
 

 

  
 

นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
กรณีศึกษา โครงการ แยก แลก ย้ิม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)* 

จันทนา มังคละ** 
___________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์วิธีด าเนินการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา โครงการ แยก 

แลก ยิ้ม บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมลูฝอย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 9 คน ผลการวิจยัพบว่า โครงการ 
แยก แลก ยิ้ม เกิดขึ้นเนื่องจากการตระหนักถึงปัญหาการบริหารจัดการขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
ของประเทศไทย ประกอบกับสภาพการความเป็นจริงในสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ในปัจจุบันท่ีผู้ใช้บรกิารนอกจาก
จะเข้ามาเติมน้ ามันแล้ว ยังเข้ามาใช้บริการร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และร้านคา้อื่น ๆ ท าให้เกิดขยะเป็นจ านวนมาก 
จึงมีแนวคิดที่จะจดัระบบการบริหารจัดการขยะในสถานบีริการน้ ามนั ปตท. เพื่อลดปรมิาณขยะที่ไร้ประโยชน์โดย
เล็งเห็นค่าของขยะทีส่ามารถน ากลับมาใช้ใหม่ท้ังแบบรียสูหรือรีไซเคิลประกอบกับแนวคิดของการท าสถานีบริการ
น้ ามัน ให้เป็นสถานีบริการน้ ามันเพื่อชุมชน ท าให้ ปตท. มองเห็นโอกาสที่จะน าขยะมาสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ด้วย
การน าขยะที่สามารถรียูสหรือรีไซเคิลได้ไปขายและน าเงินที่ได้จากการขายขยะไปสร้างสาธารณประโยชน์ให้
ชุมชนผ่านสถานีบริการน้ ามัน ปตท. กว่า 1,700 สาขา ทั่วประเทศ เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ภายใต้
แนวคิด “ขยะสามารถสร้างรอยยิม้ให้ใครได้อีกหลายคนและเล็งเหน็ถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
การต่อยอดให้เกดิประโยชน์” ซึ่งหวังเป็นส่วนหน่ึงในการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกต้องและการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการคัดแยกขยะมลูฝอย และสร้าง
ประโยชน์กลับคืนสูส่ังคมในรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมท้ังต่อยอดถึงแนวคิดที่จะช่วยเนน้ย้ าให้ผู้คนได้
มองเห็นภาพท่ีชัดเจนขึ้นถึงคุณค่าของขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี อีกท้ังยังสามารถน าความยัง่ยืนและ
สวยงามกลับคืนสูส่ังคมอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การจัดการ ขยะมูลฝอย การรวบรวมขยะ 
 
บทน า 

การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มจ านวนประชากรมีมากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
อย่างรวดเร็วมาก เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด สวนทางกับธรรมชาติที่ทรุดโทรมลงแต่นั่นก็ไมไ่ด้แปลว่า
มนุษย์เราไมไ่ด้ให้ความส าคญักับสิง่แวดล้อม เพราะในแต่ละปีก็มีหลากหลายหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ช่วยกัน
ผลักดันเพื่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอยูม่าก โดยปจัจุบันมีนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมายที่ท าเพื่อโลก
ท าเพื่อสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ท าให้ส่งผลต่อการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งปัญหาขยะมลูฝอยนับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่ง     ที่ส าคัญที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ 

                                                           
*

 บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา โครงการ แยก แลก ยิ้ม  
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) 
 

**
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ตามล าดับ อันเนื่องมาจากสาเหตคุวามเจรญิก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจ านวนของประชากรที่เพ่ิมขึ้นท าใหพ้ฤติกรรมการบรโิภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ประกอบกับมีการใช้บรรจภุัณฑ์ฟุม่เฟือยมากข้ึน และประชาชนมีพฤติกรรมการทิ้งมูลฝอยโดยขาดจิตใต้ส านึกและ
ไม่คัดแยกขยะมูลฝอยต่าง ๆ ก่อนทิ้ง จากปัจจัยดังกล่าวท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขาดความสะอาด ความ
สวยงาม ความเป็นระเบียบ และไม่น่าอยู่ อีกท้ังยังขาดความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
และการมีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงประชาชนยังขาดองค์ความรู้และ
จิตส านึกเกี่ยวกับการตระหนักถึงปัญหาการจัดการขยะมลูฝอย ท าให้ไม่เห็นถึงความส าคญัที่จะลดปรมิาณและคดั
แยกขยะมลูฝอยตั้งแต่ต้นทางหรือแหล่งก าเนิด จึงส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิม่มากข้ึนในทุก ๆ ปี 

การก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) จึงมีเรื่องการสนับสนุน
นโยบายการน าขยะและวัสดุเหลือใช้จากกิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเป็นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ
ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บและก าจัดรวมทั้งเป็นการลดปัญหามลพิษ โดยให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะและน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม่ ส่งเสริมใหม้ีระบบบริหารจดัการขยะและสิ่งปฏิกูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคพิเศษที่จะช่วยให้ 
ลดปรมิาณขยะโดยไม่สิ้นเปลืองเวลาคือ การคดัแยกขยะก่อนท้ิง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปลูกจติส านกึซึ่งเป็นเรื่อง
พื้นฐานท่ีเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย และต้องลงมือปฏิบตัิให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะหากสามารถคดัแยกขยะให้
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ หรือรีไซเคิลใหม่ได้ ปริมาณขยะที่ตอ้งก าจัดในแต่ละเดือนก็จะลดลง ท่ีส าคัญขยะรี
ไซเคลิเหล่านี้ยังสามารถแปรรูปเปน็เงิน หรือวัตถุดิบในกระบวนการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประโยชน์อีกด้วย  

