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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ 
เหมาะสมของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนํานักเรียน จํานวน 50 คน สําหรับผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนมีวิธีการจัดการขยะมูลฝอย คือ การ
คัดแยกขยะ รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของแกนนํานักเรียน คือ จัดต้ังธนาคารขยะ 
คําสําคัญ: การจดัการขยะ, รูปแบบการจัดการขยะ, โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study problems and suggest an appropriate model of solid 
waste management for Kampangsan Witthaya School, Amphoe Kamphaengsaen, Nakhon Pathom Province. 
Focus group discussion was used in this research. Target group was 50 student leaders. The result revealed 
that their solid waste management was solid waste classification. According to the student leaders’ opinion, 
an appropriate model of solid waste management was Bank of recycle waste. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทําการวิจัย 

ปัจจุบันนี้ประชากรท่ีอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ได้เผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศ
ผิดฤดูกาล ภัยธรรมชาติท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น น้ําท่วม แผ่นดินไหว พายุหมุน หิมะตกในพ้ืนท่ี ๆ ไม่เคยมีปรากฎการณ์นี้ 
อากาศร้อน จัดและอากาศหนาวจัดจนมีผู้เสียชีวิต ภาวะแห้งแล้ง เป็นต้น นอกจากนี้ การละลายของน้ําแข็งข้ัวโลก ได้ส่งผลให้
ปริมาณนํ้าในมหาสมุทรเพิ่มข้ึน ระดับน้ําทะเลสูงข้ึนทําให้เมืองสําคัญ ๆ ท่ีอยู่ริมน้ําเกิดอุทกภัย สิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบท่ีเกิด
จากภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีโลกไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลกสูงข้ึน ท้ัง
อากาศบริเวณใกล้ผิวโลกและนํ้าในมหาสมุทร เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน และสาเหตุหลักของปัญหานี้มาจาก  
ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่ห่อหุ้มโลกอยู่ในปริมาณมากเกินสมดุลธรรมชาติ ก๊าซเรือนกระจกเป็นก๊าซที่อยู่ใน
ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มผิวโลก มีคุณสมบัติดูดซับหรือเก็บกักความร้อนได้ดี ทําให้อุณหภูมิท่ีผิวโลกอบอุ่นไม่หนาวจัดในเวลา    
กลางคืน แต่เนื่องจากปัจจุบันปริมาณก๊าซเหล่านี้เพ่ิมข้ึนจํานวนมาก ทําให้ก๊าซเหล่านี้ลอยขึ้นไปรวมตัวกันหนาแน่นอยู่ใน      
ชั้นบรรยากาศของโลก ทําให้รังสีจากดวงอาทิตย์ท่ีควรสะท้อนกลับออกไปในปริมาณท่ีเหมาะสมกลับถูกก๊าซเหล่านี้ดูดซับไว้
ส่งผลให้อุณหภูมิโลกค่อย ๆ สูงข้ึนในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นถึง 0.56-0.92 องศาเซลเซียสและจาก
แบบจําลองการคะเนภูมิอากาศ พบว่า ปี พ.ศ. 2544-2643 อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 1.1-6.4 องศาเซลเซียส [1] 
ดังนั้น กองขยะและการกําจัดโดยการเผาของบ้านเรือนและชุมชนเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของ การเพ่ิมปริมาณของก๊าซ
เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลกทําให้ธรรมชาติขาดความสมดุล เกิดภาวะโลกร้อนตามมา  

