง ขยะให้ถู กที่ 2) คิดให้ดีแ ยกก่อ นทิ้ง ใช้การ มีการจัดเตรียมขยะเพื่อทาการสาธิตและให้ผฟู้ ั งได้ทดลองแยก
พร้อ มการสาธิ ต โดยใช้ข ยะจริง จากนั น้ ให้ น้ อ งๆ ลอง ขยะตามที่ ไ ด้ร ับ ความรู้ เมื่อ เสร็จ กิจ กรรมก็ ม อบถัง ขยะ 4
ปฏิบตั กิ ารคัดแยกขยะดู นักเรียนผูว้ จิ ยั คอยให้คาแนะนา
ประเภท ได้แก่ 1) ขวดพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก 2) ขวดแก้ว/
กระป๋ อง โลหะ
หัว ข้อ 3) ลดกัน จริง จากต้ น ทาง นักเรีย นผู้ร่ว มวิจ ัย ใช้ 3) สมุด หนังสือ กระดาษ 4) ขยะทั ่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติก ซอง
วิธีการบรรยายพร้อมให้ดูภาพภาพการ์ตูนโลกร้อน ภาพ มาม่า/ขนม หีบห่อบรรจุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ ไว้ประจาในแต่ละห้องเรียน
กองขยะขนาดใหญ่ ให้น้องๆ จากนัน้ ก็เชิญชวนให้รว่ มกัน (****ขยะถุงนมถูกตัดออกจากถังขยะทั ่วไปทีถ่ งั ขยะตัง้ วางไว้ใน
ห้ อ งเรีย นเนื อ่ งจากว่ า ถุ ง นมจะมีก ลิน่ เหม็น บู ด ถ้ า ทิ้ง ไว้น าน
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ลดการสร้างขยะโดยการใช้เท่าทีจาเป็ นให้คมุ้ ค่า ใช้ซ้ าอีก ข้า มคืน จึ ง ให้ นั ก เรีย นทุ ก คนทิ้ ง ถุ ง นมใส่ ถ ัง ขยะทัว่ ไปของ
ถ้าทาได้ การปฏิเสธไม่เอา และการใช้ถุงผ้าถ้ามี
เทศบาลทีอ่ ยู่หน้าอาคารเรียนเมือดื
่ มเสร็
่ จทันที***)
หัวข้อ 4) สถานที่เก็บวางดูดี ใช้วธิ ีการแนะนาการจัดวาง
ถังขยะให้เรียบร้อยสวยงาม และแจ้งตาแหน่ งของตะกร้า
แยกขยะทีจ่ ดั เตรียมไว้สาหรับทิ้งขยะเมือ่ ขยะในห้องเต็มถัง
ผู้ร่ว มวิจ ัย ร่ว มกัน ออกแบบแผนภาพเส้น ทางการจัดการขยะ
หัวข้อ 5) กาจัดถูกวิธแี น่นอน นักเรียนแนะนาเส้นทางขยะ อย่างครบวงจร โดยผูว้ จิ ยั เตรียมข้อความต่างๆ เป็ นบัตรภาพมา
ตามแผนภาพที่ไ ด้เ ตรีย มมา ว่าขยะแต่ ล ะประเภทของ ให้แ ละโพสต์ อิท ส าหรับให้นัก เรีย นเขีย นเพิ่ม เติ ม ผู้ ร่ว มวิจ ัย
โรงเรียนเราจะถูกส่งไปจัดการทีไ่ หนอย่างไร และเราควรจะ ร่วมกันจัดวางและวาดแผนทีเ่ ส้นทางขยะ
ร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดการจาจัดทีถ่ ูกวิธี
นักเรียนติดตามและประเมินผลและพาไปทิ้งขยะที่เต็มถัง
ยังบ้านสะสมทรัพย์ของโรงเรียน
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
นักเรียนมีประสานงานกับครูประจาชันของแต่
้
ละชันเพื
้ ่อขอ นักเรียนได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการโรงเรียนให้จดั กิจ กรรม
อนุญาตหาวันทีจ่ ะให้ความรูน้ ้องๆ
เยี่ย มห้อ งพีส่ อนน้อ งแยกขยะ แต่ ถึง จะได้รบั อนุ ญาตจากทาง
ผูอ้ านวยการโรงเรียนมาแล้ว อานาจในการการจัดการห้องเรียน
ก็ยงั คงอยู่ที่ครูผสู้ อนประจาชัน้ ดังนัน้ นักเรียนผูร้ ่วมวิจยั จึงต้อง
ทาการขออนุญาตจากครูประจาชัน้ เพื่อจัดกิจกรรมในครังนี
้ ้
นักเรียนได้รบั คาแนะนาตลอดการฝึ กซ้อมการนาเสนอจาก ครูผสู้ อนเปลี่ยนบทบาทจากผูส้ อนเป็ นพี่เลี้ยงคอยให้คาแนะนา
ครูผรู้ ว่ มวิจยั ทัง้ สองทัง้
การพู ด การจับไมค์โ ครโฟน พร้อ มทัง้ ให้กาลัง ใจตลอดการ
ฝึ กซ้อมของนักเรียน
ครูฝ่ายปกครองเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมของนักเรียนจึง
เปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้เวทีหน้าเสาธงเพื่อ
ประชาสัมพันธ์แนะนาพร้อมกันทัง้ โรงเรียน

ครูฝ่ายปกครองจะอบรมนักเรียนในตอนเข้าแถวหน้าเสาธงทุ ก
เช้า พร้อมทัง้ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ให้นักเรียนและ
คณะครูในโรงเรียนได้รบั ทราบโดยทั ่วกัน เมือ่ นักเรียนผูร้ ว่ มวิจยั
ได้ไปทากิจกรรมพีส่ อนน้อง ได้นาเสนอการจัดการขยะอย่างครบ
วงจรในโรงเรียน ครูฝ่ายปกครองท่านนี้พงึ่ พอใจและเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ ควรสนับสนุ น จึงขอให้นักเรียนผูร้ ่วมวิจยั ได้พูดหน้า
เสาธงตอนเช้าด้วย
สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประเภทของขยะและวิธจี ดั การ จากเดิมทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั มีความรูเ้ กีย่ วกับการแบ่งประเภทของขยะมี
ขยะแต่ละประเภทของโรงเรียน
4 ประเภท คือ ขยะอิน ทรีย์ ขยะรีไ ซเคิล ขยะเปี ย ก และขยะ
อันตราย ตามทีก่ รมควบคุมมลพิษและสานักงานสิง่ แวดล้อมภาค
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เกิดพฤติกรรมคัดแยกขยะของคนในโรงเรียน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มาสอน การมีความรูเ้ หล่านี้ไม่เพียงพอทาให้เกิดพฤติกรรมการ
คัดแยกขยะ หรือการจัดการขยะอย่างครบวงจรในโรงเรียน

ผูร้ ว่ มวิจยั ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ผอู้ ่นื ได้ เกิดการเห็นคุณค่าใน การจัดเตรียมองค์ความรู้ แนวคิดเกีย่ วกับขยะที่เหมาะทีเ่ กิดจาก
ตนเองทีไ่ ด้เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู้
ค้นลงมือปฏิบตั ขิ องนักเรียน ผ่านการได้รบั การสนับสนุ นทัง้ วัส ดุ
เวลาและพื้นทีใ่ นการแสดงออก พร้อมทัง้ การปรับเปลีย่ นบทบาท
หน้าที่ของครูและผูอ้ านวยการจากผูส้ ั ่ง ผูส้ อน เป็ นผูค้ อยเสริม
คอยหนุน คอยแนะนา คอยให้กาลังใจ สิง่ เหล่านี้ลว้ นทาให้ผรู้ ่วม
วิจ ัย เกิดการเรีย นรู้ที่แ ท้จ ริง จนน าไปสู่ ก ารเปลี่ย นแปลงการ
ปฏิบตั ทิ ยี่ ั ่งยืน
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วงรอบที่ 3 กิ จกรรม 2 สร้างธนาคารขยะ (ชุมชน) / บ้านสะสมทรัพย์ (โรงเรียน)
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
จัดตัง้ ธนาคารขยะ ณ หมู่ 1 ต.เกาะหวาย ในรูปแบบของ
การออมทรัพ ย์ เ ป็ นสวัส ดิ ก ารให้ ก ับ สมาชิก ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการธนาคารขยะ

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
ผูร้ ่วมวิจยั สองท่าน มีแนวคิดต้องการจัดตัง้ ธนาคารขยะอยู่แล้ว
เป็ น การส่ว นตัว แต่ ย ัง ไม่ส ามารถขับเคลื่อ นให้เ กิด การจั ด ตัง้
ธนาคารขยะในชุม ชนได้ เนื่องยังขาดองค์ความรู้ และรูปแบบ
การด าเนิ น การของธนาคารขยะที่ เ หมาะสมกับ ชุ ม ชน ขาด
งบประมาณสนับสนุ น ขาดเครือ ข่ายในการร่ว มกัน ขับเคลื่อน
ตลอดจนตัวผูร้ ่วมวิจยั ทัง้ สองท่านยังขาดความมั ่นใจในการเป็ น
ผูน้ าในการจัดตัง้
การได้เข้าร่วมการวิจยั ในครังนี
้ ้นอกจากจะทาให้ผรู้ ่วมวิจยั ได้ร บั
ความรูผ้ ่านการแลกเปลี่ยนพู ดคุย กับผูร้ ่วมวิจยั ผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิลองผิดลองถูก ได้ฝึกพูดฝึ กแสดงความคิดเห็น จนทาให้
เกิดการเรียนรูใ้ นเรื่องการจัดการขยะในชุมชนจนสามารถสร้าง
รูปแบบการดาเนินการธนาคารขยะในแบบที่เหมาะสมกับชุม ชน
พร้อมทัง้ ได้เครือข่ายความร่ว มมือจากผู้ร่วมวิจยั ด้วยกัน จาก
หน่วยงานภาครัฐ

รัฐ บาลอุ ดหนุ น เงินงบประมาณประชารัฐ หมู่บ้านละ 500,000
บาท พี่กร่างดาเนินการเขียนโครงการจัดตัง้ ธนาคารขยะเพื่อขอ
ใช้ง บประมาณดัง กล่ าวและได้ร บั การอนุ ม ตั ิ จ านวน 200,000
บาทเพื่อใช้ในการดาเนินการจัดตัง้ ธนาคารขยะของชุมชน (สร้าง
โรงเรือนและเป็ นทุนตัง้ ต้นในการบริหารจัดการโครงการ)
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
“ธนาคารขยะประชารัฐ ” เป็ นชื่อเรียกธนาคารขยะที่จดั ตัง้ การจัดตัง้ ธนาคารขยะในครัง้ นี้ เ ป็ นหนึ่ง ในโครงการเพิ่ม ความ
ขึน้ ตามระเบียบการใช้เงินงบประมาณประชารัฐ บ่อยครังที
้ ่ เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐและได้รบั
ผู้ร่ว มวิจ ัย เรีย ก “ธนาคารขยะออมทรัพ ย์ ” แทนชื่อ เรียก เงินอุดหนุ นในการจัดตัง้ ธนาคารขยะจานวน 200,000 บาท แต่
ธนาคารขยะประชารัฐ
เนื่องจากผูร้ ่วมวิจยั ได้เกิดการเรียนรูว้ ่าการสื่อสารคาใดมีผลต่อ
การรับรูข้ องผูฟ้ ั ง ทุกครังผู
้ ร้ ว่ มวิจยั จะพูดคาว่าธนาคารขยะออม
ทรัพ ย์ ด้ว ยเมื่อ ต้อ งเรีย กชื่อ ธนาคารขยะแห่ ง นี้ อ ย่ างไม่ เ ป็ น
ทางการ การใช้คาว่าออมทรัพย์มาช่วยขยายความก็เพื่อที่จะท า
ให้เกิดความรูส้ กึ ถึงการได้รบั ผลประโยชน์ของคนในชุมชนอย่ าง
ชัดเจนยิง่ ขึน้ ว่านี่คอื การออมเงินออมทรัพย์ของสมาชิก
ผูร้ ว่ มวิจยั กล่าวถึงคาขวัญของธนาคารขยะอย่างกว้างขวาง ผ่าน
ประสบการณ์ และความคาดหวังของแต่ละคน เพื่อให้ธนาคาร
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
“สร้างกลไกการจัดการสิ่ง แวดล้อ มที่ดี มีร ายได้ ซื่อ สัตย์ ขยะแห่ ง นี้ เ ป็ นแหล่ ง ให้ ค วามรู้ สร้ า งความตระหนั ก และ
โปร่งใส ยุตธิ รรม” คาขวัญประจาธนาคารขยะถูกจัดทาเป็ น เสริมสร้างจิตสานึกเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมด้านการจัดการขยะให้กบั
ป้ ายขนาดใหญ่กว่าป้ ายชือ่ ของธนาคารขยะ
คนในชุมชนเกาะหวาย อย่างยั ่งยืนไม่ตงั ้ ขึน้ มาแล้วก็ลม้ หายตาย
จากกันไปเหมือนกับธนาคารขยะหลายๆ แห่งทีล่ ม้ เหลว คาขวัญ
ธนาคารขยะนี้จึงเป็ นเสมือนเครื่องเตือนใจคณะทางาน และคา
ปลุกใจคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน
คาว่า “มีรายได้” ถูกบรรจุเข้าไปในคาขวัญของธนาคารขยะ การเลือกใช้คาว่า “มีรายได้” เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กบั ชุมชนเข้า
เพื่อ สร้างแรงจู ง ใจให้กบั คนในชุม ชนในการคัดแยกขยะ ร่วมเป็ นสมาชิกของธนาคารขยะผูร้ ่วมวิจยั ได้รบั แรงบันดาลใจ
ตัง้ แต่ตน้ ทาง
จากการศึกษาดูง านศูน ย์ ร ีไ ซเคิล ขยะวงษ์ พ าณิ ช ย์ และได้ร บั
ค าแนะน าจากอาจารย์ ดร.สมไทย ที่ ใ ห้ แ นวทางไว้ จ าก
ประสบการณ์ ที่ท่ านได้สะสมมา เรื่อง “รายได้” และเรื่อง “บุญ
กุศล” ถูกนามาผูกโยงกับการจัดการขยะแล้วจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
อย่างดียงิ่
ธนาคารขยะแห่งนี้เป็ นการ “ออมทรัพย์” ของสมาชิกทีเ่ ข้า แนวคิดการใช้คานี้ แ ทนการรับ ซื้อ ขยะจากสมาชิก ส่ว นหนึ่ ง
ร่วมโครงการ
เพราะชาวบ้านคุ้น เคยกับคาว่าออมทรัพ ย์ เ ป็ น อย่ างดีต งั ้ แต่ม ี
ธนาคารมา และเนื่ อ งจากผู้ ร่ ว มวิ จ ัย ได้ เ รี ย นรู้ ใ นการร่ ว ม
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ครัง้ นี้ว่าการขายขยะในปริมาณทีไ่ ม่มากนัน้ จะได้
เงินเพียงเล็กน้อยมูลค่าไม่มาก อาจส่งผลให้กบั บางคนผิดหวัง
จนนาไปสู่การล้มเลิกการคัดแยกขยะเพื่อส่งมอบให้กบั ธนาคาร
ขยะในทีส่ ดุ ผูร้ ว่ มวิจยั จึงใช้เป็ นวิธกี ารสะสมเงินจากการขายขยะ
เป็ นปี ถงึ มีการปั นผล ซึง่ จะได้เงินเป็ นจานวนมากกว่าการรับเป็ น
รายเทีย่ ว
“รับขยะถึงที่ ดูแลถึงบ้าน” เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการทางานเชิง ผูร้ ว่ มวิจยั เรียนรูร้ ่วมกันว่า ความสะดวกสบายมีผลอย่างมากต่อ
รุกของธนาคารขยะ เพื่อ อ านวย “ความสะดวก” ให้แ ก่ แรงจู ง ใจในการคัด แยกขยะของบุ ค คล ผู้ร่ ว มวิจ ัย พยายาม
สมาชิก
ร่วมกันเสนอแนวคิดการทางานแบบเชิงรุกเพื่อให้ชาวบ้านที่เ ป็ น
สมาชิกธนาคารขยะเกิดความรูส้ กึ ว่าได้รบั ความสะดวกเมื่อเค้า
แยกขยะแล้ว ก็ม ีคนมารับถึง บ้าน ไม่เ ป็ น ภาระส่ว นเกิน ในวิถี
ชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ ผูร้ ่วมวิจยั ยังสามารถให้คาแนะนาการคัด
แยกขยะตัง้ แต่ต้นทางได้อย่างทั ่วถึงในบริบทจริงของบ้านแต่ละ
หลัง
ข้อ ความ “ได้บุ ญ ” “ได้เ งิน ” “ได้ร ัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้ เป็ นข้อความที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในตอนเช้า
ลูกหลาน” “ร่วมกัน” และ “ขอบคุณ” ถูกใช้ในการเชิญขวน ของทุกวัน ซึ่งเป็ นสิง่ ที่ผรู้ ่วมวิจยั เห็นตรงกันว่าสามารถกระตุ้น
ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ กระตุ้นให้คนในชุม ชนร่ว มมือกันโดย ให้คนเกิดความตระหนักในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการกับ
ปราศจากการบังคับหรือกฎระเบียบ
ปั ญหาขยะของชุมชนอย่างจริงจัง
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การกระทา (Doing)
จัดตัง้ ธนาคารขยะประชารัฐและประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน
ในชุมชนเข้าร่วมสมัครสมาชิกธนาคารขยะผ่านเสีย งตาม
สายและพบปะพูดคุยทีบ่ า้ นอย่างเป็ นกันเอง