ส าหรับรายงานข้อมลูสถิติของส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่า ปรมิาณขยะช่วงปลายปี 2559 
(ตุลาคม - ธันวาคม) ในกรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะตลอดในช่วง 3 เดือน มีสูงถึง 940,033 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 
10,217 ตัน โดยส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ประมาณการเพิ่มเติมว่า ขยะทุก ๆ 1 กิโลกรัม จะมีค่าใช้จ่าย
ในการก าจัด 2 บาท และอาจสรุปได้ว่า ตั้งแตเ่ดือนตลุาคม - ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมาประเทศไทยเสียเงินไปกับการ
ก าจัดขยะถึงประมาณ 1,880 ล้านบาท หรือเฉลี่ยวันละ 20.434 ล้านบาท หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะลงไปไดเ้พียงครึ่งเดยีว ก็จะสามารถน าเงินจ านวน 940 ล้านบาท ไปสรา้งเป็นสวนสาธารณะพื้นท่ี 100 ไร่ได้มาก
ถึง 2 แห่ง เช่น การสร้างสวนสาธารณะบางบอนพ้ืนท่ี 100 ไร่ ใช้งบประมาณในการสร้าง 736 ล้านบาท โดยเหลือ
เงินน าไปใช้ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคได้อีกกว่า 204 ล้านบาท (เดอะ โมเมนตมั, แยก แลก ยิ้ม, 2559) 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมลูฝอยท่ีเพิม่ขึ้นและไมไ่ดร้ับการแกไ้ข
อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้มีการก าหนดให้การแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วน 
ต้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน ท้ังนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายและแกไ้ขปัญหาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยนื ดังนั้นบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงร่วม
แก้ไขปัญหาและจดัการกับขยะมลูฝอยด้วยการเกิดแนวคดิในการสรา้งนวัตกรรมในองค์การใหม่ ๆ พรอ้มเป็นการ
ปลูกฝังวัฒนธรรมการดูแลสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการ แยก แลก ยิ้ม เริ่มโครงการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีความคิดที่ว่า ขยะสามารถสรา้งรอยยิม้ให้ใครได้อีกหลายคน และเร่งเหน็ถึง
ความส าคญัของการคัดแยกขยะมลูฝอย และการต่อยอดให้เกดิประโยชน์ และหวังเป็นส่วนหน่ึงในการสอดแทรก
แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องใช้ทรัพยากรของโลกอย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีในการคดัแยกขยะมูลฝอย และสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมในรูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ต่อยอดถึงแนวคิดที่จะช่วยเน้นย้ าให้ผู้คนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถึงคุณค่าของขยะและการจดัการขยะอย่างถูกวิธี 
อีกทั้งยังสามารถน าความยั่งยืนและสวยงามกลับคืนสูส่ังคมได้อีกด้วย 

จากข้อมูลดังกลา่วผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษานวัตกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย โครงการ  
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แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาไป
เป็นข้อมูลในการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การต่อไป 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การศึกษาเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารวิชาการวารสารสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงาน
การประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ท่ีเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) (2) การสัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก (key 
informant) และ (3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non participant Observation) 

ส าหรับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ บุคลากร ของบริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับ 
โครงการ แยก แลก ยิ้ม จ านวน 9 คน พิจารณาจากคุณสมบตัิ ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แยก แลก ยิม้ จ านวน 7 คน (2) ผู้บริหารและพนักงานสถานีบริการน้ ามัน ปตท. ผู้ดูแลและน า
นโยบายโครงการ แยก แลก ยิ้ม ไปปฏิบัติ จ านวน 2 คน 

การวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย (1) การน าข้อมลูที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแตล่ะ
ประเด็นตามข้อค าถาม จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลในแตล่่ะประเด็นโดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลักการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรยีงล าดบัตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัที่ตั้งไว้สามประ
ประเด็น ได้แก่ นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมลูฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณศีึกษา 
โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  (2) น าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมา
เปรียบเทยีบกับข้อมูลเอกสารทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถังลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกนัของข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการ
อภิปรายผล  