                                                           
  1สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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ขยะนับว่าเป็นปัญหาสําคัญในระดับชุมชนและระดับประเทศ ในแต่ละวันจะมีขยะเพ่ิมข้ึนเป็นจํานวนนับร้อยล้านตัน 
แต่เราสามารถกําจัดขยะได้เพียงวันละไม่กี่สิบล้านตันเท่านั้น จึงมีขยะท่ีเหลือตกค้างรอการกําจัดอยู่เป็นจํานวนมาก แม้รัฐบาล
จะมีพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อรองรับขยะแต่ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างปัญหาเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้าน 
ทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมือง ถึงแม้ว่าในปีหนึ่ง ๆ ประเทศจะต้องเสียงบประมาณเป็นจํานวนมาก
ในการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านขยะ แต่ผลลัพธ์ท่ีได้ก็ยังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เนื่องจากรัฐบาลยังมีการบริหารการจัดการขยะยัง
ไม่ดีเท่าท่ีควร ประกอบกับประชาชนในประเทศเองก็ยังขาดจิตสํานึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้ง
ขาดความรู้เกี่ยวกับการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ [2] เมื่อได้ยินคําว่า “ขยะ” หลายคนมักไม่สนใจ ละเลย และไม่เห็นคุณค่า 
โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนหนึ่งท่ีประสบปัญหาขยะเช่นเดียวกัน ในแต่ละวันมีขยะเกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก โรงเรียน
ไม่สามารถกําจัดขยะท่ีเกิดข้ึนได้ท้ังหมด ท้ังท่ีขยะเหล่านั้นหากนํามาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และ
ยังสามารถนํากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกคร้ัง ซ่ึงเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินได้
เป็นจํานวนมาก รวมท้ังปริมาณขยะก็จะจํานวนลงได้มาก ซ่ึงจะส่งผลดีท้ังต่อสิ่งแวดล้อม ประชากร และประเทศชาติต่อไป 

ตําบลห้วยขวางซ่ึงเป็นหนึ่งในตําบลของโครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถ่ิน โดยความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของท่ีว่าการ
อําเภอกําแพงแสน ระยะทางห่างประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครปฐมประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตทิศเหนือ 
ติดกับอําเภอดอนตูม, อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ติดกับ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ทิศตะวันออก 
ติดกับอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอกําแพงแสน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม     
จํานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 11,660 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน 2,541 ครัวเรือน อาชีพหลัก คือ 
เกษตร กรรมและรับจ้าง และอาชีพรอง คือ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเขตตําบลห้วยขวางและใกล้เคียง [3] 

สําหรับโครงการนครปฐม : นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถ่ิน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมพลังองค์กรในตําบลของ
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยบริการสุขภาพชุมชน ภาคท้องท่ี องค์กรชุมชน เครือข่ายต่าง ๆ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการอย่างเป็นระบบจากการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกท่ีจําเป็นใน
การทํางานพัฒนาในประเด็นหรือด้านต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีจนเกิดการบูรณาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยใช้ทุนการเทียบเคียง 
ศักยภาพของตําบลและการพัฒนาต่อยอดข้อมูล จนเกิดเป็นระบบย่อยสู่การบูรณาการตําบลสุขภาวะพร้อมผู้นําในตําบลเพ่ิม
มากข้ึน และสามารถถ่ายเทความรู้ ประสบการณ์ ความคิด ซ่ึงกันและกันส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน 
ให้เกิดนโยบายสาธารณะหรือกลไกในการจัดการในตําบลโดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ควบคู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบและกลไกท่ีจําเป็นในการทํางานจน
เกิดการบูรณาระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนส่งผลให้เกิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีอุดมปัญญา [4] 

