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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชนจากการ

ตั้งธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนา และศึกษารูปแบบการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆจาก
ผูดําเนินการและประชาชนในชุมชนทรัพยสินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีตอการดําเนินงานของ
ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของธนาคาร
ขยะรีไซเคิล จํานวน 10 ครัวเรือน และใชแบบสอบถามสอบถามสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 79 ราย 
เปนเครื่องมือรวมกับการสัมภาษณเจาะลึกสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 10 ราย และคณะดําเนินงาน
ธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 2 ราย ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา เมื่อครัวเรือนของกลุมตัวอยางมีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยกอนทิ้งใน
ระยะเวลา 1 เดือน มีปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ตองนําไปกําจัด 182.09 กิโลกรัม จากปริมาณขยะมูลฝอย
ทั้งหมด 647.79 กิโลกรัม และหากทุกครัวเรือนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยจะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตอง
นําไปกําจัด 6,828.38 กิโลกรัม จากปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 24,292.13 กิโลกรัม ธนาคารรีไซเคิลทรัพยสิน
พัฒนามีรูปแบบการดําเนินงานโดยการรับสมัครสมาชิกในชุมชน และใหสมาชิกนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝาก
ขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล โดยรายไดของธนาคารขยะรีไซเคิลเกิดจากผลตางของราคาที่ธนาคารกําหนดต่ํากวา
ราคาที่รานรับซื้อของเการับซื้อ 20% ของแตละรายการ ซึ่งผลกําไรสวนนี้จะนําไปพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในชุมชน
และรวมจัดกิจกรรมในชุมชน สําหรับปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารรีไซเคิลทรัพยสิน
พัฒนา คือ คนในชุมชนสวนใหญไมไดสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล เนื่องจากมีราคาต่ํากวาที่รานรับซื้อ
ของเการับซื้อและราคาในการรับซื้อขยะรีไซเคิลไมแนนอน ดังนั้นคณะดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลและ
คณะกรรมการชุมชนควรรวมมือกันในการรณรงค ประชาสัมพันธใหคนในชุมชนยอมรับและมีสวนรวมในโครงการ
ใหมากขึ้น โดยเนนใหมีความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม และกระตุนใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
กอนที่จะนําไปกําจัด 

 

คําสําคัญ : ศักยภาพ  ขยะชุมชน  ขยะรีไซเคิล  ธนาคารขยะรีไซเคิล 
 

ABSTRACT 
The first object of this research was to study the amount reduction of domestic waste 

under the recycle waste bank project in Supsinpattana Community, Bangkhunthien district, Bangkok. 

The second one was to study the implementation process, problems and obstacles of the project and 
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recommendations of the project’s committee and members. Data was collected by waste sample 

analysis, survey questionnaire and in-depth interview through members and committee of recycle 

waste bank project. There were 10 waste samples were taken in 10 households, 79 respondents of 

structured questionnaire, 12 respondents of in-depth interview (including 10 members and 2 

committee staffs of the project). 

Result showed that by waste sorting stage before disposal, the amount of domestic waste 

of 10 project’s households was 182.09 kg/month compared to 647.79 kg/month previously. In case all 

households in the community participates the project, the amount of waste will be 6,828.38 kg/month 

compared to 24,292.13 kg/month previously. People who were willing to join the project registered to 

the project committee. Then they sorted their waste before disposal and sold recyclable waste to the 

project committee with 20% cheaper price compare to other junk shops. The profit which was gained 

from this 20% difference of the price was spent to improve the environment and organize public 

activities of the community. However, currently most people in the community did not participate the 

project due to less gained profit when they sold recyclable waste to the project committee instead of 

other junk shops. In addition, the offered price of the project was unstable. Therefore, in order to 

advance the project, community and project committee should create promotion campaigns public 

acceptance and participation. Such campaigns help to disseminate environmental awareness in the 

community by encouraging people to attend the project and sort their domestic waste before 

disposal.   
 