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

ปัจจุบันบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความส าคัญการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
การตระหนักถึงความส าคัญด้านการจัดการขยะ โดยมีการน าเอานวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ  
ขยะมูลฝอย เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เกิดโครงการใหม่ขึ้นเพื่อให้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความตระหนักถึงการทิ้งขยะ 
ให้ถูกที่ ถูกทาง หรือการแยกขยะเพื่อน ากลับไปใช้งานและน าไปสร้างมูลค่าเพิ่มในดา้นต่าง ๆ รวมถึงประชาชน 
ยังขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเกีย่วกับการตระหนักถึงปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย ท าให้ไมเ่ห็นถึงความส าคญั 
ที่จะลดปริมาณและการคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแตต่้นทางหรือแหล่งก าเนิด จึงส่งผลให้ปรมิาณขยะมลูฝอยเพิ่มมากขึ้น
ในทุก ๆ ป ีส าหรับกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดแผนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ได้กล่าวถึงการบริหารจดัการ
ขยะไว้ในแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ การจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี เป็นการจัด
น าแผนวิสัยทัศน์ของประชาชนเพื่อการพัฒนาไปสูก่ารปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสามารถน าพากรุงเทพมหานคร
ให้เจริญเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของบริบท
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สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครแห่งเอเชียใน ป ี2575 ซึ่งภาพในฝันของเมืองกรุงเทพมหานคร
ใน 20 ปี ข้างหน้าด้วยการก าหนดเป้าหมายเป็นมหานครแห่งเอเชียหรือเมืองหลวงแห่งเอเชีย เป็นพลงัส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคอาเซียนและทวีปเอเชีย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครไดร้ับการยอมรับฐานะการเป็น
เมืองช้ันน าในด้านเศรษฐกิจภาคบริการ ความปลอดภัย ความสวยงาม สะดวกสบาย น่าอยู่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานคร มเีอกลักษณเ์ฉพาะดา้นความเรยีบง่าย มีเสน่ห์และมีชีวติชีวา โดย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร 2575 ตั้งเป้าหมายเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ประกอบด้วยประเด็นวิสัยทัศน์ 
6 ด้านประกอบด้วย การจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของวิสัยทัศน์และมาตรการขับเคลื่อนหลังออก เป็น 4 ระยะ ๆ 
ละ 5 ปี คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างปี 2556 - 2560 ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2561 - 2565 ช่วงที่ 3 ระหว่างปี 2566 - 2570  
และช่วงที่ 4 ระหว่างปี 2571 – 2575 (กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2557) 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) จึงรว่มแก้ไขปัญหาและจัดการกบัขยะมูลฝอยด้วยการเกิดแนวคดิในการ
สร้างนวัตกรรมในองค์การ พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการดแูลสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้ง
โครงการ แยก แลก ยิ้ม เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีความคิดที่ว่า ขยะสามารถสร้างรอยยิ้ม 
ให้ใครได้อีกหลายคนและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการคัดแยกขยะมูลฝอยและการต่อยอดให้เกิดประโยชน์  
ซึ่งหวังเป็นส่วนหน่ึงในการสอดแทรกแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องและการใช้ทรัพยากร
ของโลกอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการคดัแยกขยะมูลฝอย และสร้างประโยชน์กลับคืนสูส่ังคมใน
รูปแบบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมท้ังต่อยอดถึงแนวคิดที่จะช่วยเน้นย้ าให้ผู้คนได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นถึง
คุณค่าของขยะและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังสามารถน าความยั่งยืนและสวยงามกลับคืนสูส่ังคมได้อีกด้วย  

โครงการ แยก แลก ยิ้ม มีขั้นตอนการสร้างขยะให้เป็นสาธารณประโยชน์โดยเริ่มจากการผลิตและจดัสง่ถัง
ขยะ 3 ใบ ซึ่งถูกออกแบบพิเศษเฉพาะเพื่อให้ง่ายต่อการแยกประเภทขยะไปตดิตั้ง ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท.  
กว่า 1,700 สาขา ท่ัวประเทศ โดยประกอบด้วย ถังสีน้ าเงินส าหรับขวดแก้วและกระป๋อง ถังสีเขียวส าหรับขวด
พลาสติก PET ถังสีส้มส าหรับขยะทั่วไป เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก กล่องนม แก้วน้ า เป็นต้น 

ส าหรับกจิกรรมเริม่จาก ประการแรก การเชิญชวนประชาชนร่วมกนัแยกขยะลงถังขยะที่สถานบีริการ
น้ ามัน ปตท. ประการที่สอง สถานบีริการน้ ามัน ปตท. จะด าเนินการเก็บและคดัแยกจากนั้นน าขยะจ าพวกขวดแก้ว 
กระป๋อง และขวดพลาสติกไปขาย และน าเงินท่ีได้จากการขายขยะมาเก็บสะสมและลงบันทึกไว้และประการสดุท้าย 
เมื่อสะสมจ านวนเงินได้มากพอสถานีบริการน้ ามัน ปตท. จะน าเงินส่วนนั้นไปท ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
แก่ชุมชน อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การแพทย์ สร้างห้องน้ าสาธารณะ หรือบริจาคเงินเพื่อการกุศล 
เป็นต้น (โครงการ แยก แลก ยิ้ม, 2561) โดยมีเปา้หมายส าคญั คือ การร่วมสร้างพฤติกรรมการแยกขยะและสรา้ง
วัฒนธรรมการช่วยเหลือและดูแลสังคมชุมชนท่ีขาดแคลนให้กับคนไทย จึงได้ด าเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โครงการ แยก แลก ยิ้ม ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อในสถานีบริการน้ ามัน  
รวมทั้งมีช่องทางการให้ข้อมูลและจัดกิจกรรมออนไลน์ ได้แก่ www.แยกแลกยิ้ม.com , Facebook Fanpage  
และ Instagram แยก แลก ยิ้ม นอกจากจะมีการเชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมแยกขยะเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ 
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. กว่า 1,700 สาขาทั่วประเทศแล้ว บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ยังเพิ่มช่องทางให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้ กับชุมชนผ่านเกมกิจกรรมออนไลน์ “แยก แลก ยิ้ม”  
ที่อยู่ใน www.แยกแลกยิ้ม.com ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบ Edutainment เพราะนอกจากจะได้รับความสนุกใน
การเล่นแล้วยังได้ซึมซบัความรู้และพฤติกรรมการแยกขยะไปพร้อม ๆ กันด้วยและยิ่งไปกว่านั้นยังเช่ือมโยงกิจกรรม
จากออนไลน์ ไปสรา้งเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนจริงอีกด้วย และมีกิจกรรมออนไลน์ เพือ่ให้ประชาชน
มาสรา้งความสมัพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับกิจกรรมของโครงการ แยก แลก ยิ้ม ซึ่งกิจกรรมออนไลนข์องโครงการ 
แยก แลก ยิ้ม นั้น ไม่ได้จบเพียงให้ประชาชนเข้ามาเล่นเกม “แยก แลก ยิ้ม” ที่อยู่ใน www.แยกแลกยิ้ม.com  
แล้วจบแค่นั้นแต่จะน าคะแนนที่ผู้เล่นท าได้มาเป็นตัวแทนในการตัดสนิจ านวนเงินที่ทาง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
จะน าไปสร้างสาธารณประโยชน์จริงโดยมรีายละเอยีดของกิจกรรม ดังน้ี 

