


กระบวนการจดัการขยะชุมชน
อยา่งครบวงจร 

พืน้ที:่ ต ำบลหนองหลม่ 
 

โดย นำยสมัพันธ ์ อมัพธุ 
นักวชิำกำรสำธำรณสขุ ช ำนำญกำร 

 



หลกัการและเหตผุล 

 -เกิดการระบาดของโรคท่ีเกิดจากแมลงและสตัวแ์ทะ  

 -ปริมาณขยะเพิ่มตามการเพิ่มประชากร(เฉล่ีย0.5

กิโล/คน)ชุมชนมีการจดัการไม่ถูกสุขลกัษณะยงัขาดความ

ตระหนกัท าใหเ้ทศบาลตอ้งเพิ่มงบประมาณในการจดัการ

เพิ่มทุกปีท าใหจ้ดัการไม่ครอบคลมุเกิดกองขยะตามท่ี 

สาธารณท าให ้

สิ่งแวดลอ้มสกปรก 



ขอ้มลูทัว่ไปของขยะมลูฝอย 

ปริมาณขยะที่เพ่ิมข้ึน 

  พื้ นท่ีในการจดัเก็บขยะมลูฝอยในต าบลหนอง

หล่มปริมาณ 4 ตารางกิโลเมตรปัจจุบนัปริมาณขยะ   
3  ตนั/ วนั หรือ 1,095 ตนัต่อปี ( โดยเฉล่ีย 1 คน 
ผลิตขยะ  0.5 กิโลกรมัต่อวนั  ) 



แรงบนัดาลใจ 

 

-การจดัการสิ่งแวดลอ้มลดมลพิษจาก

ขยะ 

 
 



วตัถุประสงค ์

 -หารูปแบบการจดัการขยะครบวงจรและ    

 เหมาะสมกบัพ้ืนท่ีแบบวิถีชุมชน 

พ้ืนท่ีศึกษา 

 

 -ต ำบลหนองหล่ม 7 หมู่บ้ำน 1513 ครวัเรือน 
 
ระยะเวลำในกำรศึกษำ 
 มกราคม2556-มกราคม2559 



ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

• ไดร้ปูแบบการจดัการขยะทีเ่หมาะสม 

• และลดแหลง่รงัโรคในพืน้ที ่



นิยามศพัท ์
กระบวนการหมายถึงวิธีการจดัการขยะเพื่อเกิด

ประโยชนใ์นชุมชนดว้ยถงั 4 ใบ1 บ่อรกัษโ์ลก  

การจดัการขยะหมายถึงการคดัแยก การเก็บรวมการ

ขนสง่ การบ าบดัและการก าจดัขยะ  

อย่างครบวงจรหมายถึงการลดปริมาณขยะน ามาใช้

ซ ้า ผลิตใหม่ มาเพ่ิมมูลค่าและสง่ก าจดัหรือหลกั 5 R 



 

 

 

แนวคิดเก่ียวกบัสิ่งที่ท  าใหเ้กิดโรค โฮสทแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 

(John Gordon)  

 

 

 

 

 

 

ภาวะความสมดุลของปัจจยัทั้งสาม ไม่ท าใหเ้กิดโรคหรือไม่กระจายของโรค 

E 

A H 



แนวทางการบริหารจดัการขยะ   

ของ อบต. ดอนแกว้ในระยะตอ่ไป 

คดัแยกขยะ

ตั้งแต่

แหลง่ก าเนิด 

 

การบริหารจดัการ

ขยะโดยชุมชนแบบ

ครบวงจร 

- ธนาคารวสัดรุี
ไซเคิล  

- การแปรรูป 

- ท าปุ๋ยหมกั 

ชุมชนขยะ     

เหลือศนูย์

(Zero  
waste) 

ขยายผลใน

และนอกพ้ืนท่ี 



 วิธีด  าเนินการวิจยั 

รวิจยั 

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-floral-background-image2589036


ขอบเขตของการวิจยั 

 การศึกษาเชิงปฏิบตักิารแบบมีส่วนรว่ม(PAR) 

 ศึกษาในพ้ืนท่ีต  าบลหนองหล่ม  7 หมู่บ้ำน 
 ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2559  
 เก็บขอ้มูลโดยใชส้งัเกต/ร่วมกิจกรรมแบบบันทึกขอ้มูล 