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
งบประมาณในการสนับสนุ นมาจากงบประชารัฐ เพื่อใช้ในการ
จัดเตรียมด้านอาคารโรงเรือนพักขยะ เพื่อรอรถรับซื้อขยะของ
วงษ์พาณิชย์มารับขยะเมือ่ ขยะถูกเก็บสะสมไว้มปี ริมาณมาก

กิจ กรรมด้านความรู้ ผู้ร่ว มวิจ ัย ท่ านหนึ่ ง ซึ่ง เป็ น สมาชิก
อบต.และเป็ นตัวตัง้ ตัวตีและกาลังหลักในการจัดตัง้ ธนาคาร
ขยะ ซึง่ รับหน้าทีเ่ ป็ นรับหน้าทีเ่ ป็ นเป็ นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แ ละพู ดถึง ความเป็ น มา วัต ถุ ประสงค์ ก ารจั ด ตัง้
ธนาคารขยะ โดยมีผู้ร่ว มวิจ ัย อีกท่ านซึ่ง เป็ น ข้าราชการ
บานาญ(อดีต นายต ารวจ)รับผิด ชอบชี้แ จงขัน้ ตอนและ
วิธกี ารในการสมัคร

ใช้พ้ืน ที่บริเ วณธนาคารขยะในการอบรมให้ความรู้ช าวบ้านที่
สนใจ มีการจัดทาสมุดออมทรัพย์ธนาคารขยะประชารัฐไว้มอบ
ให้กบั สมาชิกสาหรับบันทึกการส่งมอบขยะให้กบั ธนาคาร มีการ
จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์ช้แี จง กฎระเบียบ ที่ชดั เจน รวมถึง
แผนผังคณะทางานของธนาคาร

กิจ กรรมด้านการฝึ กปฏิบตั ิ ผู้ร่ ว มวิจ ัย จ านวนสามท่ าน ผู้ร่ว มวิจ ัย ได้จ ัดเตรีย มตัว อย่ างขยะที่เ กิดขึ้น ในครัว เรือ นของ
รับ ผิด ชอบในการฝึ ก ผู้เ ข้า ร่ ว มคัด แยกขยะเพื่ อ ส่ ง มอบ ชุม ชนเกาะหวายเท่ าที่จ ะหาได้ มาทัง้ หมด เพื่อ สาธิต และให้
ให้กบั ธนาคาร
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบตั คิ ดั แยก เพื่อให้ได้มลู ค่าสูงสุด
ธนาคารขยะมีการออกรับขยะจากชุม ชนถึงบ้านวัน ละ 1 ในการรับซื้อขยะจากครัวเรือนทางผูร้ ่วมวิจยั ใช้รถเก๋งส่วนตัว ใน
ครัวเรือน หรือใครสะดวกนามาส่งถึงธนาคารก็ยนิ ดี
การออกรับ ขยะจากสมาชิกถึง บ้านโดยตัง้ วัน ละ 1 ครัว เรือ น
เพราะสมาชิกต้องใช้เวลาในการรวบรวมขยะให้ได้ประมาณหนึ่ง
ก่อนซึ่งจากการคานวณแล้ว สมาชิก 89 คนก็จะมีเวลารวบรวม
ขยะประมาณ 2-3 เดือ นก่อ นส่ง มอบให้กบั ธนาคารขยะ ทัง้ นี้
เพราะข้อ จ ากัดเรื่อ งของรถยนต์ ที่ใ ช้ไ ปรับขยะเป็ น รถเก๋ ง ไม่
สามารถบรรทุ กขยะได้ใ นปริม าณมาก ทัง้ ผู้ร่ว มวิจ ัย ก็ ม ีง าน
ประจาทีต่ อ้ งทา การออกรับขยะจึงใช้เวลาหลังเลิกงาน หรือวันที่
ไม่ได้ใช้รถไปทางานก็ให้ภรรยาซึง่ เป็ นหนึ่งในผูร้ ่วมวิจยั เช่นกัน
ออกรับขยะจากสมาชิก
ความสัมพันธ์ (Relatings)
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่วมวิจยั ด้วยกันมีส่วนเสริมหนุ น ให้ ผูร้ ว่ มวิจยั ท่านหนึ่งทีเ่ ป็ นข้าราชการบานาญ (อดีตปลัดอาเภอ)มี
เกิดเครือ ข่ายความร่ว มมือ เกี่ย วกับ การจัดการขยะของ ความเชีย่ วชาญด้านการคัดแยกเพื่อให้ได้ร าคาดีที่สุด เปิ ดเป็ น
ชุม ชนอย่ างเข้ม แข็ง ครบวงจรปรากฏเด่น ชัด ในการท า บ้านให้ความรูเ้ รือ่ งการคัดแยกขยะตัวอย่าง
กิจกรรมนี้
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั กลุ่ม อีกกลุ่มซึ่งเป็ นกลุ่มข้าราชการบานาญ (อดีต
นายทหาร)ที่มคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดทาวัสดุรองรับขยะไว้
ใช้สาหรับคัดแยกขยะในครัวเรือน มีส่ว นผลักดันให้คนในชุมชน
เกิดความตื่นตัวมีการจัดทาตะกร้าบุญไปไว้วดั เพื่อให้ชาวบ้านได้
นาขยะขายได้ไปหย่อนใส่ตะกร้าเป็ นการทาบุญช่วยค่าน้ าค่าไฟ
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เครือข่ายผูร้ ว่ มวิจยั ภาคส่วนชุมชนทางานเชือ่ มประสานกับ
โรงเรียน ในการไปรับขยะถึง โรงเรียนในราคาที่โรงเรีย น
นามาส่งธนาคารขยะ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาและเทคนิคใน
การคัดแยกที่จะได้ร าคาที่ดีที่สุดกับนักเรียนกลุ่ มแกนน า
จัดการขยะในโรงเรียน

