
ถอดบทเรียน 
(Lesson Distilled) 

 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

การส่งเสริมหมูบ่้านต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อม 
บ้านสาวะถ ีตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน่ 

ปี 2556 
 

 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



1 
 

คํานํา 

              การถอดบทเรียนจาก โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสาวะถี ตําบล  
สาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการหน่ึงของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในชุมชนสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี 
2555 - 2556  ดําเนินการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม และ รองศาสตราจารย์กาญจนา 
นาถะพินธุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการ
จัดการขยะ การนําขยะไปใช้ประโยชน์ และการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม    
โดยเริ่มต้นจาก 4 หมู่บ้าน และขยายเป็น 24 หมู่บ้านใน ปี 2556-2557 แสดงถึงความสําเร็จของโครงการใน
ครั้งน้ี จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม       
บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายได้แก่ เทศบาลตําบล
สาวะถี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสาวะถี สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น  แกนนําชุมชนและ
ประชาชนตําบลสาวะถี หมู่ 6,7,8 และ 21   

ผลของการดําเนินโครงการพบว่ากระบวนการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมจะทําให้บรรลุเป้าหมาย  
คณะทํางานได้สรุปถอดบทเรียนเพ่ือเผยแพร่และเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอ่ืนจะได้นําไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานต่อไป 
  
  

 

                                                                     คณะผู้จัดทํา 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม  
   2. รองศาสตราจารย์กาญจนา นาถะพินธุ 
 
ผู้ถอดบทเรียน 
1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี  พรหมเทศ 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รุจิรา  ดวงสงค์ 
3. นางกรุณา  โสฬสจินดา 
4. นางอรวรรณ  ดีสุรกุล 

 
หลักการและเหตุผล 
             การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์เป็นสิ่งสาํคัญย่ิง 
อย่างไรก็ดีประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวได้ จําเป็นที่จะต้องอาศัยอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมทีม่ีการ 
บริหารจัดการที่ดีและเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ปราศจากโรคและสิ่งคุกคามสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม    
           จากแนวคิดการจัดการขยะ 3 R  ของ  ได้แก่ Reduce (R1)  Reuse (R2) และ Recycle (R3)  
ความหมายของ  Reduce :R1 (ลดการใช้)  คือ  การลดระดับการใช้ขยะน้อยลง โดยควบคุมปริมาณการใช้ให้
อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพ่ือทําให้เกิดการสูญเปล่าให้น้อยที่สุดหรือลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย และ ใช้ทุกสิ่ง
อย่างคุ้มค่าเลือกใช้ของเท่าที่จําเป็น ใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน  Reuse : R2 (การใช้ซ้ํา) คือการนําขยะที่
ใช้งานไปแล้วแต่ยังสามารถใช้งานได้มาใช้อีกให้บํารุงรักษาสิ่งของน้ันๆให้มีอายุการใช้งานนานๆได้   Recycle : 
R3 (การนํากลับมาใช้ใหม่) เป็นการนําวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม ฯลฯ มาแปร
รูปโดยกรรมวิธีต่างๆ เพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอก จากจะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยังเป็นการลด
การใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
         ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนางานสาธารณสุขของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ในปี 2555 ได้มีการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารเทศบาล
ตําบลสาวะถี และคณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการนําเสนอสภาวะปัญหาสาธารณสุขของตําบล- 
สาวะถี พบว่ามีปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญต่อชุมชนและมีแนวโน้มสูงขึ้น  นอกจากน้ีมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ขยะตกค้างส่งกลิ่นเหม็น รบกวน เกิดปัญหาด้านทัศนียภาพ   หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนได้ ดังน้ันคณะสาธารณสุขศาสตร์จึงทําโครงการ “การส่งเสริม
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”  เพ่ือเป็นการ
ลดปัญหาขยะในชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ “ขยะ” อย่างไรก็ดีการ
ดําเนินงานโครงการน้ีมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชัดเจน และประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  คณะสาธารณสุข
ศาสตร์จึงได้ถอดบทเรียนการจัดการขยะในชุมชน  สามารถนําไปถ่ายทอดให้ชุมชนอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนนําผล
จากการศึกษาบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางจัดกิจกรรมในการพัฒนาอ่ืนๆ ในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
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วัตถุประสงค ์ 
    1.  เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน 
    2.  เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม   บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น   
    3.  ศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ 
 