แบบสมัภาษณแ์ละแบบสนทนากลุ่ม 

 

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-floral-background-image2588955


ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ครวัเรือนที่สมคัรใจเขา้รว่มโครงการจดัการขยะ 

 1. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง กระจายครบทุก
หมู่บา้น(purposive sampling)  

  แกนน ำทีส่มัครเข้ำร่วมกจิกรรม 260 คน แบ่ง 2 

รุ่น  รุ่นที ่1 แกนน ำอำสำสมัคร 60 ครัวเรือน รุ่นที ่
200 ครัวเรือนแล้วกระจำยทุกครัวเรือน 



เครื่องมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

1. แบบบนัทึกการประชุมในการหาขอ้ตกลงร่วมกนั 
2. แบบบนัทึกการตดิตามการจดัการขยะ 
3. แบบบนัทึกการสนทนากลุม่ 

4. แบบสมัภาษณก์ารจดัการขยะแกนน า  

  



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 

-ทบทวนวรรณกรรม 

-การเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์บนัทกึเหตกุารณ์  
สถติกิารเจ็บป่วยทางระบาดวทิยา และระเบยีนของ
เทศบาล ทกุคร ัง้ท ีอ่อกตดิตามโดยเก็บกอ่นและหลงั
ด าเนนิงาน 

การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิ ีใ่ช ้

•ใชส้ถติเิชงิพรรณนาวเิคราะหห์าจ านวนรอ้ยละ ของ
การจดัการขยะในครวัเรอืน อตัราสว่นการเกดิโรค 

•ปรยีบเทยีบอตัราป่วยกอ่น-หลงัและปรมิาณขยะที่
เทศบาลจดัการกอ่น-หลงัด าเนนิงาน 

  



 ขั้นตอนการด าเนินงานในต าบลหนองหลม่   

 

ขั้นเตรียมการ 

1.น ำข้อมูลจำกเฝ้ำระวงัโรคในพืน้ท่ีคืนข้อมูลให้กับชุมชน 
2.แสวงหำรูปจัดกำรขยะจำกชุมชนร่วมคิดเวทีประชำคม 
   

   

 

 

 

16 



เกิดนโยบายเทศบาล ขยะคอืปัญหาของพวกเรา 

เราไม่หยุดท่ีจะคดัแยกและก าจดัขยะในต าบลหนองหล่ม 



ผูน้  าพรอ้ม+ความรูพ้รอ้ม = จดัการปัญหาขยะ 

แสวงหาเครือข่ายรว่มท าไปพรอ้มกนั 



ผูน้  าพรอ้ม+ชุมชนพรอ้ม = จดัการปัญหาขยะ 

แสวงหาเครือข่ายรว่มท าไปพรอ้มกนัทุกภาคส่วน 



ขั้นตอนการด าเนินงานในต าบลหนองหล่ม  

ขั้นด าเนินการ 

1.น าแกนน าศึกษาดูงาน นอกพื้นท่ีสร้างแกนน าก่อน 60คนโดยความสมคัรใจ 
2.สร้างองคค์วามรู้ครัวเรือนและชุมชนแกนน าท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมรุ่นท่ี 1= 60 
ครวัเรือน รุ่นท่ี 2=200 รุ่นท่ี 3=ทุกครัวเรือน 

3.ประชาสัมพนัธ์ใหชุ้มชนตระหนกั/รักชุมชน 
4.ฝึกสาธิตการลงมือปฏิบติัการคดัแยก/จดัการขยะชุมชน 
5.รณรงคท์ าความสะอาดทุกเดือน(BIG cleaning day) 
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รณรงคป์ระชำสมัพันธต์ำมแหลง่เรยีนรูต้ำ่งๆในชมุชน    
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3.สนบัการแยกขยะในครวัเรอืนงา่ยตอ่การจดัเก็บ 
แจกวสัดอุปุกรณ์แกค่รวัเรอืนและหนว่ยงานในพืน้ที ่
จ านวน 4  ถงักบั 1 บอ่รกัษโ์ลก 