http://www.แยกแลกยิ้ม.com/
http://www.แยกแลกยิ้ม.com/
http://www.แยกแลกยิ้ม.com/
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 1. กิจกรรมด้านการศึกษา: ปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมดุ ห้องน้ า และบรจิาคอุปกรณ์การเรียนให้กับ
โรงเรียนบ้านโคกเพด็ อ าเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา 
 2. กิจกรรมด้านการแพทย์: ปรับปรุงสถานท่ีและบริจาคอุปกรณ์การแพทย ์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านพระเพรง ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรธีรรมราช   
 3. กิจกรรมด้านชุมชน: สร้างหลังคาศาลาประชาคมครอบเวที เพื่อใช้ท ากิจกรรมของ ต าบลพลา  
อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  

4. กิจกรรมด้านการกีฬา: ปรับปรงุสนามกีฬาและบริจาคอุปกรณ์กฬีาให้โรงเรยีนบ้านปางไฮ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม ่

โดยผู้เล่นเกมจะสามารถเลือกกิจกรรมที่จะน าคะแนนไปสมทบได้ หากกิจกรรมใดไดค้ะแนนจากผู้เล่น 
มากที่สุดก็จะได้เงินไปท ากิจกรรมจากทาง ปตท. มากท่ีสุด และลดหลั่นลงไปตามล าดบั ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีศลิปิน
นักแสดงมาเป็นตัวแทนในการน าผูเ้ล่นท่ีได้คะแนนการเล่นเกมสูงสุด 40 อันดับแรกของแต่ละกิจกรรมไปท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตามสถานท่ีดังกล่าว อีกท้ังยังมีเกมออนไลน์ แยก แลก ยิ้ม การก าหนดรูปแบบเกมในลักษณะ
ดังกล่าวจะเหมือนเป็นการจ าลองขั้นตอนการด าเนินการโครงการจรงิตั้งแต่เชิญชวนประชาชนมาแยกขยะ จนถึงการ
น ารายได้จากการขายขยะไปท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ก็แสดงถึงความหลากหลายของประโยชน์
ที่โครงการ “แยก แลก ยิ้ม” จะสามารถสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนได้ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ (โครงการ แยก แลก ยิ้ม, 2559) 
โดยทีเ่กม “แยก แลก ยิ้ม” เป็นเกมที่ให้ผู้เล่นมาแยกขยะลงถังให้ถูกประเภทให้ไดม้ากที่สุดถ้าแยกถูกจะไดร้ับ
คะแนนแยกผดิสิทธ์ิการเล่นจะลดลง โดยความยากของการเล่นจะเพิ่มขึ้นตาม Level มีทั้งหมด 20 Level ซึ่งถังขยะ
ที่อยู่ในเกมจะมีลักษณะเหมือนถังขยะของโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ที่ตั้งอยู่ ณ สถานีบริการน้ ามัน ปตท. จริง 
เพื่อให้ผู้เล่นได้ซมึซับการแยกขยะที่ถูกต้องในชีวิตจริงไปพร้อม ๆ กบัการเล่นเกม รวมทั้งให้เห็นว่าเมือ่แยกขยะถูก
ประเภทแล้วขยะทีส่ามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ สามารถน าไปขายสร้างรายได้และน าไปสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้ 
โดยผู้เล่นสามารถเล่นทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพียงเข้าไปที่ www.แยกแลกยิ้ม.com  
และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในการเชิญชวนให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้น่าอยู่ต่อไป 
 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เห็นว่าการจะสร้างให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการแยกขยะในเวลาอันสัน้  
สิ่งที่ส าคัญทีสุ่ดคือการสื่อสาร ณ จุดเกิดเหตุ จึงใช้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการพัฒนารปูแบบถังขยะให้
ดึงดูดความสนใจและง่ายต่อการท าความเข้าใจเวลาที่จะทิ้งขยะ รวมทั้งการกระจายถังขยะใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ
ผ่านสถานีบริการน้ ามัน ปตท. กว่า 1,700 สาขา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าสื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อความกับผู้ประกอบการ
สถานีบริการน้ ามัน ปตท.  ให้มีความเข้าใจ และสามารถด าเนินการตามโครงการแยก แลก ยิ้ม อย่างถูกต้อง  
เพื่อให้รายได้จากการขายขยะของทุกสถานีบริการน้ ามัน ปตท. เปลีย่นเป็นสาธารณประโยชน์ สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน 
ทั่วประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีแรกของการด าเนินโครงการ “แยก แลก ยิ้ม” ปตท. ตั้งเป้าหมายที่จะให ้
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. ทุกสถานี ได้น ารายได้จากการขายขยะไปท าประโยชน์ให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง  
สถานีบริการน้ ามัน ปตท. อย่างนอ้ย 1 ครั้ง น่ันหมายความว่าจะมีชุมชนอย่างน้อยกว่า 1,700 ชุมชนทั่วประเทศ  
ที่จะมีรอยยิม้จากโครงการนี้และจากการประมาณการแล้ว คาดว่าโดยเฉลี่ยแล้วขยะในสถานีจะสร้างรายได้จากการ
ขายได้ประมาณ 15,000 บาท/ปี หรือรวมเงินที่สามารถน าไปท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ท่ัวประเทศจากโครงการนี้
เป็นจ านวนกว่า 21 ล้านบาท ซึ่งโครงการ แยก แลก ยิม้ ยังคงด าเนนิการต่อไป เพื่อสร้างให้ประชาชนและสถานี
บริการน้ ามัน ปตท. มีจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะ การดูแลสิง่แวดล้อม และการช่วยเหลือดูแลสังคมชุมชน
ร่วมกันตลอดไปนวตักรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม มีวิธีด าเนินการนวตักรรมการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยในรูปแบบใหม่ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายส าคญัคือต้องการสร้าง
จิตส านึกของคนในการแยกขยะมลูฝอยกับผู้บรโิภคโดยทั่วไป และพฒันาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้คนสนใจและเข้าใจ
วิธีการแยกขยะมลูฝอย สอดคล้องกับแนวคิด Shah (อ้างถึงใน อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) ได้อธิบายว่า ขยะมูลฝอย 
หมายถึง สิ่งท่ีใช้ในกิจกรรม การด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกท้ิงขวาง เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือไม่