 วิธีการศึกษา 
      การถอดบทเรียน “การส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น” ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย รายงานการผลการดําเนินโครงการ  การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสังเกต ทีมถอดบทเรียนลงเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่
ภาคสนาม กลุ่มที่ร่วมสนทนากลุ่มประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตําบลสาวะถี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก
เทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสาวะถี รวมทั้งหมด 12 คน 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
       การวิเคราะห์จากเอกสาร รายงานการผลการดําเนินโครงการ  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) โดยวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
 
ผลการศึกษา 

1. การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการเรียนรู้ของประชาชน  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะ  จาก 3 ทาง 

ได้แก่ 
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  มีกิจกรรมดังน้ี คือ 

- บรรยายการจัดการขยะด้วยวิธี 3R ได้แก่ R1 = Reduce (ลดการใช้)  R2 = Reuse (การใช้
ซ้ํา) R3 = Recycle (การนํากลับมาใช้ใหม)่ 

- สอนสาธิตวิธีการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ 
- สาธิตการทํานํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพในถังและท่อคอนกรีต 

          1.2 จัดการศึกษาดูงานการกําจัดขยะที่เทศบาลตําบลพังโคน อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ทําให้
ประชาชนเห็นประโยชน์ของขยะ และการจดัการกองทุนขยะ 
          1.3 การประชาสัมพันธ์ทางรถประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อพ้ืนบ้าน (หมอลํา) เป็นผู้ให้ความรู้เก่ียวกับการ
จัดการขยะและเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกําจัดขยะและทาํความสะอาดบริเวณบ้านและชุมชน 
          1.4 ประชาชนมีการเรียนรู้การทํางานเป็นทีมหรือแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมวางแผน การดําเนินการ 
การประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์จากการจัดการขยะ 
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        2. กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
            การจัดการขยะใน ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เริ่มดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2549 โดย
ทางเทศบาลจัดรณรงค์ทําความสะอาดในหมู่บ้าน ปีละ 5 หมู่บ้านจนครบ 24 หมู่บ้าน แต่ไม่ย่ังยืนและขยะยัง
เพ่ิมขึ้นเหมือนเดิม เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขยะ จึงไม่ตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการจัดการขยะ ต่อมาปี 2555 อาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้เข้ามาทําโครงการ “การสง่เสริม
หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” ได้สนับสนุน
การจัดการสิ่งแวดล้อมดังน้ี คือ 
              2.1 จัดรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม 
                 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ โดยถือป้ายไวนิลที่มี
ข้อความเก่ียวกับการจัดการขยะและพิษภัยจากขยะ  ใช้รถยนต์ประชาสัมพันธ์เป็นหมอลําเก่ียวกับการจัดการ
ขยะและพิษภัยจากขยะ   
                 - ประกวดบ้าน ครัวเรือนสะอาด  
              2.2 สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการขยะเพ่ือเป็นตัวอย่าง ได้แก่ 
                    - ถุงตาข่ายพลาสติก (ไซ) 45 อัน  
                    - ท่อคอนกรีตขนาด 1 เมตร สําหรับทําปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการทําปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ จํานวน 45 ท่อ มอบให้แก่ผู้นําคุ้มจํานวน 45 คุ้ม จาก 4 หมู่บ้านเป้าหมาย 
                2.3 จัดต้ังกองทุนขยะ โดยให้แต่ละครอบครัวนําขยะมาบริจาคในรูปผ้าป่า ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของ
การจัดต้ังกองทุนเริ่มต้นในสวัสดิการฌาปนกิจ การเปิดรับสมาชิกจัดการขยะซึ่งสมาชิกต้องนําขยะมาจําหน่าย
ให้กองทุน เมื่อรวมเงินจากการขายขยะเร่ิมจาก 300 บาทสะสมเป็นเงินสวัสดิการกองทุนที่เหลือให้สมาชิก
นําไปใช้ได้ เมื่อสมาชิกเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป และขายขยะได้ 7 ครั้ง ถ้าบ้านสมาชิกเสียชีวิตกองทุนจะ
สนับสนุนเงินค่าทําศพรายละ 5,000 บาท                 
              2.4 การจําหน่ายขยะ โดยเทศบาลประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าในเขต ตําบลสาวะถี ในการ
รับซื้อขยะที่ขายได้ ส่วนขยะพิษที่แลกแต้มทางเทศบาลจะขนส่งไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
รวบรวมแล้วขนไปกําจัดต่อไป  
              3.  ผลลัพธ์ของโครงการ     
                 3.1 มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและถูกวิธี มีการลดปริมาณขยะ ก่อนดําเนินโครงการจาก
ขยะ 12 ตันลดเหลือ 7 ตัน มีการแปรรูปขยะทําเป็นของใช้ เช่น นํากล่องนมทําเป็นหมวก กล่องใส่ของ การนํา
ขยะไปทําปุ๋ย ฯลฯ การนํามาใช้ซ้ําเช่น ถุงพลาสติก ขวดนํ้า ฯลฯ  
                 3.2 ลดมลภาวะจากกลิ่นไม่พึงประสงค์จากขยะ เน่ืองจากมีการกําจัดขยะถูกวิธี 
                 3.3 ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการขายขยะ 
                  3.4 ประชาชนได้รับสวัสดิการจากกองทุนขยะเพ่ือการฌาปนกิจ 
                  3.5 ประชาชนมีความพึงพอใจในโครงการน้ีมาก ร้อยละ 85 เพราะว่าปัญหาขยะในชุมชนลดลง 
ประชาชนมีรายได้จากการขายขยะ ได้รับสวัสดิการด้านการฌาปนกิจ 
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ผลกระทบทีเ่กิดประโยชน์สรา้งคณุค่าต่อชมุชนมีความเข้มแข็ง 
 ผลการถอดบทเรียนของโครงการน้ี สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ของชุมชนทําให้เกิดความย่ังยืน เข้มแข็ง
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชน ทําให้ประชาชนเกิดทักษะดังน้ี  
 1. ประชาชนมีทักษะในการการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  เพราะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ตรง  รวมทั้งวิทยากรเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
 2. มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  มีการขยายเครือข่ายสมาชิกกลุ่มกองทุนขยะ 24 หมู่บ้าน ซึ่งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  เป็นผู้เริม่ต้นในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี  4 หมู่บ้าน ต่อมาเทศบาลเห็นความสําคัญได้
ดําเนินการสานต่อจนครบทุกหมู่บ้านของตําบลสาวะถี 
 3. ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์นําผลจากการจัดการขยะไปสร้างรายได้และสวัสดิการแก่ชุมชน 
ปัจจุบันกองทุนมีเงินหมุนเวียน ประมาณ 4 แสนบาท และประชาชนมีเงินฝากสะสมในบัญชีออมทรัพย์ 
  