7/11/2016 22 

สนบัสนุนอุปกรณ์รุ่นท่ี 1 สนบัสนุนอุปกรณ์รุ่นท่ี2 



การสนบัสนุนจาก  เทศบาล.หนองหล่ม 

 สนับสนุนถงัคดัแยกขยะและวัสด ุ อุปกรณต์า่ง ๆ  

 สนับสนุนวสัด/ุอุปกรณใ์นการท าปุ๋ยหมกั 

 เอกสารประชาสมัพนัธ ์

 ความรูด้า้นวิชาการ            ฯลฯ 



ปุ๋ยหมกัถงัซีเมนต ์



ขยะเปียก ขยะแหง้ 

ขยะอนัตราย ขยะขายได ้

ส่งเสริมกำรคดัแยกขยะในครัวเรือน 
 



ถงัขยะในครวั แยกไว ้2 ถงั 

ถงัสีเขียวท้ิงขยะยอ่ยสลายได ้

เศษผกั เศษอาหาร 

* เอาไปท้ิงต่อท่ีบ่อขยะรกัษ์โลก 

ถงัสีชมพท้ิูงเศษถุงพลาสติก 

* เอาไปท้ิงต่อในถงัขยะสีด า

ของเทศบาล 
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ถงัใบท่ี 3 ถงัน ้าหมกัจุลินทรีย ์(EM) 
จลิุนทรียจ์ะช่วยดบักล่ินเหม็นยอ่ย

สลายบ่อรกัษโ์ลก 

ถงัใบท่ี 4 ถงัขยะอนัตราย 

เป็นถงัส าหรบัท้ิงขยะอนัตราย เช่น 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า  

(ขยะติดเช้ือส่งโรงพยาบาลแม่ข่าย) 



บอ่ขยะรกัษโ์ลก 

ท้ิงเศษอาหาร หรือ ขยะท่ียอ่ยสลายได ้ 

โดยสามารถน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยชีวะภาพได ้



น ้าหมกัชีวภาพในโรงเรียน 

 



ปุ๋ยหมกัเสวยีน 



รปูแบบการด าเนินงานจดัการขยะ  

ภายใตโ้ครงการบริหารจดัการขยะโดยชุมชน 

การคดัแยกขยะในครัวเรือน 

การท าปุ๋ยหมกัในครัวเรือน 

การท าปุ๋ยหมกัในชุมชน 

ขยะขายได ้ ขยะแหง้ทัว่ไป 

เทศบาล.
ด าเนินการจดัเก็บ
ไปก าจดัต่อไป 

•  น าไปเป็นวตัถุดิบ
ในการท าแปรรูป
เทศบาล.จดัเก็บไป
ก าจดัต่อไป 



การจดัการขยะมลูฝอยในหมูบ่า้น 

ขยะเปียก 

การท าปุ๋ยหมกัในระดบัครัวเรือน 

การท าปุ๋ยหมกัในชุมชน 



การท าปุ๋ยหมักในระดับครัวเรอืน 

ปุ๋ยหมักหลุม ปุ๋ยหมักเสวียน ปุ๋ยหมักถังซีเมนต์ 



การก าจดัขยะยอ่ยสลายในครวัเรือนโดยใชก้ารขดฟางขา้ว/ไมไ้ผ่ 



การก าจดัขยะยอ่ยสลายในครวัเรือนโดยใชก้ารขดฟางขา้ว 

และวสัดุภายในทอ้งถ่ิน 

ณ เทศบาลต าบลหนองหลม่ 



ภาพกิจกรรมวถีิชุมชน 

บ่อรักษโ์ลกชาวบา้นท าเอง
เกิดนวตักรรมชุมชน 

ใชใ้บตอง 

ใชถุ้งผา้มารับยา ประดิษฐจ์ากของหลือใช ้



ภาพกิจกรรมวถีิชุมชน 

จดัตั้งกลุ่มทานเจในชุมชน 
ใชถุ้งผา้ไปจ่ายตลาด 

ใชใ้บตองแทนพลาสติกเวลาจดังานฯ 

ใชไ้มไ้ผส่านตะกร้าใชใ้นชุมชน 



ปุ๋ยหมกัจาก

ครวัเรือน 

แปลงผกั , ตน้ไม ้
กระถางผกัและ

ดอกไม ้



ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ 



การท าปุ๋ยหมักในชุมชน 

ตัดต้นไม้ กิ่งไม้  
เก็บหญ้ำแห้งในบ้ำน 

(เจ้ำของบ้ำน) 

ตัดต้นไม้ กิ่งไม้  
เก็บหญ้ำแห้งในท่ีสำธำรณะ 

(เทศบำล.) 