ผู้ร่ว มวิจ ัย กับชุม ชนเกิดความร่ว มมือ กัน เพื่อ จัดการขยะ
ของชุมชนอย่างครบวงจรตัง้ แต่ต้นทางคือ บ้านของแต่ ล ะ
คนทีเ่ ป็ นสมาชิกของธนาคารขยะ

สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
ผูร้ ว่ มวิจยั เกิดการเรียนรูก้ ารทางานร่วมกันอย่างเป็ น ระบบ
และเปลี่ ย นสถานะตนเองจากผู้เ รีย น ไปสู่ ผู้ส่ ง ต่ อ องค์
ความรู้ จากผู้ที่นัง่ ฟั ง บรรยายไปเป็ น วิท ยากรให้ความรู้

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
กับทางวัด ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั ชุมชน เมือ่ ถึงเวลาที่ขยะ
ในตะกร้ า มี ป ริ ม าณมากระดับ หนึ่ ง ธนาคารขยะก็ จ ะมารับ
นอกจากนี้ ลุ ง ผู้พ ัน ยัง ประชาสัม พัน ธ์ โ ครงการผ่ านเสีย งตาม
สายในตอนเช้า
กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั กลุ่ม ข้าราชการบานาญ (อดีตรอง ผอ.รร.)จัดทา
การสารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน หน่ วยงานรัฐในชุมชน
อาทิ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานการไฟฟ้ า หน่วยงานของ
ตาบลเกาะหวายโดยใช้แบบสอบถาม และการพูดคุยสัมภาษณ์
มีสว่ นสาคัญทาให้เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชนเกีย่ วกับปั ญหา
ขยะ ผลทีไ่ ด้ถูกนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงนโยบายมีการบรรจุเข้าสู่
แผนชุม ชนของเทศบาล และเกิดการเปลี่ย นแปลงการใช้เ งิน
งบประมาณจากที่จะจัดอบรมชาวบ้านเกีย่ วกับการคัดแยกขยะ
เงินทีเ่ หลือก็จะจัดซื้อถังขยะจานวน 2 ชุด (ถังขยะ 4 สี) ก็เปลีย่ น
มาเป็ นการอบรมจัดทาตะกร้าแยกขยะให้กบั ครัวเรือนเป้ าหมาย
20 ครัว เรือ น โดยเทศบาลสนับสนุ น วัส ดุอุปกรณ์ ใ นการจัดทา
และข้อความร่วมมือจากผูร้ ่วมวิจยั กลุ่ม ข้าราชการบานาญ (อดีต
นายทหาร)ในการเป็ นวิทยากรให้ความรูก้ บั ชาวบ้านพร้อมทัง้ พา
ทา จากนัน้ ก็ประสานความร่วมมือกับธนาคารขยะเพื่อรับขยะที่
ชาวบ้านคัดแยกหากครัวเรือนไหนต้องการหรือไม่สะดวกน าขยะ
ไปขายเอง
ร้านค้ารับซื้อ ของเก่าในชุม ชนหากออกมากรับซื้อ ขยะก็จ ะให้
ราคาอีกราคาหนึ่งซึง่ แตกต่างจากราคาขยะที่รบั ซื้อหน้าร้าน แต่
เมือ่ ขยะทีบ่ า้ นสะสมทรัพย์ของโรงเรียนมีปริมาณมากระดับหนึ่ง
แล้ว ก็จะมีการแจ้งให้ธนาคารขยะไปรับซื้อขยะในราคาที่ดที สี่ ดุ
คือ เป็ น ราคาที่ร ้านรับซื้อ หน้ าร้าน ปั จ จุ บนั นี้ ดาเนิ น การเชื่อ ม
ประสานกับ 1 โรงเรียนในตาบลเกาะหวาย และกาลังจะขยาย
เพิม่ เติมอีกในอนาคต
การเปิ ดรับสมาชิกโดยเริม่ จากผูท้ ี่ส มัครใจ ไม่มกี ารบังคับเป็ น
หนึ่งในกิจกรรมทีผ่ รู้ ว่ มวิจยั เห็นว่าจะนาไปสูก่ ารขยายผลสู่ชุม ชน
ในวงกว้างแบบยั ่งยืนต่อไป เมือ่ สมาชิกเหล่านี้เข้าร่วมโดยสมัคร
ใจ ผลลัพธ์แห่งความร่วมมือ ที่ได้นนั ้ ย่อมดีกว่าการบังคับให้ทุ ก
หลังคาเรือนเข้าร่วม
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
การปฏิบตั ิกจิ กรรมหรือโครงการต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับขยะหรือ
สิง่ แวดล้อม ที่จดั โดยเทศบาลหรือ อบต. ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จ ะ
เป็ น การจัดโครงการแบบแยกส่ว นกัน ดาเนิ น การเสร็จ ไปเป็ น
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โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
โดยการนาเอาสิง่ ทีต่ นได้เรียนรูจ้ ากการร่วมทาวิจยั ในครัง้ นี้ โครงการ ไม่พบการบูรณาการโครงการอย่างเป็ นรูปธรรม อีกทัง้
ไปขยายผลต่อในวิถที างทีต่ นเองถนัด
ยัง ขาดการมีส่ว นร่ว มของชาวบ้านในการขับเคลื่อ นโครงการ
ตัง้ แต่เริม่ ต้นโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นการจัดโครงการตาม
กรอบงบประมาณ ตามตัวชีวดั ที่กาหนด ผูท้ ี่มบี ทบาทหน้าที่ใน
การคิด กิจ กรรมคือ เจ้ า หน้ า ที่ใ นเทศบาลหรือ อบต. การคิด
โครงการจึงเป็ นแบบบนลงล่าง
กิจ กรรมนี้ ท าให้เ กิดการเปลี่ย นแปลงทางความคิด ของ
ชาวบ้านในชุม ชน ต. เกาะหวาย ให้เ ห็น คุณค่าของขยะ
ขยะไม่ ใ ช่ ข องน่ า รัง เกี ย จ ขยะสามารถสร้ า งรายได้
นอกจากนี้ ธ นาคารขยะยัง มีส่ว นส าคัญ ในการให้ค วามรู้
เกีย่ วกับการคัดแยกขยะ ตัง้ แต่ตน้ ทาง สามารถทาได้งา่ ยๆ
ตัง้ แต่บา้ นของตนเอง อย่างเป็ นรูปธรรม เกิดการร่ว มมือ
ร่วมใจกันในการช่วยกันรักษาสิง่ แวดล้อมของชุมชนให้น่า
อยู่

เดิมทีค่ นในชุมชนมีความคิดความเชื่อเกีย่ วกับขยะว่าเป็ นของไร้
ค่า ไม่เห็นคุณค่า น่ารังเกียจ เมือ่ มีธนาคารขยะเกิดขึน้ พร้อ มกับ
การขับเคลื่อนกิจกรรมการดาเนินการของธนาคารขยะบนฐาน
การเรียนรูแ้ ละความรูท้ ี่ได้รบั จากการร่วมปฏิบตั ิการวิจยั ทาให้
ธนาคารขยะค่อ ยๆ หล่ อ หลอมและเปลี่ยนความคิดของคนใน
ชุมชน มองเห็นประโยชน์ของขยะ ขยะทีเ่ คยไร้คา่ กลายเป็ นขยะ
ทีไ่ ม่ไร้คา่ อีกต่อไป เป็ นต้น

เกิดการขยายผลพฤติกรรมการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้น ทาง
ไปสู่ชุมชน นาไปสู่การลดปริมาณขยะที่จะถู กส่งไปทิ้ง ยัง
โรงงานเผาขยะที่แก่งคอย และยังช่วยให้ขยะถูกนาเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล

ที่ผ่านมาการคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้น ทางเกิดขึ้น เฉพาะกับผู้ร่ ว ม
วิจยั ทีร่ ว่ มกันทาวิจยั ในครังนี
้ ้ เมือ่ มีการจัดตัง้ ธนาคารขยะเกิดขึ้น
มีผสู้ มัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการมากถึง 89 คน คนเหล่านี้จาก
เดิม ที่ไ ม่เ คย แยกขยะในครัว เรือ น ก็ม ีการเปลี่ย นแปลงการ
ปฏิบตั ภิ ายในครัวเรือนของตน แต่ละครัวเรือนทีร่ ว่ มโครงการเริม่
มีการคัดแยกขยะ หรือบางคนเจอขยะตามถนน ตามงานจัดเลี้ยง
ก็เก็บกับมาสะสมไว้เพื่อส่งมอบให้กบั ธนาคารขยะต่อไป เป็ นการ
เปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ทิ เี่ กิดขึน้ จริงแล้วในชุมชน ดังเห็นได้จาก
หลักฐาน การขายขยะของธนาคารขยะตัง้ แต่ ดาเนิ นการจัดตัง้
ธนาคารขยะมา สามารถรวมขยะจากสมาชิกในชุมชน ส่งขายไป
แล้ว 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1ขายไป 1,545 กิโ ลกรัม ครัง้ ที่ 2 ขายไป
2,286 กิโลกรับ ครังที
้ ่ 3 ยังไม่ได้ขายตอนนี้กว่า 2,303 กิโลกรัม
รอจ าหน่ า ย ซึ่ ง เป็ นหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ อ ย่ า งดี ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงไปของพฤติกรรมคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน
คัดแยกขยะ จนธนาคารขยะเล็กๆ ที่พึ่ง จัดตัง้ ขึ้น ได้ 3 เดือ น
ตอนนี้ ส ามารถลดขยะปริม าณขยะให้กลับโลกใบนี้ ข องเราได้
มากกว่า 6,134 กิโลกรัม หรือกว่า 6 ตัน
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บริบทโรงเรียน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
กิ จกรรม (Project)
เปลีย่ นธนาคารขยะเป็ นบ้านสะสมทรัพย์ของโรงเรียน

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
โรงเรียนมีอาคารธนาคารขยะแต่มไี ม่มรี ะบบการจัดการธนาคาร
ขยะ ทัง้ ที่มเี อกสาร มีคู่มอื และมีสมุดฝากไว้ให้เรียบร้อยพร้อม
เมื่อ ไม่ม ีการใช้ง านอาคารแห่ ง นี้ ก็ร กร้าง วัช พืช ปกคลุ ม รอบ
อาคาร จนไม่มใี ครอยากไปใกล้อาคารธนาคารขยะหลังนี้
การพูด (Sayings)
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
เปลีย่ นชือ่ “ธนาคารขยะ” เป็ น “บ้านสะสมทรัพย์” คือสิง่ ทีผ่ ู้ เมื่อพูดถึงธนาคาร ทุกคนบอกว่าต้องมีการฝาก การถอน มีนัก
ร่วมวิจยั เห็นตรงกันว่าจะไม่ใช้ชอ่ื ธนาคารขยะแล้ว เปลีย่ น บัญ ชี มีผู้จ ัดการ มีส มุดฝากเงิน แต่ เ มื่อ มองดูศ ักยภาพและ
จากรูปแบบของธนาคาร เป็ นการสะสมทรัพย์ที่กนิ ความ บุคลากรของโรงเรีย นที่ม ี ก็ไม่ได้มผี ู้รบั ผิดชอบด้านนี้ โ ดยตรง
หมายถึงตัวเงิน และทรัพยากร
เวลาและชั ่วโมงการเรียนของนักเรียนก็ไม่มเี หลือสาหรับการจะ
ทากิจกรรมลักษณะนี้
บ้านสะสมทรัพย์ คาว่า ทรัพย์ ในที่น้ีม ี 2 ความหมายคือ ทรัพย์
ที่เ ป็ น เงิน (ขยะถู กขายไปเปลี่ย นเป็ นเงิน ) และทรัพ ย์ ที่เ ป็ น
ทรัพ ยากร (เป็ น ทรัพ ยากรที่ม ีค่ าที่จ ะถู กน าไปรีไ ซเคิล มาใช้
ประโยชน์ อีกครัง้ ) นักเรียนต้องการให้บา้ นหลังนี้เป็ นทีท่ ที่ ุกคน
ร่วมแรงร่วมใจกันสะสมทรัพย์ ไม่ตอ้ งมีการจัดการบัญชี ไม่มกี าร
มาเช็คว่าใครฝากอะไรเท่าไหร่ ขยะทีท่ ุกห้องทุกคนคัดแยกนามา
ใส่ต ะกร้าคัดแยกที่บา้ นสะสมทรัพ ย์ นัน่ คือ ทรัพ ย์( ยากร) ของ
พวกเราโรงเรียนอนุบาลอาเภอปากพลีทุกคน
ทุกคนร่วมกัน “สะสม” ร่วมมือกันคัดแยกตัง้ แต่ตอนทิ้ง เมือ่ ทุกคนร่วมกันนาขยะทีค่ ดั แยกมาใส่ตะกร้า หากเป็ นการฝากขยะ
นามาสะสมรวมกันก็จะได้ปริมาณทีม่ าก
กับธนาคารขยะก็จะเป็ นเพียงเงินจานวนน้อยนิดจากปริมาณขยะ
ที่น ามาฝาก แต่ เ มื่อ ทุ กคนในโรงเรีย นร่ว มกัน เป็ นหนึ่ ง เดีย ว
“รวมกันสะสม” ปริมาณทรัพย์ทเี่ กิดขึน้ ก็จะมากเป็ นทวีคณ
ู
การกระทา (Doing)
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ยกเลิกการใช้กรงเหล็กในอาคารธนาคารขยะเปลี่ยนมาใช้ ภายในธนาคารขยะมีโครงสร้างกรงเหล็กสูง 180 เซนติเมตร 3
ตะกร้าแยกขยะแทน
กรงเหล็กไว้สาหรับใส่ขยะ แต่ไม่มปี ระตูเปิ ดเข้าเปิ ดออก ครูตอ้ ง
ทาการใช้เครือ่ งตัดถ่างเพื่อให้มชี อ่ งสาหรับไปล้วงเอาขยะออกมา
แต่เหล็กที่ตดั ออกก็มคี วามคมเกี่ยวแขนของนักเรีย นเป็ นแผล
เสือ้ นักเรียนขาด อันตรายมาก จึงเลิกใช้และเปลีย่ นมาใช้ตะกร้า
ทีน่ กั เรียนสร้างแทนกรงเหล็ก เพื่อสะสมขยะจึงเรียกคนรับซื้อมา
ซื้อถึงที่
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เมือ่ ขยะทีห่ อ้ งเรียนถูกคัดแยกจากต้นทางมาเมือ่ เต็มถัง ใน
ห้องเรียนก็นามาเทใส่ตะกร้าคัดแยกขยะที่บา้ นสะสมทรัพย์
เมื่อ ได้ปริม าณมากพอก็เ รีย กให้คนมารับซื้อ น าเงิน ที่ ไ ด้
มอบให้กบั โรงเรียนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุ น การเรีย น
เป็ นที่ระลึกของรุ่นพี่ที่จะจบจากโรงเรียนไปมอบไว้ใ ห้รุ่น
น้อง
ทีศ่ นู ย์อาหารมีการคัดแยกขยะอยู่ 2 ประเภทคือ ขยะทั ่วไป
กับขยะพลาสติก (ขายได้)
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ธนาคารขยะของชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการ
เข้ามารับขยะถึงโรงเรียนโดยให้ราคาทีเ่ ป็ นราคานาขยะไป
ขายหน้ าร้าน เป็ น อีกหนึ่ ง ความร่ว มมือระหว่างโรงเรียน
และแกนนาผูร้ ่วมวิจยั ในชุมชนผ่านธนาคารขยะและบ้าน
สะสมทรัพย์