ข้อเสนอแนะ 
  1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการขยะน้อย คือทั้งตําบลมี  4,940  หลังคาเรือน  แต่
เข้าร่วมกองทุน 1,313 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.58  
  2. ประชาชนส่วนหน่ึงยังทิ้งขยะไม่เป็นที่ 
  3. ท่อคอนกรีต สําหรับทําปุ๋ยอินทรีย์  และถังสําหรับทํานํ้าหมักชีวภาพ มีไม่พอ และไม่ครบ
ทุกบ้านทําให้การหมักปุ๋ยและนํ้าหมักชีวภาพไม่เพียงพอ 
  4. ประชาชนยังขาดทักษะการประเมินขยะ (ช่ังขยะ) อยากให้อาจารย์จากคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ฝึกให้                                                                                                                                        
 
บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร 
 จากการดําเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมาจากการประเมินผลการดําเนินงาน พบว่าประชาชนมีการเรียนรู้การ
ทํางานเป็นทีมหรือแบบมีส่วนร่วม   มีประสบการณ์ตรงในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งมีการขยาย
เครือข่ายสมาชิกกลุ่มกองทุนขยะ 24 หมู่บ้าน อย่างไรก็ดีจากดําเนินงานยังพบว่าชุมชนยังต้องการสิ่งต่อไปนี้ 
คือ 
 1. ควรเพ่ิมจุดที่ต้ังบ่อหมักนํ้าหมักชีวภาพ ให้มีระยะห่างเน่ืองจากจุดที่ต้ังของถังสําหรับทํานํ้าหมัก
ชีวภาพ ไม่เหมาะสม ควรเพ่ิมให้ใช้งานได้สะดวกย่ิงขึ้น สามารถใช้งานได้หลาย ๆ ครัวเรือน 
 2. ควรมีการจัดทําโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเห็นอันตรายของขยะ และประโยชน์ของการ
จัดการขยะ 
 3. การกําหนดมาตรการควบคุมการทิ้งขยะในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนทิ้งขยะเป็นที่ 
 4. การจัดอบรมการประเมินขยะ (การช่ังขยะ)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงการกําจัดขยะ ซึ่งนําไปสู่
การแก้ปัญหาและพัฒนาโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาต่อเน่ืองและ
ย่ังยืนตลอดไป                                                                                                                                             
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ภาพกิจกรรม 

โครงการถอดบทเรียน 
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กิจกรรมโครงการกองทุนขยะเพื่อการฌาปนกิจ 
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เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลออกมารบัฝากเงินเขา้บัญชีให้กับชาวบ้าน 
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