ขั้นตดิตามและประเมินผล 

1.จดัประชุมกรรมการทุกเดือนทราบความกา้วหนา้ 

  หาแนวทางไข(วิเคราะหห์ลกัPDCA) 

2.ศึกษาขอ้มูลระบาดวิทยาทั้งก่อน/หลงั 

3.เก็บขอ้มูลการจดัการขยะชุมชน/เทศบาล 

 

 

 

  



ผลการด าเนินงาน  

 1. เกิดรูปแบบกำรจัดกำรขยะในพืน้ท่ี 
 2. ลดปริมำณขยะจำก 3 ตัน/วนั เหลือ 1 ตัน/วนั 
  3.ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บขยะในครัวเรือน ชุมชน และองค์เครือข่ำยในพืน้ท่ี 
  4.เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงำน  
  5.ด ำเนินตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง ประชำชนน ำภูมิปัญญำ มำ  ใช้ มีกำร
บริหำรจัดกำร อย่ำงพอเพยีงมีเหตุผล  

  6. จ ำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกจำกปี 2556 มี 3 รำย ปี 57 ไม่มีผู้ป่วยไขเ้ลือดออกและ
โรคอ่ืนก็ลดลงตามมา 
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รูปแบบการจดัการขยะต าบลหนองหลม่ 

กระบวนการ

จดัการขยะ 

1.ลดปริมาณ
ขยะจาก

แหลง่ก าเนิด 

คดัแยกขยะ4ถงั

ขายรา้นรบัซ้ือ

ของเก่า 

2.การน า
ผลิตภณัฑม์าใช้

ซ  ้า 

ซ่อมแซม

ปรบัปรุง 

ลา้งท าความ

สะอาด 

3.การแปร
สภาพและผลิต

หมุนเวียนใชใ้หม่ 

ประดิษฐเ์ป็นของ

ใชใ้หม่ 

4.น าขยะไปใช้
ประโยชนใ์หม่หรือ

เพ่ิมพนูมูลค่า 

ท าปุ๋ยหมกับ่อ

รกัษโ์ลก 

5.การก าจดั
ขยะมีพิษ 

ส านกังาน

เทศบาล 

ประชาชน 



การจดัการขยะในชุมชน 

กระบวนการ
จดัการขยะ 

รอ้ยละจดัการขยะ
กอ่นด าเนนิงาน 

รอ้ยละจดัการขยะ
หลงัด าเนนิงาน 

คัดแยกขยะ 0% 100% 

น ำขยะกลับมำใชซ้ ้ำ 50% 92.9% 

กำรแปรสภำพใหม ่ 0% 67.9% 

หมักปุ๋ ย 0% 100% 

สง่เทศบำล 100% 96.4% 



ผลส าเร็จของโครงการฯ 

2. ลดค่าใชจ้า่ยในการจดัเก็บขยะในต าบล 30% 

เปรียบเทียบขอ้มูลรายปี คิดปริมาณขยะ 0.5 กก. x จ  าวนประชากร 

 
โครงการบริหารจดัการ

ขยะฯ 

งบประมาณ กรณีไม่คดัแยกขยะ 

ตอ้งจดัเก็บขยะทั้งหมด 

งบประมาณ 

ค่าจา้งคนงานทัว่ไป 4 คน 288,540 ค่าจา้งคนงานทัว่ไป 4 คน 288,540 

ค่าวสัดเุช้ือเพลิง  
(  อาทิตยล์ะ 3 วนั ) 

28,800 ค่าเช้ือเพลิง  

(จดัเก็บทุกวนั) 

67,200 

ค่าวสัดยุานพาหนะ 1 คนั 10,000 ค่าวสัดยุานพาหนะ 2 คนั 20,000 

โครงการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 175,000 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา 1   คนั 20 , 000 