ถัง ขยะเล็กที่จดั เตรียมไว้ด้านหลัง ห้อ งเรียนของทุ กห้อ งเรียน
เพื่อให้นกั เรียนได้คดั แยกตัง้ แต่ตอนทิ้ง

ทุกคนในโรงเรียนไม่ได้เป็ นสมาชิกธนาคารขยะแต่เป็ นส่วน
หนึ่ ง ของบ้านสะสมทรัพ ย์ ที่ช่ ว ยกัน คัดแยก สะสม และ
เปลีย่ นขยะเป็ นทรัพย์ของส่วนร่วมเพื่อเป็ นทีร่ ะลึกในแต่ละ
ปี มอบคืนให้โรงเรียน

ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคนในโรงเรีย นซึ่ ง เป็ นผู้ ฝ ากขยะกั บ
ธนาคารขยะของโรงเรียนที่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจาธนาคารขยะ
แต่โรงเรียนไม่มนี กั เรียนหรือบุคลากรทีจ่ ะมารับผิดชอบทาหน้าที่
ตรงจุ ดนี้ เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ท าให้ ก ารด าเนิ น การธนาคารขยะไม่
บรรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย ผู้ ร่ ว มวิ จ ั ย ร่ ว มกับ เปลี่ ย นรู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์ ต รงนี้ ของคนในโรงเรียนเป็ นทุ กคนคือ ผูร้ ่ว มกัน
สะสมทรัพย์ให้กบั โรงเรียน
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
การรูว้ า่ ขยะอะไรต้องทิ้งใส่ถงั อะไรทีผ่ ่านมานัน้ ยังไม่เพียงพอต่อ
การเกิดพฤติกรรม เมื่อ นักเรีย นผ่านการอบรมรับความรู้ก ับ
สานักงานสิง่ แวดล้อมภาค และได้รบั การสนับสนุ นวัสดุอุปกรณ์
เพื่อจัดการขยะ ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารขยะ บล็อกปูนทาปุ๋ ยหมัก
กรงเหล็กแข็ง แรง สมุดคู่ม ือ น าฝากขยะ บัญ ชีร ายการรับฝาก
เป็ น ต้น สิ่ง เหล่ านี้ เ ป็ น การสนับสนุ นที่ไ ม่ส อดคล้องกับวิถี กับ
โครงสร้างแห่งการปฏิบตั ขิ องโรงเรียน และนโยบายของโรงเรียน
ณ ช่วงเวลานัน้ ความรูท้ ไี่ ด้รบั เป็ นแบบทางเดียวคือจากคนนอก
มาบอก ขาดการมีส่วนร่วมหรือ การสร้างองค์ความรูจ้ ากคนใน
โรงเรียน จึงเป็ นความรูท้ ี่ไ ม่เ หมาะกับการวิถีปฏิบตั ิข องคนใน
โรงเรียน เช่น โรงเรียนต้องมีถงั ขยะ 4 ประเภทเพื่อให้นักเรียน
ได้แยกขยะ แต่โรงเรียนไม่มงี บประมาณจัดซื้อ ถึงมีงบประมาณ
จัดซื้อลักษณะของขยะแต่ล ะจุ ดก็ไ ม่ไ ด้ส อดคล้อ งกับถังขยะ 4
ประเภทที่ไ ด้ร บั ความรู้ม า แยกเป็ น 4 ประเภทแล้ว ได้ อ ะไร

สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการขยะอย่ างครบวงจรใน
โรงเรียน
ภาคภูมใิ จที่ได้เป็ นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อ ม
และช่วยลดโลกร้อน
คนในโรงเรียนมีการคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง
ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของขยะ เป็ นทรัพ ยากร ที่
กลายเป็ นทรัพย์ ให้กบั โรงเรียนได้ ปี น้ีขยะถูกเปลี่ยนเป็ น
ทรัพย์ได้มากถึง 1,060 บาท

การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ร้านค้ารับซื้อ ขยะจะมีนโยบายรับซื้อ ขยะอยู่ 2 ราคา คือ ราคา
หน้าร้าน กับราคาออกไปรับสินค้าเอง ซึ่งราคาที่รบั ซื้อหน้าร้าน
จะมีราคาสูงกว่าราคาออกไปรับเองเป็ นปกติ แต่เนื่องจากร้านค้า
ต้องการสนับสนุ นการจัดการขยะของโรงเรียน จึงให้สทิ ธิพิเศษ
โดยการออกมารับขยะถึงบ้านสะสมทรัพย์แต่ให้ราคารับซื้ อหน้ า
ร้าน
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เงื่อ นไขน าหรือ แรงจู ง ใจไม่เ พีย งพอที่จะก่อ ให้เ กิดพฤติกรรม
ความต้อ งการให้เ กิดการคัดแยกขยะในโรงเรีย นโดยการทุ่ ม
งบประมาณสนับสนุ นและจัดอบรมให้ความรูเ้ พียงอย่างเดียวจึง
ยังไม่เพียงพอสาหรับโรงเรียนแห่งนี้
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วงรอบที่ 3 กิ จกรรม 3 ตะกร้าบุญสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน
บริบทชุมชน
การปฏิ บตั ิ (Practice)
โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
กิ จกรรม (Project)
มูลเหตุที่ก่อให้เกิ ดกิ จกรรม (Project landscape)
ผูร้ ่วมวิจยั นาตะกร้าแยกขยะไปวางไว้ที่ว ดั 1 ชุด เพื่อให้ แนวคิดเรือ่ งการขยายความรูส้ ชู่ มุ ชน ให้ชมุ ชนได้ต่นื ตัว และเห็น
ชาวบ้านทีม่ าวัดได้นาขยะมาจากบ้านมาใส่ในตะกร้า
ว่าขยะมีประโยชน์ ผูร้ ว่ มวิจยั คิดถึงวัดเป็ นอันดับต้น เพราะวัดถือ
ได้วา่ เป็ นศูนย์กลางและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทุกๆ
ผู้ ร่ ว ม วิ จ ั ย ใช้ ใ น วั ด เ ป็ น ส ถ าน ที่ ส าห รั บ ให้ ค วาม รู้ เช้า คนในชุมชนจะมาวัดเพื่อทาบุญใส่บาตร ผูร้ ว่ มวิจยั เห็นพ้อง
ประชาสัม พัน ธ์ ให้ความรู้การคัดแยกขยะตัง้ แต่ ต้น ทาง ต้อ งกัน ว่าจะใช้ว ดั เพื่อ เริม่ สื่อ สารกับคนในชุม ชน ท าให้คนใน
ให้กบั คนในชุมชน
ชุมชนได้เห็นว่าขยะของไม่มคี า่ ของน่ารังเกียจกลายเป็ นเงินเป็ น
ทองได้
ขยะที่ ข ายได้ห รือ ขยะรีไ ซเคิล ที่ บ้า นแต่ ล ะหลัง มี หากมีอ ยู่
ปริมาณน้อยก็จะมีราคาไม่มาก แต่เมือ่ คนหลายคนนามารวมกัน
ก็จะทาให้เกิดมูลค่าสูงขึน้ ได้ แนวคิดนี้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้รบั มาจากการ
ดูงานทีว่ งษ์พาณิชย์ ดร.สมไทยกล่าวเน้นย้าตลอด “มือเดียวเก็บ
ก็ได้น้อยถ้าหลายมือช่วยกันเก็บก็จะได้มาก”