Keywords : potential, community waste, recyclable waste, recyclable waste bank  
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คํานํา 
ปจจุบันขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนตางๆ ทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป จึงไดมีการรณรงค 

สงเสริม สรางจิตสํานึกใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนดวยตนเอง      

ซึ่งเปนการแกไขปญหาจากแหลงกําเนิด โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดการขยะมูลฝอย

และสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีวัตถุประสงคในการปลูกจิตสํานึกใหกับเยาวชนและประชาชนในชุมชน

ในการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน และนําผลพลอยไดจากการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล

เปนกองทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในชุมชน เพื่อเปนแรงผลักดันและสงเสริมการจัดการปญหาอื่นๆ 

นอกจากการจัดทําโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลจะสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและสังคมในอนาคต

แลว ยังเปนการคัดแยกขยะมูลฝอยใหกลับมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนการลดคาใชจายในการจัดการ    

มูลฝอยในเรื่องการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย รวมถึงสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนอีกดวย (นันทกา        

นพเจริญกุล, 2547: 4) เนื่องจากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเปนโครงการที่ชุมชนสามารถจัดทําขึ้นดวยตนเอง

โดยอาศัยโครงงานของโครงการตนแบบมาใชไดอยางอิสระ จึงไมมีการเก็บสถิติและประเมินผลสําเร็จของ
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โครงการไดอยางทั่วถึงในปจจุบัน (ครรชิต ปตะกา, 2548: 46) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจศึกษาแนวคิด 

รูปแบบการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล และ

แนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงตองการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใชกรณีศึกษา ของธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

เพื่อเปนแนวทางสําหรับชุมชนอื่นๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยรูปแบบธนาคารขยะรีไซเคิลตอไป   

 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการลดปริมาณขยะชุมชน จากโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เปนการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการศึกษาวิจัยแบงตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

 

การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน 
เปนการศึกษาศักยภาพในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนและชุมชนจะตองนําไปกําจัด 

ภายหลังจากการคัดแยกขยะมูลฝอยแตละประเภท และนําขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับไปใชประโยชนออกไป

แลว โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1) ทําการสํารวจปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่เปน        

กลุมตัวอยาง ซึ่งใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใหทุกคนที่เปนสมาชิกธนาคาร

ขยะรีไซเคิลมีโอกาสถูกเลือกโดยเทาเทียมกัน โดยใชวิธีการจับสลากจากรายชื่อสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 

จํานวน 10 ราย จากจํานวนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลทั้งหมด 79 ราย 

2) ใหกลุมตัวอยางรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครัวเรือนทิ้งลงในถุงพลาสติกดําที่นําไป
แจกจายให เปนระยะเวลา 7 วัน  

3) เมื่อครบกําหนดเวลา 7 วัน ทําการชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยทั้งหมด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ออกเปน 4 ประเภท ไดแก ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป แลวชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยแตละ

ประเภท บันทึกน้ําหนักของขยะมูลฝอยในแบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยของแตละครัวเรือน  

4) ทําการศึกษาเปนระยะเวลาทั้งหมด 1 เดือน (4 สัปดาห) 

5) นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยของแตละครัวเรือนที่เปนกลุมตัวอยางมา
วิเคราะหโดยจัดเปนตารางขอมูล เพื่อเปรียบเทียบระหวางปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมดที่ไมไดทําการคัดแยกที่         

จะตองนําไปกําจัด และปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดเมื่อมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปใช

ประโยชนไดอีกออกไปแลว รวมถึงนําขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดจากการสํารวจคิดเปนปริมาณขยะมูลฝอย  

ตอจํานวนประชากรในชุมชน  

 

การศึกษารูปแบบการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ จากผูดําเนินการและ
ประชาชนในชุมชน ที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล 

เปนการศึกษารูปแบบการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล และขอเสนอแนะตางๆ จากผูดําเนินการและประชาชนในชุมชนทรัพยสิน
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พัฒนาเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีวิธี

การศึกษาดังนี้  

1) นําแบบสอบถามไปสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลหรือผูปกครอง
ของสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลที่มีอายุต่ํากวา 11 ป เนื่องจากจํานวนสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลมีทั้งหมด 

79 ราย ซึ่งเปนจํานวนไมมาก ดังนั้นจึงเลือกสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลทั้งหมดเปนกลุมประชากรที่ศึกษาใน

การศึกษาครั้งนี้  

2) ทําการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งใชวิธีการ         

สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใหทุกคนที่เปนสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิลมีโอกาส

ถูกเลือกโดยเทาเทียมกัน โดยใชวิธีการจับสลากจากรายชื่อสมาชิกของธนาคารขยะรีไซเคิล จํานวน 10 ราย 

3) ทําการสัมภาษณเจาะลึกกลุมตัวอยางที่เปนคณะดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล โดยใชวิธีการ

เลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากตองการสอบถามขอมูลและความคิดเห็นจาก

ผูที่มีสวนเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญกับประเด็นที่จะทําการศึกษา มีความรูเกี่ยวกับประเด็นตางๆ เปนอยางดี 

และเปนผูที่เต็มใจใหความรวมมือในการสอบถามขอมูล จํานวน 2 ราย 

4) นําขอมูลที่ไดจากการสอบถามโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกธนาคาร     
ขยะรีไซเคิล จํานวน 79 ราย มาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 

(Statistical Packages for Social Science: SPSS for Window) เพื่อหาคาสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ 

คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาะลึกคณะดําเนินงาน

ธนาคารขยะรีไซเคิลและสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลมาวิเคราะหโดยการใชพรรณาโวหาร เพื่ออธิบายรูปแบบการ

ดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ ที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล  

 

ผลการศึกษาและวิจารณผล 
 

การศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลงจากครัวเรือนและชุมชน  
ผลการศึกษาพบวา ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกธนาคาร          

ขยะรีไซเคิล จํานวน 10 ครัวเรือน ซึ่งมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 48 คน ในระยะเวลา 1 เดือน มีปริมาณ

ขยะมูลฝอยทั้งหมด 647.79 กิโลกรัม เปนขยะอินทรีย 182.6 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 283.1 กิโลกรัม ขยะอันตราย 

1.59 กิโลกรัม และขยะทั่วไป 180.5 กิโลกรัม เมื่อมีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอีก

ออกไปแลว จะมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัด (ขยะอันตรายและขยะทั่วไป) 182.09 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณ

ขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดลดลง 465.7 กิโลกรัม  

จากขอมูลชุมชนทรัพยสินพัฒนา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครพบวา ปจจุบันชุมชนมีจํานวน

ประชากรทั้งหมด 1,800 คน ดังนั้นหากทุกคนในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนกอนทิ้ง ในระยะเวลา 

1 เดือน จะมีปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 24,292.13 กิโลกรัม เมื่อมีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยจะมี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัด 6,828.38 กิโลกรัม ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองนําไปกําจัดลดลง 

17,463.75 กิโลกรัม ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง 
 

ครัวเรือนที ่
ขยะอินทรีย 

(กก.) 
ขยะรีไซเคิล 

(กก.) 
ขยะอันตราย 

(กก.) 
ขยะทั่วไป 

(กก.) 
ขยะทั้งหมด 

(กก.) 
ขยะที่ตอง
กําจัด (กก.) 

ปริมาณขยะ 
ที่ลดลง (กก.) 

1  (3 คน) 11.5 24.3 0.08 12.5 48.38 12.58 35.8 

2  (3 คน)  10.5 39.7 0.05 16 66.25 16.05 50.2 

3  (4 คน) 17 17.8 0.25 18.7 53.75 18.95 34.8 

4  (4 คน) 12.2 20.5 0.2 18.4 51.3 18.6 32.7 

5  (4 คน) 17.6 25.7 0.56 21.5 65.36 22.06 43.3 

6  (4 คน) 16.1 41.9 0.14 11.9 70.04 12.04 58 

7  (6 คน) 22.3 20.5 0.08 23.2 66.08 23.28 42.8 

8  (6 คน) 20.3 21 0.03 16.3 57.63 16.33 41.3 

9  (7 คน) 27.9 37.9 0.2 18.7 84.7 18.9 65.8 

10  (7 คน) 27.2 33.8 - 23.3 84.3 23.3 61 

รวม (48 คน) 182.6 283.1 1.59 180.5 647.79 182.09 465.7 

หมายเหตุ:  ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บ ( ) คือ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนของกลุมตัวอยาง           
 

การศึกษารูปแบบการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตางๆ จากผูดําเนินการและ
ประชาชนในชุมชน ที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล  

ธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนามีกําเนิดเริ่มแรกเนื่องจากคนในชุมชนไมไดมีการคัดแยกขยะมูลฝอย

กอนทิ้ง มีการทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่วางเปลาและริมถนนของชุมชน จึงทําใหขยะมูลฝอยในชุมชนมีปริมาณมาก 

เกิดความสกปรก มีกล่ินเหม็นรบกวนบานเรือนที่อาศัยอยูใกลกับที่ทิ้งขยะ คณะกรรมการชุมชนจึงไดรวมมือกับ

สํานักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อเก็บ

รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (ขยะรีไซเคิล) ในชุมชน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน

ประกอบดวย 

1) การดําเนินการกอนธนาคารขยะรีไซเคิลเปดทําการ คณะดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลทําการ
เปรียบเทียบราคารับซื้อจากรานรับซื้อของเกาในพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งกําหนดใหมีการ

ประกาศราคาที่รับซื้อจากครัวเรือนหักเปน 20% ของแตละรายการ และติดประกาศราคารับซื้อขยะรีไซเคิลให

สมาชิกทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน  

2) การถือหุนกับธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนามีทั้งหมด 2,000 หุน ราคา      

หุนละ 50 บาท ซื้อไดไมเกินคนละ 50 หุน  

3) การสมัครสมาชิกและเปดบัญชี คนที่มีความสนใจตองการสมัครเปนสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล
ตองนําขยะรีไซเคิลมาฝากอยางนอย 2 กิโลกรัมในวันที่เปดบัญชี   

4) การฝากเงิน สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจะคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอื่นๆ แลวจึง

นําขยะรีไซเคิลที่ขายไดใสถุงแยกแตละประเภทพรอมสมุดคูฝากมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิลในวันที่

ธนาคารเปดทําการ คือ ทุกวันอาทิตย เวลา 13.00-17.00 น.  
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5) การถอนเงิน สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลท่ีตองการจะถอนเงินแตละครั้งตองมียอดเงินฝาก

คงเหลือในบัญชีไมนอยกวา 20 บาท และธนาคารจะรักษาบัญชีใหสมาชิกโดยตองมีเงินฝากคงเหลือไมนอยกวา 

50 บาท 

6) การดําเนินการหลังธนาคารขยะรีไซเคิลปดทําการในแตละครั้ง คณะดําเนินงานธนาคาร        

ขยะรีไซเคิลทําการตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีของสมาชิกใหเปนปจจุบันเสมอตามทะเบียนคุมสมาชิก ลงบันทึก

สรุปการฝาก-ถอนของสมาชิก สรุปการรับฝากขยะรีไซเคิล สรุปรายรับ-รายจาย รวมถึงสรุปผลการดําเนินงานและ

รายงานผลประกอบการของธนาคารขยะรีไซเคิลแตละเดือนใหสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม   

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยทราบ  

7) การขายขยะรีไซเคิลใหกับรานรับซื้อของเกา เมื่อปริมาณขยะรีไซเคิลมากพอ ผูจัดการธนาคาร

ขยะรีไซเคิลจะประสานรานรับซื้อของเกาใหมารับซื้อ  

การดําเนินงานของธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนานั้นไมไดเนนในเรื่องของผลกําไรจากการขาย  

ขยะรีไซเคิล แตจะเนนในเรื่องของการจัดการปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนและการรักษาสิ่งแวดลอม ดังนั้น        