http://www.แยกแลกยิ้ม.com/
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เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ หรืออาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ท าให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอีกต่อไป อีกท้ังยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กีรติ ยศยิ่ง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561ข) อธิบายว่า นวัตกรรมเป็นกระบวนสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออกสู่
ชุมชนในลักษณะของใหม่ท่ีไมเ่คยมีมาก่อนหรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดมิ แต่ไดร้ับการปรับปรุงเสรมิแต่งพัฒนาขึ้นไป  
ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นเดยีวกับวิโรจน์ ก่อสกลุ (2561ก) ท่ีเห็นว่านวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ ซึ่งจะตอ้งด าเนินการและจัดท าโครงการ แยก แลก ยิ้ม 
ให้ดีรวมถึงช่วยเหลือชุมชนรอบสถานีบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความส าคญัของการแยกขยะ 
และการดูแลสังคมชุมชนต่าง ๆ โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ไมเ่กิดขึ้นมาก่อน โดยการเชิญชวนใหผู้้เข้ามาใช้
บริการ และประชาชนท่ัวไป มาช่วยกันแยกขยะให้ถูกถังที่สถานีบรกิารน้ ามัน ปตท. ทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง  
ซึ่งทางสถานีบริการน้ ามัน ปตท. จะเป็นผู้น าขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ไปจ าหน่ายเพื่อน ารายได้ไปสร้าง
สาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีบริการ ซึ่งถือว่าสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรงก็คือขยะในชุมชนลดลง ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่วนในทางอ้อมคือขยะที่คน
ในชุมชนทิ้งสามารถน ามาเป็นเงิน เพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณก์ารเรยีนให้กับลูกหลานของคนในชุมชนนั้นเอง 
และยังสามารถช่วยซื้อผลผลติทางการเกษตรที่ราคาในท้องตลาดไมค่่อยดี มาช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนอีกด้วย 
เช่น การซื้อข้าวจากชาวนา และผลไมจ้ากเกษตรในพ้ืนท่ี และน ามามอบให้โรงเรยีนเพื่อท าเป็นอาหารกลางวันให้กับ
เด็ก ๆ ในชุมชน และยังช่วยรัฐบาลที่เสียเงินจ านวนมากในการก าจดัขยะหรือท าลายขยะอีกด้วย ซึ่งถอืว่าตัวอย่างที่
ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นเป็นประโยชน์มาก ๆ ส าหรับชุมชน สังคม และประเทศ ถือได้ว่านวัตกรรมนีน้่าสนใจมาก
และได้รับการตอบรับที่ดี แก่ชุมชนและหน่วยงานตา่ง ๆ พร้อมทั้ง มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ที่เกีย่วข้อง มีท่ัวประเทศ 
แต่กลับท าให้โครงการเกิดขึ้นได้จริงในวิธีการเดียวกัน นโยบายเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย และท าให้
โครงการเกิดขึ้นได้จริงเช่น ชุมชนดีมีความผูกพันกับสถานีบริการน้ ามัน และ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ได้ภาพลักษณ์
ที่ด ีและตอบสนองนโยบาที่จะท าขยะให้กลายเป็น สิ่งที่มีคณุค่าแกส่ังคมและชุมชนรอบ ๆ สถานีบริการน้ ามัน 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล คือปุณณดา หะจงกุล และศริริัตน์ มณีศักดิส์มบูรณ์ (สมัภาษณ์, 2561)  
 ประการแรก ช่วยลดงบประมาณของรัฐในการก าจัดขยะ ช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยประหยัดงบประมาณก าจัดขยะ
ให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือการแยกขยะทั้งในส่วนของบริษัท ฯ ประการทีส่อง ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติการณ์การ
ทิ้งขยะของมนุษย์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพ้ืนฐานทางดา้นจติใจเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยการน าขยะ
เปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเครื่องมืออุปโภคและสาธารณูประโภคในชุมชน  
 
การวเิคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือท าแผนกลยุทธ์ 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของโครงการ แยก แลก ยิม้ เป็นการน าผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
ที่ส่งผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในโครงการ เพื่อน ามาจดัท าแผนกลยุทธ์ และน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
ให้การด าเนินงาน การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ ดงันี ้
 
ตาราง 1. แสดงการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมโครงการแยก แลก ยิ้ม 
 

สภาพแวดล้อมภายใน จุด
แข็ง (Strength) 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดอ่อน (Weakness) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
(Threat) 

1.เป็นการคิดค้นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ในการ
น ามาช่วยในการก าจัดขยะ 

1.มีถังขยะตามจดุวาง
น้อยเกินไป  

1.สามารถเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์ในการให้
คนใส่ใจในการทิ้งขยะ  

1.งบประมาณในการ
พัฒนาโครงการ ยังไม่
เพียงพอ 

2. เป็นการสร้างสภาวะ 2. ไม่มีการควบคุมในการ 2. สร้างความสามัคคีและ 2.ขาดความร่วมมือกัน
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แวดล้อมท่ีดีในสถานี
บริการน้ ามันและชุมชน
โดยรอบ 

คัดแยกขยะอย่างชัดเจน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหว่างสถานีบริการและ
ชุมชน 

ระหว่างสถานีบริการน้ ามัน
และชุมชนโดยรอบ 
 

3. การประชาสมัพันธ์
เผยแพรโ่ดยเว็บไซด์ต่าง ๆ 
อย่างหลากหลาย 

3. ไม่มีสื่อประชาสมัพันธ์
อย่างต่อเนื่อง และเข้าถึง
อย่างเพียงพอ 

3. ส่งเสรมินโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการคัด
แยกและการทิ้งขยะอย่าง
ถูกที่ถูกวิธี 

3. การเปลี่ยนผู้บรหิาร
บ่อยครั้ง ท าให้นโยบาย ไม่
ขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ 

4. เปิดตัวโครงการอย่าง
ยิ่งใหญ่ และมีประโยชน์ต่อ
สังคม 

4. ป้ายประชาสมัพันธ์ไม่
ชัดเจนและน้อยเกินไป 

4. ท าให้สร้างรายได้และ
โอกาสในด้านตา่ง ๆ ให้แก่
เด็กและเยาวชน 

4. ขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาลในการพัฒนา
โครงการ 

 5. ประชาชนยังขาด
จิตส านึกท่ีดีในการทิ้งขยะ 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจในด้านต่าง ๆ 

 

 
 จากผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะมลูฝอย ท าให้วิเคราะห์ได้ว่าวิธีการที่ปตท. ก าหนดแผนงานท่ีมี
ความชัดเจนประกอบกับการก าหนดแนวทางและสื่อสารแผนงานไปให้ผู้ปฏิบัติ ณ สถานีบริการน้ ามันทั่วประเทศ ให้
น านโยบายไปปฏิบตัิอย่างมีประสทิธิภาพ และสร้างความตระหนักรูแ้ละสร้างนิสยัในการแยกขยะอย่างถูกต้องของ
ผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไป ส่งเสริมใหเ้กิดการน ารายได้จากการจ าหน่ายขยะไปท ากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ท่ัวประเทศ  

ในส่วนของข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ เรียงตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดงันี้ 
 1. วิธีด าเนินการนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา โครงการ แยก แลก ยิ้ม  
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีดงันี้  
 1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม คือการน าขยะที่เกิดขึ้นในสถานีบริการที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายได้ ส่งไปขายหรือน าไปจ าหน่ายใหผู้้รับรีไซเคลิ (recycle) เพื่อน ารายได้ทั้งหมดไปมอบให้เด็ก ๆ และ 
ผู้ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังสามารถน าขยะกลับมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ให้กลับคืนแก่ชุมชนและสังคม 
รอบข้างไดไ้ม่รู้จบ ดังนี ้
 

รูปแบบการแยกขยะ   
1. ถังขยะ สีเขียว ถังขยะ "ขยะเปียก" หรือ ถังขยะ 
"ย่อยสลายได้" บรรจุขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษ
อาหาร เศษไม้ พืช และขยะทีส่ามารถย่อยสลายได้ 

 
 
 

การแยกขยะไปขาย 

 
 