การพูด (Sayings)
“ตะกร้าบุญ” เป็ นชือ่ เรียกตะกร้าใส่ขยะทีว่ างไว้ทวี่ ดั ส าหรับ
ให้ชาวบ้านทีม่ าวัดได้นาขยะทีข่ ายได้มามอบให้วดั
“ขยะคือทองคา” เป็ นคาพูดของลุงผูพ้ ันที่ประชาสัม พัน ธ์
ผ่านเครื่อ งขยายเสีย งตามสาย ผ่านเวทีศาลาวัด ให้ ก ับ
ชาวบ้านได้รว่ มมือกันคัดแยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทางคือบ้านของ
แต่ละคนเอง

ขยะบุญ คือ ขยะขายได้ ประกอบด้ว ย ขยะ 4 ประเภท
ได้แก่ 1) กระดาษ 2) ขวดแก้ว 3) กระป๋ องหรือโลหะ 4)
ขวดพลาสติกหรือพลาสติก ชื่อของขยะเหล่านี้ถูกเขียนไว้
เป็ นป้ ายไว้อย่างชัดเจนแป๊ ะไว้ที่ตะกร้า พร้อมกับรูปภาพ
ประกอบที่ช ดั เจน มองเห็นแล้วสามารถรูไ้ ด้ท ันทีว่ านี่ คือ
ตะกร้าสาหรับใส่ขยะประเภทไหน

คนที่มาวัดสามารถน าขยะที่บา้ นมาบริจ าคให้ว ดั โดยหย่อนใส่
ตะกร้าที่จ ัดเตรีย มไว้ใ ห้ เมื่อ ขยะเต็ม ธนาคารขยะก็จ ะมารับ
เปลี่ยนขยะเป็ นเงินมาช่วยค่าน้ าค่าไฟของวัด เป็ นการช่ว ยลด
ปริมาณขยะให้กบั ชุมชน และได้บญ
ุ ด้วยอีกทาง
การจัดการทางวัฒนธรรมและวาทกรรม
ผูร้ ่วมวิจยั พยายามนาสิง่ ที่ได้เ รียนรูจ้ ากการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้
ตลอดระยะเวลาที่ร่วมกันทาวิจยั มา ความพยายามในการปรับ
ทัศนคติห รือมุม มองของคนในชุม ชนที่ม ีต่ อขยะที่คนส่วนใหญ่
มองว่าเป็ นของเหม็นของเสีย น่ าขยะแขยง ใครที่ไปยุ่งเกีย่ วกับ
ขยะก็จะถูกมองในแง่ลบ และเนื่องจากคนในชุมชนเป็ นคนไทย
พวน นับถือศาสนาพุทธ ชอบทาบุญ บุญกุศลจึงเป็ นสิง่ เร้าหนึ่งที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของคนในชุมชน ผูร้ ่วมวิจยั จึงนาเรื่องของ
การคัดแยกขยะตัง้ แต่ต้นทางมาบอกเล่าโดยเชื่อมโยงกับเรื่อ ง
ของ บุญกุศล
ประเภทของขยะขายได้ 4 ประเภทที่ผรู้ ่วมวิจยั ร่วมกันแยกใน
ครัวเรือนถูกนามาขยายผลต่อในชุมชนผ่านการเรียกขยะทีข่ าย
ได้เ หล่ า นี้ ว่ า ขยะบุ ญ เนื่ อ งจากชาวบ้า นหรือ เด็ก บางคนไม่
สามารถอ่ า นหนั ง สือ ได้เ พื่อ ให้ช าวบ้า นน าขยะใส่ ต ะกร้าถู ก
ประเภทผูร้ ่วมวิจยั จึงเห็นพ้องต้องกันว่า สัญลักษณ์ ที่เป็ น ภาพ
ขยะทีช่ ดั เจนจะช่วยให้การนาตะกร้าใส่ขยะได้งา่ ยและถูกต้อง
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ข้อ ความ “ได้บุ ญ ” “ได้เ งิน ” “ได้ร ัก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้
ลูกหลาน” “ร่วมกัน” และ “ขอบคุณ” ถูกใช้ในการเชิญขวน
ประชาสัม พัน ธ์เ พื่อ กระตุ้นให้คนในชุม ชนร่ว มมือกันโดย
ปราศจากการบังคับหรือกฎระเบียบ
การกระทา (Doing)
ผูร้ ว่ มวิจยั จัดทาตะกร้าแยกขยะ 1 ชุด (4 ตะกร้า) ไปจัดวาง
ไว้ทบี่ อร์ดประชาสัมพันธ์ของวัด เพื่อให้ชาวบ้านทีม่ าวัดได้
นาขยะมาบริจาค

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในชุมชนทาบุญผ่านการน าขยะ
ขายได้ไปใส่ตะกร้าบุญทีท่ างวัดจัดเตรียมไว้ให้ และใช้เสียง
ตามสายในการให้ความรูค้ นใน ชุมชนว่าขยะเป็ นของมีคา่
เชิญชวนแยกขยะ แยกแล้วไม่รจู้ ะเอาไปทาอะไร ถือมาวัด
ใส่ในตะกร้าบุญบริจาคให้วดั ได้บญ
ุ ได้กศุ ล
ความสัมพันธ์ (Relatings)
ผูร้ ่วมวิจยั ขยายแนวคิดการจัดการขยะตัง้ แต่ต้นทางผ่าน
ทางวัดซึง่ เป็ นศูนย์รวมจิตใจคนในชุมชน การติดต่อกับเจ้า
อาวาสเพื่อชีแ้ จงสิง่ ทีผ่ รู้ ่วมวิจยั ทา จนเจ้าอาวาสเข้าใจและ
เห็นด้วยมีส่วนสาคัญท าให้การดาเนิน กิจกรรมภายในวัด
เกิดขึน้ ได้อย่างราบรื่น ได้รบั การสนับสนุนให้ใช้เวทีภายใน
ศาลาวัดหลังจากเจ้าอาวาสให้ศลี ให้พรเสร็จ ท่านก็มอบเวที
ให้ผรู้ ว่ มวิจยั ได้สอ่ื สารกับชาวบ้านทีม่ าทาบุญตักบาตรตอน
เช้า
ผูร้ ่วมวิจยั เข้าร่วมฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสร้างนักวิจยั
ชุม ชนของสถาบัน วิจ ัย พฤติกรรมศาสตร์ มศว เกิดเป็ น
เครื อ ข่ า ยความ ร่ ว ม มื อ ระ หว่ า งผู้ ร่ ว ม วิ จ ั ย กั บ ท าง
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
ธนาคารขยะของชุมชนเข้ามามีส่ว นร่ วมในการับขยะบุญ
จากวัดเมื่อขยะบุญมีปริมาณมาก เจ้าอาวาสก็จะได้ทาการ
ประสานกับธนาคารขยะให้ม ารับ ธนาคารมารับขยะบุญ
และจ่ายเงินสดให้กบั เจ้าอาวาสเพื่อใช้จ่ายในวัด