จากการลงพ้ืนท่ีทํางานตําบลห้วยขวางในโครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถ่ิน ทําให้ทราบว่า 
โรงเรียนในตําบลห้วยขวางซ่ึงประกอบด้วยโรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบํารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร โรงเรียนวัดสองห้อง 
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง โรงเรียนบ้านสระน้ําส้ม และโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา 
กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตําบลห้วยขวาง ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในตําบลนี้จะให้บุตรหลานของตนเข้าศึกษาใน    
โรงเรียนต่าง ๆ เหล่านั้น โดยเลือกโรงเรียนท่ีใกล้บ้าน การเดินทางสะดวกสามารถรับส่งบุตรหลานของตนได้โดยไม่ต้องเสียเวลา
มาก และจากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ในช่วงหนึ่งของการสนทนาท่านเล่าให้ฟังว่า “แต่ละวัน โรงเรียนต่าง ๆ ในตําบล
ห้วยขวาง (ซ่ึงหมายถึงโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีต้ังอยู่ในตําบลห้วยขวางท้ัง 6 โรงเรียน) มีปริมาณขยะจํานวนมาก และยัง
ไม่มีการจัดการขยะท่ีเหมาะสม ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขวางซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในด้านของการจัดการขยะ 
ในพ้ืนท่ีมีภารกิจหลายด้าน และมีข้อจํากัดในด้านบุคลากรท่ีจะเข้ามาดําเนินการได้อย่างเพียงพอจึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตาม 
มาบางวัน ขณะกําลังดูแลพืชผักภายในไร่จะได้กลิ่นเหม็นขยะโชยมา” [5] ประกอบกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [6] ระบุว่า อัตราการผลิตขยะมูลฝอยหรือปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีค่า ประมาณ 0.5–1.00 
กิโลกรัม/คน/วัน [7] โรงเรียนต่าง ๆ ในตําบลห้วยขวาง ซ่ึงเป็นสถานศึกษาให้ความรู้แก่บุตรหลานของชุมชนชาวห้วยขวาง เป็น 
สถานท่ีท่ีมีเด็กนักเรียนจํานวนมากรวมถึงคุณครูท่ีทําหน้าท่ีอบรมสั่งสอนแก่นักเรียนในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน     
โรงเรียน ได้ก่อให้เกิดขยะขึ้นมาเป็นจํานวน ทั้งขยะที่เกิดจากการบริโภค และขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียน    
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การสอนต่าง ๆ ดังนั้น การหารูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมให้แก่โรงเรียนในตําบลห้วยขวางจึงเป็นการแบ่งเบาภาระของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นการจัดการขยะท่ีเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดอีกประการหนึ่งด้วย นอกจากน้ี การเก็บ
รวบรวม การขนส่ง และการกําจัดขยะยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเพ่ิมข้ึน   

นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงเรียนในตําบล 
ห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบลห้วยขวาง จํานวน 6 โรงเรียน    
ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบํารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร โรงเรียนวัดสองห้อง โรงเรียนบ้านห้วยขวาง โรงเรียน   
บ้านสระน้ําส้ม และโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการจัดการขยะอย่างย่ังยืน คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษารูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยรองรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจากตําบลต่าง ๆ ในอําเภอกําแพงแสน รวมท้ังตําบลห้วยขวางซ่ึงไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และเป็น
ตําบลหน่ึงในโครงการนครปฐม: นครแห่งความผาสุกทุกชุมชนท้องถ่ินเพ่ือทราบปัญหาของการจัดการขยะมูลฝอยและเสนอ
รูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลของงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย แกนนํานักเรียนโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอ

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จํานวน 50 คน 
 3. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเฉพาะรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 1. ทราบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
 2. นําเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย ท่ีเหมาะสมของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
นิยามศัพท์ 

การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง หลักการในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการท้ิงขยะมูลฝอย การเก็บขยะ
ชั่วคราวไว้ในภาชนะ การรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถ่ายและการขนส่ง การแปลงรูปของขยะมูลฝอย โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ 
สูงสุดในทางสุขอนามัย ทัศนียภาพ เศรษฐศาสตร์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยอมรับของสังคม 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม หมายถึง แนวทางหรือวิธีการซ่ึงเกี่ยวข้องกับการรวบรวมขยะมูลฝอย       
การคัดแยกขยะมูลฝอย การนําขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการกําจัดขยะมูลฝอย โดยคํานึงประโยชน์สูงสุดทาง         
ด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 [8] ได้ให้คําจํากัดความของคําว่า “มูลฝอย” หมายถึง เศษสิ่งของ
ท่ีท้ิงแล้ว, หยากเย่ือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวม
ตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และให้คําจํากัดความคําว่า “ขยะ” หมายถึง หยากเย่ือ มูลฝอย 
ใช้ว่า กระหยะ ก็มีจะเห็นว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คําจํากัดความสองคํานี้เหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้  

ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ [6] คือ 1) ขยะย่อยสลาย หรือมูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและย่อย
สลายได้เร็วสามารถนํามาหมักทําปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือ 
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เศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ท่ีเกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 2) ขยะรีไซเคิล หรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของ
เสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซ่ึงสามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก 
เศษโลหะ ยางรถยนต์ กล่องเคร่ือง ด่ืมแบบ UHT เป็นต้น 3) ขยะท่ัวไปคือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะ
รีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะ ท่ีย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสําหรับการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติก  
ใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกพลาสติก ห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหารฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือ ถุง พลาสติกสําหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 4) ขยะอันตราย หรือ
มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 4.1) วัตถุระเบิดได้ 4.2) วัตถุไวไฟ 4.3) วัตถุ
ออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 4.4) วัตถุ มีพิษ 4.5) วัตถุท่ีทําให้เกิดโรค 4.6) วัตถุกัมมันตรังสี 4.7) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางพันธุกรรม 4.8) วัตถุกัดกร่อน 4.9) วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง และ 4.10) วัตถุอย่างอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรืออาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือ 
แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกําจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น 
 เมื่อปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามจํานวนของประชากร ถ้าหากไม่มีการกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 
และเหมาะสมแล้ว จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ท้ังโดยทางตรง และทางอ้อม ท้ังนี้เนื่องจากขยะมูลฝอย เป็นแหล่ง
อาหาร และแหล่งเพาะพันธ์ุของแมลงนําโรค ทําให้เกิดกลิ่นเหม็น ขยะมูลฝอยที่ท้ิงเกลื่อนกลาด จะถูกลมพัดกระจัดกระจายตก
ตามพื้น ทําให้พ้ืนท่ีบริเวณน้ันสกปรก ขาดความสวยงาม น้ําเสียท่ีเกิดจากกองขยะมูลฝอยที่กองท้ิงไว้เป็นน้ําเสียท่ีมีความสกปรก 
สูงมาก ซ่ึงมีท้ังสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เชื้อโรค และสารพิษต่าง ๆ เจือปนอยู่ นอกจากนี้ขยะมูลฝอยที่กองท้ิงไว้นาน ๆ จะมี
ก๊าซที่เกิดจากการหมักขึ้น ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ซึ่งติดไฟ หรือเกิดระเบิดขึ้นได้ และก๊าซไข่เน่า (ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งมี    
กลิ่นเหม็น [9] แนวทางท่ีจะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ การคัดแยกขยะ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมหาศาล [10]     
ดังต่อไปนี้ 1) สามารถลดปริมาณขยะลงได้ เพราะเมื่อแยกวัสดุส่วนที่ยังมีประโยชน์ออกไป จะเหลือปริมาณขยะจริงท่ี
จําเป็นต้องกําจัดหรือทําลายน้อยลง ซึ่งขณะนี้สถานที่ที่ใช้ทําลายขยะก็นับวันจะหายากลงทุกวัน 2) สามารถประหยัด
งบประมาณลงได้ เพราะใช้งบประมาณน้อยลงในการเก็บขนและกําจัด หรือทําลายขยะ เช่น ซ้ือถังขยะน้อยลง ซ้ือรถ        
เก็บขนขยะให้น้อยลง มีคนงานจํานวนน้อยลง และใช้เงินจ้างในการกําจัดและทําลายน้อยลง เป็นต้น 3) สามารถนําวัสดุ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ 4) สามารถสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัด
พลังงาน และ 5) สามารถช่วยให้สิ่ง แวดล้อมดีข้ึน เพราะในเม่ือขยะน้อยลงสิ่งมีชีวิตก็จะดีข้ึน สะอาดขึ้น ปลอดภัยต่อสุขภาพ
มากขึ้น จะเห็นได้ว่า หากช่วยกันแยกทิ้งขยะมูลฝอยแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายทั้งกับตนเอง สังคมส่วนรวม และ
สภาพสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ควรร่วมมือกันคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนท้ิง 

โรงเรียนกําแพงแสนวิทยาเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม ดังนั้น การจัดการ 
ขยะภายในโรงเรียนจึงเป็นหน้าท่ีหนึ่งท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งกระพังโหม และจากการศึกษา
วรรณกรรม พบว่า ภาระหลักในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากใน
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในขณะที่การนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ มีเพียงร้อยละ 22 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึนเท่านั้น 
นอกจากนี้ ของเสียอันตรายจากบ้านเรือนก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน และมีการท้ิงปะปนกับขยะมูลฝอยท่ัวไปโดยไม่มีกลไกในการ
คัดแยก ทําให้สารพิษท่ีอยู่ในของเสียอันตรายจากชุมชน ปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม ซ่ึงในการจัดการกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน      
ของแต่ละท้องถ่ินนั้น จะมีวิธีการดําเนินงานท่ีคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนท่ี และนโยบายในการบริหารดูแล
ท้องถ่ินนั้น [11] 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 คณะผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) โดยมีผู้วิจัยทําหน้าที่ดําเนินการสนทนา (moderator) 
เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา ชักจูงให้กลุ่มเกิดความคิด และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการสนทนาอย่างกว้างขวาง
ละเอียดลึกซ้ึง โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กําหนดปัญหาหรือหัวข้อ รวมท้ังคําถามและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เหมาะสม 
3. กําหนดประชากรเป้าหมายในการวิจัย และออกแบบตัวอย่างเพื่อร่วมในการสนทนากล ุ ่ม  
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4.  สร้างแนวคําถามสําหรับการสนทนา (guidelines) ซ่ึงได้แก่ ประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียนแหล่ง 
กําเนิดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ใน
โรงเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียน 

5. กําหนดผู้ท่ีจะทําหน้าท่ีดําเนินการสนทนา หรือ moderator  
6. จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนํานักเรียนของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยนางสาวสฤษดิ์พรรณ 

จันทร์ละออ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชํานาญการพิเศษ (ผู้อํานวยการส่วน) นางสาววาสนา เอกวิเศษศรี นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นวิทยากรจากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายโกมล 
อ่อนสด ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของไร่ทนทํา 

7. แบ่งกลุ่มนักเรียนทําการสนทนากลุ่ม เพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยที่มีอยู่เดิม ณ โรงเรียน
กําแพงแสนวิทยา แนวคําถาม คือ ประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของ
โรงเรียน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน และปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียนจากจํานวนกลุ่ม  
เป้าหมายท่ีเป็นแกนนํานักเรียนท้ังหมด 50 คน คณะผู้วิจัยได้ทําการแบ่งกลุ่มเพ่ือทําการสนทนาออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1 มีชื่อว่า กลุ่ม G-Green Land กลุ่มที่ 2 มีชื่อว่า กลุ่มตะขบหวาน กลุ่มที่ 3 มีชื่อว่า กลุ่ม 1 กลุ่มที่ 4 มีชื่อว่า กลุ่ม 
รักษ์โลก และกลุ่มท่ี 5 มีชื่อว่า กลุ่มกําจัดปลวก 

8. ศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการขยะ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี  
9. แบ่งกลุ่มครูและนักเรียนทําการสนทนากลุ่ม เพ่ือเสนอรูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมกับโรงเรียนตน          

ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย แนวคําถาม คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน และรูปแบบ     
การจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนจากจํานวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 คน คณะผู้วิจัยได้ทําการแบ่งกลุ่มเพ่ือทํา
การสนทนาออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มนักเรียนที่ทําการสนทนากลุ่ม เพื่อสะท้อนประเภทของ
ขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ใน
โรงเรียนและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน  

10. สังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหารูปแบบการจัดการขยะท่ีเหมาะสมของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มคณะผู้วิจัยใช้การจัดระเบียบจัดกลุ่มและแยกประเภทของข้อมูลการลงรหัสข้อมูล (coding) 
การตีความข้อมูล (interpretative practice) และนําเสนอในลักษณะของการบรรยายและพรรณนาความ ทําการตรวจสอบข้อมูล
โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 

สําหรับผลการวิจัย สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน คือ ขวดน้ํา แก้วน้ํา กล่องนม ถ้วยโฟม ถุงขนมขบเคี้ยว เปลือกลูกอม 