รวม 344,840 491,920 



-ปริมาณขยะลดลง 71%หลงัคดัแยกขยะ 

-มีการใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทนปุ๋ยเคมีเพ่ิมข้ึน 30 %จากการหมกัในครวัเรือน 

ผลการด าเนินงาน 

 -ศึกษาขอ้มลูทางระบาดวทิยา 

 
ท่ี ช่ือโรคท่ีน าโดยแมลงและสตัวแ์ทะ ก่อนด าเนินงาน 

ปี2556 

หลงัด าเนินงาน 

ปี2559 

1 อุจจาระรว่ง 28 ราย 17 ราย 

2 ไข้เลอืดออก 3รำย ไม่มีผูป่้วย 

3 เลปโตสไปโลซีส 2 ราย ไม่มีผูป่้วย 



สรุปผลการด าเนินงาน 

การ

ด าเนินงาน

การจดัการ

ขยะใน

ชุมชน 

ผลผลิต 

(out put) 

ผลลพัธ ์

(out come) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

-ลดปริมำณจ ำนวน
ขยะในชุมชน 70% 
 
 
-รูปแบบกำรจัดกำร
ขยะ 

-ชุมชนสะอำดสวยงำม 
 
-ไข้เลอืดออกไม่มี
ผู้ป่วยตดิต่อกนั 2ปี 
 
-ไม่พบผู้ป่วยโรคฉ่ีหนู 
ตดิต่อกนั 2ปี 
 
-โรคอุจจำระร่วงลดลง 
60.59% 
 

-ลดงบประมำณเทศบำล
ในกำรจัดกำรขยะ 
30.1%(147,080 บำท) 
-สุขภำพแข็งแรงไม่
เจ็บป่วยโรคCOPD(กำร
เผำขยะ) 
-ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ้ือ
ท ำปุ๋ยใครัวเรือน 



ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ 
 

 

 1.ผูน้ ำมศีกัยภำพ/ชมุชนเขม้แข็ง เกดิกำร 
ตระหนักเรือ่งสขุภำพ 
2.กำรมสีว่นรว่มภำคเีครอืขำ่ยทกุขัน้ตอน รว่มคดิ  
รว่มสรำ้ง รว่มประเมนิผล 
3.เกดิกำรแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นพืน้ที ่
4.รปูแบบกำรจัดกำรเหมำะสมกบับรบิทของพืน้ที ่
5.เกดิจำกปัญหำและควำมตอ้งกำรพืน้ที ่



ปัญหาและอุปสรรค 
 การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในการคดัแยกและรกัษาสิ่งแวดลอ้มเป็นสิ่ง

ที่ท  าไดย้ากและตอ้งใชเ้วลา 

 ประชาชนและบุคลากรทีเ่ก่ียวขอ้งตอ้งมีการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง

,ทุม่เท  เสียสละ 

 มีการเฝ้าระวงัการลกัลอบท้ิงขยะในพื้ นท่ีตา่ง ๆ 

 พ้ืนท่ีขา้งเคียงไม่ไดด้  าเนินการคดัแยกขยะ  ท าใหบ้างครวัเรือนในชุมชน

ไม่ใหค้วามร่วมมือ 

 ไม่ไดร้บัความร่วมมือจากผูท่ี้มาจากพ้ืนท่ีอ่ืน  

 



ขอ้เสนอแนะ 

ต้องสร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักรักส่ิงแวดล้อม
ของประชำชนในพืน้ที่ 
ส่งเสริมเลอืกตระหนักใช้ผลติภัณฑ์ไม่ก่อขยะ 
และส่งเสริมกำรลดกำรน ำขยะเข้ำครัวเรือน 
กำรจัดกำรขยะต้องใช้เวลำในกำรเปลีย่นแปลง 
ต้องร่วมกนัท ำทุกภำคเีครือข่ำย 

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-floral-background-image5344118


3.  เป็นแหล่งเรียนรูด้งูานใหก้บัหน่วยงานอ่ืน ๆ  

   เป็นแหล่งเรียนรูเ้รื่องการจดัการขยะและบ่อหมกัปุ๋ยรกัษ์โลกใหก้บัหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทั้งในพื้ นท่ีและนอกพื้ นท่ี 





เทศบาลต าบลหนองหล่ม 

ขอขอบคณุ 