ผลการดําเนินงานภายหลังการเปดดําเนินการของธนาคารขยะรีไซเคิลพบวา ปญหาดานสิ่งแวดลอมในชุมชน

ลดลง และชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองนําไปกําจัดลดลง    

เกิดระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพในชุมชน และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการคัดแยก   

ขยะรีไซเคิล สรางรายไดและฝกนิสัยการออมใหกับผูที่เขารวมโครงการ สามารถนํารายไดของธนาคารขยะรีไซเคิล

ไปพัฒนาชุมชน พัฒนาส่ิงแวดลอมภายในชุมชน และรวมจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในชุมชน รวมถึง

กอใหเกิดสวัสดิการขึ้นภายในชุมชน คือ ทําใหมีทุนการศึกษาจากรายไดที่เกิดจากการขายขยะรีไซเคิล และมี   

เงินปนผลจากการถือหุนกับธนาคารขยะรีไซเคิล 

จากการดําเนินงานของธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนาพบวา มีปญหาอุปสรรคที่มีตอการ

ดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล ไดแก สถานที่ดําเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล ราคาในการรับซื้อขยะรีไซเคิล

ของธนาคารขยะรีไซเคิล และความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งมีขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

จากสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลและคณะดําเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล สามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล  
 

ขอเสนอแนะ 
เรื่อง ปญหาและอุปสรรค 

จากสมาชิก จากคณะดําเนินงาน 

สถานที่ดําเนินการ 

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

- มีขนาดเล็กและคับแคบ 

- เปนอาคารชั่วคราว  

 ไมแข็งแรง จึงเกิดการ

 ขโมยขยะรีไซเคิลที่มี 

 ราคาแพง 

- ปรับปรุงและขยายพื้นที่ 
- สรางอาคารสถานที่
 ดําเนินการหลังใหม  

- นําขยะรีไซเคิลที่มีราคาแพง
 เก็บรวบรวมไวที่บานของ

 ผูจัดการธนาคารขยะรีไซเคิล 

- มีการจัดทําโครงการบาน
 ม่ันคง จึงตองยายสถานที่  

 และปลูกสรางอาคารสถานที่

 ดําเนินการหลังใหมที่ถาวร

 และแข็งแรงมากขึ้น 
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ตารางที่ 2  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีตอดําเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล (ตอ)  
 

ขอเสนอแนะ 
เรื่อง ปญหาและอุปสรรค 

จากสมาชิก จากคณะดําเนินงาน 

ราคาในการรับซื้อ 

ขยะรีไซเคิลของ

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

- ราคาที่ธนาคาร 
 ขยะรีไซเคิลรับซื้อต่ํา

 กวาราคาที่รถรับซื้อ 

 ของเการับซื้อ 

 

- ราคาไมแนนอน มีการ

 ขึ้น-ลงตลอดเวลา 

- ปรับราคารับซือ้ให
 เทากับราคาที่รถรับซื้อ

 ของเการับซื้อ 

 

 

- ตรวจสอบราคาที่
 แนนอน และประกาศ 

 ใหสมาชิกทราบ 

- อธิบายชี้แจงใหสมาชิก
 ทราบเหตุผลที่ธนาคาร 

 รับซื้อขยะรีไซเคิลต่ํากวา

 ราคาที่รถรับซื้อของเกา 

 รับซื้อ 

- เปรียบเทียบราคาที่แนนอน
 จากรานรับซือ้ของเกา และ

 ติดประกาศใหสมาชิก

 ทราบ  

ความรวมมือของ

คนในชุมชน 

- ขายใหรถรับซือ้ของเกา 

 จะไดราคาที่ดีกวา จึง

 ไมไดสมัครเปนสมาชิก 

 

 

- ไมมีเวลา จึงใหความ

 รวมมือตอกิจกรรมที่

 ธนาคารขยะรีไซเคิล 

 จัดขึ้นในชุมชนนอย 

- ปรับราคารับซือ้ให
 เทากับราคาที่รถรับซื้อ

 ของเการับซื้อ 

 

 