และเศษอาหาร แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน 
สนามฟุตบอล และห้องน้ํา วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา สามารถสรุปได้ว่า 1) เก็บขวดน้ํา
ขาย โดยแต่ละห้องเรียนจะเก็บขวดไว้ในห้องเรียน จากนั้นจะรวบรวมไปขายเพื่อเป็นเงินของห้อง และรอบบริเวณโรงเรียนจะ
มีกรงเหล็กของแต่ละสี เพ่ือให้สมาชิกของแต่ละสีนําขวดพลาสติกไปใส่ในกรงเหล็กแล้วรวบรวมไปขายเพื่อเป็นเงินของแต่ละสี
ในการทํากิจกรรมในวันกีฬาสี 2) ทิ้งลงถังขยะที่โรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ รอบบริเวณโรงเรียน 3) รวบรวมขยะ 
มูลฝอยจากถังขยะแล้วนําไปฝังต่อไป 4) เม่ือนักเรียนทําผิดกฎของโรงเรียน อาจารย์จะให้นักเรียนคนนั้นเก็บขวดน้ํามาส่งแล้ว
รวบรวมไปขายเพื่อเป็นเงินห้อง 5) อาจารย์ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระดาษสองหน้าเพื่อเป็นการลดขยะ หลังจากนั้น จึงนํา
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กระดาษสองหน้าไปขาย หรือทําเปเปอร์มาเช่ 6) นําขยะมารีไซเคิลเป็นข้าวของเครื่องใช้และของประดับตกแต่งเพื่อ        
ความสวยงาม 7) รวบรวมฝากระป๋องน้ําอัดลมเพื่อนําไปบริจาคทําขาเทียมแก่ผู้พิการไร้ขา 8) คัดแยกเศษอาหารและนําไป
เลี้ยงสัตว์ และ 9) นําเศษใบไม้ไปทําเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ 

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนท่ีโรงเรียนประสบอยู่ คือ ถังขยะมีจํานวนไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย  
และกระจายไม่ท่ัวบริเวณของโรงเรียน ไม่มีถังขยะสําหรับการแยกประเภทขยะ จึงต้องท้ิงขยะท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดในโรงเรียนใน 
ถังขยะเดียวกันไม่มีพื้นที่ที่เพียงพอสําหรับการฝังกลบขยะ ดังนั้น บางครั้งจึงใช้วิธีการกําจัดขยะโดยการเผา นักเรียนขาด
ระเบียบ วินัยในการท้ิงขยะ จึงมักท้ิงขยะไม่ลงถัง นักเรียนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องของขยะมูลฝอยยังขาดแกนนํานักเรียนในการขับเคล่ือนกิจกรรม ยังไม่มี
นักเรียนท่ีเป็นแกนนําในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างจริงจัง 

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนในมุมมองของแกนนํานักเรียน ได้แก่ ให้ทางโรงเรียน   
ชุมชนช่วยกันจัดหาถังขยะเพิ่มขึ้นให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยจัดวางถังขยะเป็นสี ๆ สําหรับขยะมูลฝอย แต่ละ
ประเภท ตามจุดต่าง ๆ รอบโรงเรียน เช่น เช่น ถังขยะสีเขียว คือ ถังขยะท่ีใส่เศษอาหาร ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะ  
รีไซเคิล ถังขยะสีฟ้า คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะท่ัวไป ถังขยะสีแดง คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะมีพิษ เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อน
ทิ้งเพื่อนําไปทิ้งในถังขยะ ขยะบางส่วนที่ไม่มีพื้นที่ฝังกลบให้นํามาทําปุ๋ยหมักชีวภาพหรือทําน้ําหมักชีวภาพแทน ปลูกฝัง
จิตสํานึก สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนให้เห็นท้ังโทษและประโยชน์ของขยะมูลฝอยผ่านการเรียนการสอน กิจกรรม หรือ
การจัดอบ รมสัมมนาตามโอกาส และจัดให้มีแกนนํานักเรียนในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของแกนนํานักเรียน คือ 1) โรงเรียนให้   
การสนับสนุนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 2) หาแกนนําในการจัดการขยะ 3) จัดต้ังธนาคารขยะ 4) ทําการคัดแยกขยะ
ตามประเภท และ 5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สามารถ 
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

ประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน ส่วนใหญ่เกิดจากการบริโภคของนักเรียนในโรงเรียน แหล่งกําเนิด
ขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน ได้แก่ ร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน สนามฟุตบอล และห้องน้ํา ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา พันธ์ุสุข [12] ซ่ึงทําการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนอนุบาล   
ชุมตาบง กิ่งอําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์”  

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนท่ีโรงเรียนประสบอยู่ คือ ถังขยะมีจํานวนไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย  
และกระจายไม่ท่ัวบริเวณของโรงเรียน ไม่มีถังขยะสําหรับการแยกประเภทขยะ ไม่มีพ้ืนท่ีท่ีเพียงพอสําหรับการฝังกลบขยะ ดังนั้น 
บางคร้ังจึงใช้วิธีการกําจัดขยะโดยการเผา นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการท้ิงขยะ ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องของขยะมูลฝอย ยังขาดแกนนํานักเรียนในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนในมุมมองของแกนนํานักเรียน ได้แก่ ให้ทาง
โรงเรียน ชุมชน ช่วยกันจัดหาถังขยะเพิ่มข้ึนให้เพียงพอกับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน โดยจัดวางถังขยะเป็นสีสําหรับขยะมูลฝอยแต่
ละประเภทตามจุดต่าง ๆ รอบโรงเรียน เช่น ถังขยะสีเหลือง คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะรีไซเคิล ถังขยะสีฟ้า คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะท่ัวไป 
ถังขยะสีส้มหรือ ถังขยะสีเทา ฝาสีส้ม คือ ถังขยะท่ีใส่ขยะมีพิษ เป็นต้น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง ขยะบางส่วนท่ีไม่มี
พ้ืนท่ีฝังกลบให้นํามาทําปุ๋ยหมักชีวภาพหรือทําน้ําหมักชีวภาพแทน ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างระเบียบวินัย ชี้ให้เห็นทั้งโทษและ
ประโยชน์ของขยะมูลฝอยผ่านการเรียนการสอน กิจกรรม หรือการจัดอบรมสัมมนาตามโอกาส และจัดให้มีแกนนํานักเรียนใน
การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย สอดคล้องกับงานวิจัยของไพลิน หงษ์เจริญ [13] ซึ่งทําการศึกษา
เร่ือง “การพัฒนาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนโพนทองพิทยา อําเภอเมือง จังหวัดชยัภูมิ”  

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนตามความคิดเห็นของแกนนํานักเรียน คือ 1) โรงเรียนให้   
การสนับสนุนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 2) หาแกนนําในการจัดการขยะ 3) จัดต้ังธนาคารขยะ 4) ทําการคัดแยกขยะ
ตามประเภท และ 5) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ [14] ท่ีทําการศึกษาเร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับเทศบาล



Vol. 10 No. 2 September - October 2015 

22 | Journal of Thai Interdisciplinary Research 

นครหาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพล ดํารงกิตติกุล, รณชัย แพทย์ไชโย, นพวรรณ บุญธรรม และ
สมหมาย สารมาก [15] ทําการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
ของชุมชน ตําบลแม่โป่ง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”   

สําหรับการจัดต้ังธนาคารขยะโรงเรียน โดยใช้รูปแบบจากการศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวาสนา พันธ์ุสุข [12] ทําการศึกษาเร่ือง “รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง  กิ่งอําเภอ
ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์” ท่ีได้นําเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง กิ่งอําเภอชุมตาบง 
จังหวัดนครสวรรค์ โดยการจัดต้ังธนาคารขยะเพื่อนําขยะไปขายเป็นรายได้ของโรงเรียน 