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
ข้อความต่างๆ เหล่านี้ผรู้ ว่ มวิจยั ร่วมกันสะท้อนว่าเป็ นสิง่ ที่ทาให้
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการขยะ เป็ นผล
มาจากประสบการณ์ ที่ไ ด้รบั จากการลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาดูง าน
พบวิทยากร ลองผิดลองถูกตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
การจัดการทางวัสดุและเศรษฐศาสตร์
ได้ร บั การสนับสนุ น งบประมาณจัดเตรีย มวัส ดุอุ ปกรณ์ ใ นการ
จัด ท าตะกร้า จากโครงการบริก ารวิช าการของสถาบัน วิจ ัย
พฤติกรรมศาสตร์ มศว ใช้สถานที่บา้ นของลุงผูพ้ นั ในการจัดทา
เนื่ อ งจากมีความพร้อ มทัง้ เครื่อ งมือ จัดท าและสถานที่ส าหรับ
จัดทา
เจ้าอาวาสช่วยจัดเตรียมสถานทีจ่ ดั วางตะกร้าบุญเพื่อให้ง่ายต่อ
การนาขยะบุญมาใส่ เป็ นจุดที่มองเห็นได้ชดั ไม่ตามฝน ไม่ดูรก
ทาลายทัศนียภาพของวัด
บ้านของลุงผูพ้ นั บ้านของ อบต.กร่าง เป็ นบ้านของโฆษกประจ า
หมู่บา้ นมีเครื่องขยายเสียงเพื่อจัดทารายการเสียงตามสาย ลุงผู้
พันและ อบต.กร่าง จึงใช้เสียงตามสายในตอนเช้าประชาสัมพันธ์
เชิญชวน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนความรูเ้ กีย่ วกับการคัด
แยกขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง จะมอบให้คนอื่น หรือจะนาไปบริจาควัด
ก็ได้บญ
ุ ได้กศุ ล ได้ชว่ ยสิง่ แวดล้อม
การจัดการทางสังคมและการปกครอง
ผูร้ ่วมวิจยั เป็ นแกนนาชุมชนในต าบลเกาะหวายในการอนุ ร กั ษ์
สืบสานวัฒ นธรรมไทยพวน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี “ฮีต สิบ
สอง คองสิบสี”่ ที่อยู่ในวิถีไทยพวนก็จะเป็ นกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวัด ผูร้ ่วมวิจยั จึงมีโอกาสการทางานที่ใ กล้ช ิดกับวัดและเจ้ า
อาวาสเป็ นปกติอยู่แล้ว การขอความร่วมมือหรือทากิจกรรมใด
เพื่อประโยชน์ของชุมชนถูกนาเสนอผ่านการพูดคุยกับเจ้าอาวาส
อย่างไม่เป็ นทางการเจ้าอาวาสก็ให้ความร่วมมือและสนับ สนุ น
เป็ นอย่างดี
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสร้างนักวิจยั ชุมชนในครังนี
้ ้ผรู้ บั การ
อบต้องมีการฝึ กปฏิบตั ดิ าเนินการจัดทาโครงการด้านสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน ผูร้ ่วมวิจยั จึงเสนอโครงการจัดทากิจ กรรมตะกร้าบุญ
ขยายผลสูช่ มุ ชน เป็ นกิจกรรมในการฝึ กปฏิบตั กิ ารวิจยั
ธนาคารขยะของชุมชนจะดาเนินการออกรับขยะจากสมาชิกและ
เงินที่ได้จากการขายขยะจะเป็ น เงินฝากของสมาชิกที่เข้า ร่ ว ม
โครงการแต่เนื่องจากวัดเป็ นกรณีพเิ ศษทีท่ างผูร้ ่วมวิจยั ต้องการ
ให้ ช าวบ้า นเห็ น ภาพของขยะที่ก ลายเป็ นของมีค่ า จึ ง มีก าร
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สิ่ งที่กิจกรรมส่งมอบ (Dispositions/habitus)
การรวมกลุ่ ม กันของผู้ร่วมวิจยั เพื่อ ดาเนิน กิจ กรรมที่เ ป็ น
ประโยชน์แก่ชมุ ชน โดยเริม่ ต้นจากความคิดของผูร้ ว่ มวิจยั
ร่ ว มกัน ท างานแบ่ ง หน้ า ที่ ก ัน ตามความถนั ด และความ
เหมาะสมกับวิถีชวี ติ ของตนเอง เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของ
ชุมชน
ผูร้ ่วมวิจยั เปลี่ยนทัศนคติให้ชาวบ้านมองเรื่องการจัด การ
ขยะเป็ นเรื่องที่ก่อให้เกิดบุญกุศล ขยะเป็ นของมีค่า ไม่น่า
รังเกียจ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ ลดขยะ

โครงสร้างแห่งการปฏิ บตั ิ (Practice architecture)
จ่ายเงินสดค่าขยะบุญที่รบั จากวัด เจ้าอาวาสก็ได้ประกาศแจ้ง ให้
ชุมชนทราบและผูร้ ว่ มวิจยั ก็แจ้งผ่านเสียงตามสายด้วยอีกทาง
วิ ถีปฏิ บตั ิ (Practice traditions)
ปั ญหาขยะของคนในชุมชนตาบลเกาะหวายยังไม่รนุ แรงหรือโดด
เด่นจนกลายเป็ นปั ญหาสังคมของคนในชุมชน บ้านทีอ่ ยู่ในพื้นที่
บริการของเทศบาลก็จะมีถงั ขยะสาหรับทิ้งขยะ ส่วนทีอ่ ยู่ในพื้นที่
บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่มกี ารจัดการขยะ ไม่ม ี
รถเก็บขยะ ไม่มถี งั ขยะ ให้แต่ละครอบครัว ก็ดูแลหาวิธีจ ัด การ
กันเอง คนส่วนใหญ่ในชุมชนก็ยงั ไม่มพี ฤติกรรมการคัดแยกขยะ
การลดขยะ หรือ การจัดการขยะที่ถู กวิธี ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของคนในชุมชนก็ชใ้ี ห้เห็นว่าคนในชุมชนขาดแรงจูงใจใน
การคัดแยกขยะหรือลดขยะไม่รจู้ ะทาไปทาไม
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ขยายผลการจัดทาตะกร้าแยกขยะและให้ความรูก้ ารคัดแยะ

นักศึกษาจากมหาลัย ศึกษาดูงานการคัดแยกขยะในครัวเรือนของผูร้ ่วมวิจยั
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แผ่นพับการขยายผลสู่ชมุ ชนด้วยฝีมอื ผูร้ ่วมวิจยั บริบทชุมชน

แบบโครงสร้างตะกร้าแยกขยะ ผลงานของผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทโรงเรียน

ป้ ายสัญลักษณ์สาหรับผูร้ ่วมวิจยั ในบริบทชุมชนเพือ่ เป็นสัญลักษณ์แห่งแบบอย่างของชุมชน

346

กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิ : สารวจขยะแต่ละบริเวณในโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการลงมือปฏิบตั ิ : สานตะแกรงล้อมต้นไม้ ลดการเผาเศษใบ

347

กิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการถ่ายทอดทางสังคม : ศึกษาดูงาน และรัการถ่ายทอดแนวคิด
บอกเล่าประสบการณ์ จาก อาจารย์ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของบริษทั วงษ์พาณิชย์

กิจกรรมขยายผลสู่ความยั ่งยืน : พีสอนน้
่
องลองแยกขยะ

348

ตัง้ วงสุนทรียสนทนา

ปฏิบตั กิ ารสือ่ สาร

349

ธนาคารขยะทางานเชิงรุก ออกรับขยะถึงบ้านของสมาชิก

ธนาคารขยะจาหน่ายขยะเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลตลอด 1 ปีทผี ่ ่านมา มากกว่า 15 ตัน

350

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั

351

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ ชื่อสกุล
วันเดือนปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ัจจุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานในปัจจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2560

นายเก ประเสริฐสังข์
14 มกราคม 2527
กรุงเทพมหานคร
36 หมู่ 8 ตาบเกาะแก้ว อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
รับราชการครู โรงเรียนบ้านนาแพง สพป.รอ. 3
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิชาเอกการประถมศึกษา (โครงการเพชรในตม)
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
สาขาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