- ประชาสมัพันธ  
 เชิญชวนขอความ

 รวมมือ 

- อธิบายชี้แจงใหสมาชิก
 ทราบเหตุผลที่ธนาคาร 

 รับซื้อขยะรีไซเคิลต่ํากวา

 ราคาที่รถรับซื้อของเกา 

 รับซื้อ 

- รณรงค ประชาสัมพันธให
 คนในชุมชนยอมรับและมี

 สวนรวมมากขึน้  

 

 เมื่อเปรียบเทียบปจจัยปญหาและอุปสรรคที่มีตอการดําเนินงานของธนาคารขยะกับชุมชนอื่น ไดแก 

ชุมชนรวมกันสราง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร และชุมชนบานไทยสามัคคี อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี

พบวา มีปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่เหมือนกัน คือ ดานสถานที่ดําเนินการธนาคาร

ขยะซึ่งคับแคบ และดานความรวมมือของคนในชุมชน ซึ่งประชาชนในชุมชนยังไมใหความสําคัญกับธนาคารขยะ

เทาที่ควร โดยสวนใหญจะขายขยะรีไซเคิลใหรถซาเลง (กรุณา กลัดเนินกลุม, 2546) และคนในชุมชนบางคนไมมี

เวลาในการนําขยะรีไซเคิลไปขายกับธนาคารขยะ จึงขายขยะรีไซเคิลใหกับรถรับซื้อของเกาที่มีบริการรับซื้อ       

ถึงบาน (สุวรรณา สุภากรเดช, 2546) สวนปจจัยที่แตกตางกัน คือ ดานบุคลากร ซึ่งมีจํานวนเจาหนาที่รับซื้อ    

ขยะรีไซเคิลไมเพียงพอ ทําใหประชาชนที่นําขยะรีไซเคิลไปฝากขายไมไดรับความสะดวก (กรุณา กลัดเนินกลุม, 

2546) และดานการเงินของธนาคารขยะ ซึ่งเกิดจากการเก็บรวบรวมขยะรีไซเคิลไวในปริมาณมากแตไมสามารถ

ขายไดในชวงเวลานั้นเนื่องจากราคาที่รานรับซื้อของเการับซื้อต่ํามาก หรือมีสมาชิกนําขยะรีไซเคิลมาขายใหกับ

ธนาคารขยะในปริมาณมาก จึงทําใหธนาคารขยะเกิดการขาดแคลนเงินสดหมุนเวียน (สุวรรณา สุภากรเดช, 

2546) 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 424 

สรุปผลการศกึษา 
ธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนามีรูปแบบการดําเนินงานโดยการรับสมัครสมาชิกในชุมชน และให

สมาชิกนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกมาฝากขายกับธนาคารขยะรีไซเคิล ซึ่งมีเจาหนาที่ชั่งน้ําหนักและคํานวณราคา     

ขยะรีไซเคิลบันทึกลงในสมุดคูฝาก โดยราคาที่ธนาคารขยะรีไซเคิลกําหนดมาจากการเปรียบเทียบราคากับ         

รานรับซื้อของเกาในพื้นที่ และรายไดของธนาคารขยะรีไซเคิลเกิดจากผลตางของราคาที่ธนาคารกําหนดกับราคา

รานรับซื้อของเกา ทั้งนี้เพื่อนําไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก นําไปพัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดลอมภายใน

ชุมชน และรวมจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ในชุมชน นอกจากนี้การจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลทรัพยสินพัฒนา     

ยังเปนการสงเสริมใหเกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะประเภทอื่นอยางเปนระบบ ซึ่งเปนการจัดการที่

แหลงกําเนิด คือ ครัวเรือน ทําใหปริมาณขยะมูลฝอยที่ครัวเรือนจะตองนําไปกําจัดลดลงจากเดิม และหากทุกคน

ในชุมชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนกอนทิ้ง ปญหาดานสิ่งแวดลอมในชุมชนก็จะลดลงและชุมชนจะมี

ความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่ชุมชนจะตองนําไปกําจัดลดลง 
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