ผลจากการวิจัยเกี่ยวกับประเภทของขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของโรงเรียน แหล่งกําเนิดขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาของ
โรงเรียน วิธีการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในโรงเรียน แนวทางการแก้ไข   
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยท่ีใช้อยู่ในโรงเรียน และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียน ซ่ึงเป็นการศึกษา
ในโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย เร่ือง “รูปแบบการจัดการขยะ 
มูลฝอยที่เหมาะสม: กรณีศึกษา โรงเรียนในตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” [16] เป็นการศึกษาโรงเรียน
ในตําบลห้วยขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย (ฮงบํารุงราษฎร์) โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร 
โรงเรียนวัดสองห้อง โรงเรียนบ้านห้วยขวาง โรงเรียนบ้านสระน้ําส้ม และโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง  

จากผลการวิจัย คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมของโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด้วยนักเรียนทําหน้าท่ีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ รวมท้ังแต่งต้ังอาจารย์ 
เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ โดยมีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.1 จัดต้ังธนาคารขยะ 
 1.2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างย่ังยืน 
 1.3 จัดโครงการเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน เช่น การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
 1.4 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการขยะ เช่น นําขวดน้ํามาโหวตให้คะแนนผู้ท่ีเข้าประกวดร้องเพลงการประกวด

เดินแฟชั่นโชว์โดยการใช้ขยะรีไซเคิล ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ นําขยะมาแลกอุปกรณ์การเรียน รณรงค์ให้นักเรียนปฏิบัติ
ตามหลัก 3R’s คือ reuse ใช้ซํ้า reduce ใช้น้อย และ recycle นํากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

2.  ทําการคัดแยกขยะมูลฝอยออกเป็น 3 ประเภทก่อนท้ิง ได้แก่ ขยะมูลฝอยท่ีขายได้ ขยะมูลฝอยท่ีขายไม่ได้ และ
ขยะอันตราย โดยให้มีการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี เช่น การฝังกลบ เป็นต้น 
 3. จัดต้ังธนาคารขยะของโรงเรียน และจัดกิจกรรมตลอดท้ังปีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนในการนําขยะมาขายกับ
ธนาคารขยะ เช่น โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม เป็นต้น โดยใช้รูปแบบจากการศึกษาดูงานที่โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย    
จังหวัดสุพรรณบุรี หลักการของธนาคารขยะรีไซเคิล คือ การส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเร่ิมต้นท่ีนักเรียน และใช้
โรงเรียนเป็น สถานท่ีทําการธนาคาร ดําเนินการโดยให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลและนําขยะรีไซเคิลมา
ฝากท่ีธนาคาร โดยมีเจ้าหน้าท่ีของธนาคารทําการคัดแยก ชั่งน้ําหนัก คํานวณเป็นเงิน และบันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาท่ีทาง
โรงเรียนประสาน กับร้านรับซ้ือของเก่าเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคา รายได้ของกิจกรรมมาจากผลต่างของราคาท่ีคณะทํางาน
ของโรงเรียนกําหนด กับราคาท่ีสามารถขายให้กับร้านรับซ้ือของเก่าซ่ึงต้องมีการหักรายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายใน             
การประชาสัมพันธ์ ติดต่อประสานงาน ผลพลอยได้ คือ นักเรียนจะมีรายได้จากการนําขยะมาฝากกับธนาคาร ส่วนธนาคารก็มี
รายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะรีไซเคิลให้กับร้านรับซ้ือของเก่า และสามารถนํากําไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเป็น
ทุนหมุนเวียน และจัดต้ังเป็นกองทุนเพ่ือใช้เป็นทุนการศึกษา หรือสนับสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ในโรงเรียน 

4.  จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างย่ังยืน โครงการเพ่ือปลูกฝังจิตสํานึก 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดการขยะ โดยทําอย่างต่อเนื่องทุกปี 

5.  นําเศษอาหารต่าง ๆ ท่ีเหลือจากการบริโภคไปใช้ประโยชน์ เช่น นําเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อ
ใช้เป็นปุ๋ยสําหรับการปลูกพืชสวนครัวในโรงเรียน 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้นักเรียนตระหนักในเร่ืองการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและการคัดแยกขยะ 
2. ควรศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยของ 

โรงเรียนในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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