น าเงินที่ได้จากการขายไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน 

2. ถังขยะ สีเหลือง ถังขยะ "รีไซเคลิ" บรรจุขยะที่
สามารถน ากลับมาใช่ใหม่ได้ เช่น กระดาษ กระป๋อง 
เหล็ก เศษพลาสติก 
3. ถังขยะ สีน้ าเงิน ถังขยะ "ทั่วไป" 
 
  
 2) มีวิธีการประชาสมัพันธ์โครงการ แยก แลก ยิ้ม ให้เป็นทีรู่้จัก คือ 
 2.1 เริม่จากการกระตุ้นใหค้นตระหนักเรื่องปัญหาขยะที่ไมไ่ด้แยกโดยท าคลิปผ่านสื่อออนไลน์ 
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 2.2 เปิดตัวโครงการ แยก แลก ยิม้ ผ่านกิจกรรมแยกขยะผา่นเกมสอ์อนไลน์ โดยผู้ชนะจะได้เข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับศลิปินและเหล่าดารา โดยน ารายไดไ้ปช่วยเหลือชุมชนในด้านต่าง ๆ 
 2.3 สถานีบริการตา่ง ๆ ร่วมท ากิจกรรมผ่านโครงการ แยก แลก ยิม้ น ารายได้ไปช่วยชุมชน  
เมื่อมีสถานีบริการแห่งใดไปจดักิจกรรมก็จะมีการส่งขาวประชาสัมพนัธ์ให้สื่อมวลชน 
 - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีมสีถานบีริการ 
 - สังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้บริการและผู้ที่ท้ิงขยะต่าง ๆ ลงในถังของโครงการที่เราจัดเตรียมไว้ให้ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 
 2.4 สรา้งเนื้อหาและเกรด็ความรู้ในด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ สื่อต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์คือ (1) www.yaklakyim.com (2) facebook คือ
www.facebook.com/yaklakyim และ (3) การท าภาพยนตร์โฆษณารณรงค์การแยกขยะและแนะน าโครงการ
เผยแพร่ในช่วงเปิดตัวโครงการ แยก แลก ยิ้ม 
 3) ประโยชน์ต่อสังคม คือ สร้างจติส านึกของคนในการแยกขยะกับผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมถึงช่วยเหลอื
ชุมชนรอบสถานีบริการในด้านต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละพื้นท่ีมีการขาดปัจจัยพื้นฐานท่ีแตกต่างกัน เช่นการศกึษา กีฬา 
สาธารณสุข สังคม วัฒนธรรม สถานีบริการจึงเป็นจุดเช่ือมระหว่างผู้บริโภคในการช่วยเติมเต็มให้กับชุมชนใกล้ ๆ  
กับสถานีบริการและเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดตี่อกันในด้านต่าง ๆ ยังสร้างประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมาย  
เช่น 
 3.1 ช่วยสร้างจิตส านึกการแยกขยะให้กับคนไทยและช่วยสร้างจิตส านึกการแบ่งปันการดูแลสังคมและชุมชน  
 3.2 ท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถานีบริการน้ ามันของ ปตท. ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น  
 3.3 ช่วยท าให้ปริมาณขยะของประเทศไทยลดลงและช่วยลดงบประมาณของรัฐในการก าจัดขยะ 
 3.4 ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติการณ์การทิ้งขยะของมนุษย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับพ้ืนฐานทางดา้น
จิตใจเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยการน าขยะเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาเครื่องมืออุปโภคและสาธารณูประโภค 
ในชุมชนต่าง ๆ 
 2. ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา โครงการ แยก แลก ยิ้ม 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีดงันี้  
 1) ปัญหาและอุปสรรคในการแยกขยะ เช่นการแยกขวดน้ าดื่ม ขวดแก้ว และกระป๋องจะน าไปจ าหน่าย 
และการแยกส่วนขยะมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่จะน าไปจ ากัดตามวิธีมาตรฐาน เพราะบางคนยังขาดจติส านึกในการทิ้งขยะ 
ต่าง ๆ อยู่ จึงท าให้เกิดการล่าช้าและยากต่อการแยกขยะต่าง ๆ 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขยะของโครงการ แลก แยก ยิม้ คือการท าความสะอาดขยะเปื้อน
อาหารก่อนน าไปส่งต่อผูร้ับ recycle หรือการแยกขยะนั้นเองที่ท าไดค้่อนข้างยากและต้องใช้เวลาในการท ามาก
พอสมควร จึงถือได้ว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก าลังหาทางแก้ไขอยู่ และอีกปัญหาหนึ่งคือประชาชนยังทิ้งขยะโดยการ 
มักง่ายและชอบความสะดวกสบาย โดยไม่ค่อยสนใจถังขยะที่โครงการจัดแยกไว้ให้อย่างชัดเจน 
 3) ปัญหาและอุปสรรคในความไม่เข้าใจถึงหลักการ วิธีการในการแยกขยะหรือมองไม่เห็นและไม่ทราบถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับจากการแยกขยะ รวมถึงความมักง่ายของคนในสังคมเป็นปญัหาและอุปสรรคในด าเนินการ 

3. แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุง นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีดังนี้ 
 1) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยกันรณรงค์เกี่ยวกับ
ความส าคญัของการแยกขยะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นใหม้าก คือ 
 1.1 ประชาสัมพันธ์การแยกขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้มากข้ึน 
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 1.2 ให้ค าแนะน าและบอกเล่าถึงข้อดีของการแยกขยะให้ถูกวิธีมากยิง่ขึ้น 
 2) การให้ค าแนะน าการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เห็นชัดเจน และขอความช่วยเหลือจาก
แม่บ้านท่ีท าการคัดแยกขยะก่อนน าไปขายต่อ และจัดกจิกรรมในสถานีบริการให้กระตุ้นผู้มาใช้บริการมีความเข้าใจ
ในการทิ้งขยะให้ถูกทางและบอกตอ่ว่าขยะที่ท่านท้ิงสามารถน าไปใช้ประโดยชน์ในด้านใดบ้างและมีความหมายต่อ
สังคมอย่างไร  
 3) การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้เป็นโครงการพื้นฐานที่ยั่งยืน เพือ่ลดปัญหาขยะล้นเมืองและ 
แก้ไขปญัหามลพิษที่เกิดจากการก าจัดขยะรัฐบาลจ าเป็นต้องส่งเสรมิเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน โดยให้ประชาชนรู้จัก 
แยกขยะตั้งแต่ที่ภายในบ้านและขยายไปจนถึงในสังคมใหญ่ ๆ โดยก าหนดนโยบาย  เช่นให้ภาครัฐในสว่นท้องถิ่นให้
ส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละหมู่บา้นแยกขยะตั้งแตภ่ายในบ้าน โดยท าเป็นกฎระเบียบของหมู่บ้านและให้รัฐบาล 
จัดถังขยะแยกประเภทวางตามจุดให้ประชาชนสะดวกในการจัดเก็บขยะ และรัฐบาลควรท าเป็นวาระแห่งชาติและ
เชิญชวนองค์การทุก ๆ ภาคส่วนรว่มกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านกึการแยกขยะอย่างจริงจัง และส่งเสรมิเพิ่มเติม
ดังนี ้
 3.1 สื่อความ พร้อมทั้งอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 3.2 ปฏิบัตจินเป็นแบบอย่างแก่คนรอบข้าง   
 4) มีการวางแผนการคดัแยกขยะของลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เนื่องจากวา่บ้างครั้งลูกค้าบางส่วนยังทิ้งขยะ 
ผิดประเภทอยู่ทางบริษัทฯ จึงไดม้กีารปรับคุยกบัแม่บ้านให้หมั่นเดินไปดูถังขยะ เพื่อที่จะได้คอยแยกขยะให ้
ถูกประเภท ซึ่งก็จะท าใหลู้กค้าเมือ่เห็นว่าขยะแยกประเภทถูกต้องลกูค้าก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ดี
ขึ้นถึงแม้ไม่ได้ครบ 100 เปอร์เซ็น    
 5) เพิ่มหมวดขยะกับถังขยะโครงการ แยก แลก ยิ้ม มากข้ึน เช่น ขยะอันตราย/ขยะเพื่อน าไปใช้ต่อและ
ขยะอื่น ๆ 
 6) มีโครงการ แยก แลก ยิม้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยและวัฒนธรรมในการแยกขยะอยา่ง 
ถูกวิธี ไม่ใช่แค่ในสถานีบริการน้ ามนัของปตท. แต่ควรรวมถึงในครัวเรือนและในชุมชน  
 

อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการบรหิารจัดการขยะมลูฝอย กรณศีึกษา โครงการ แยก แลก ยิม้ บริษัท ปตท.

จ ากัด (มหาชน) มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายสามารถน าแนวคิดทฤษฎมีาอภิปรายผลการวิจยั ดังน้ี 
นวัตกรรมการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม มีวธิีด าเนินการนวตักรรมการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบใหม่ ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายส าคญัคือต้องการสร้างจติส านึก 
ของคนในการแยกขยะมูลฝอยกับผู้บริโภคโดยทั่วไป และพัฒนาในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้คนสนใจและเข้าใจวิธีการแยก
ขยะมูลฝอย สอดคล้องกับแนวคิด Shah (อ้างถึงใน อาณัติ ต๊ะปินตา, 2553) ได้อธิบายว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง  
สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรม การด าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูกท้ิงขวาง เนื่องจากไมส่ามารถใช้งานได้อีกตอ่ไป หรือไม่
เป็นที่พึงประสงค์ของผู้ใช้ หรืออาจด้วยเหตุผลอื่น ๆ ที่ท าให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคณุคา่หรือไมเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอีกต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กีรติ ยศยิ่ง (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561ข) อธิบายว่า นวัตกรรมเป็นกระบวนสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติจริงและมีการเผยแพร่ออก 
สู่ชุมชน ในลักษณะของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อนหรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดมิ แต่ไดร้ับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นไป 
ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นเดยีวกับวิโรจน์ ก่อสกลุ (2561ก) ท่ีเห็นว่านวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ ท่ีเป็นไปในทางบวกและสามารถน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ ซึ่งจะตอ้งด าเนินการและจัดท าโครงการ แยก แลก ยิ้ม 
ให้ดีรวมถึงช่วยเหลือชุมชนรอบสถานีบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนเห็นถึงความส าคญัของการแยกขยะ 
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และการดูแลสังคมชุมชนต่าง ๆ โครงการนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ไมเ่กิดขึ้นมาก่อน โดยการเชิญชวนใหผู้้เข้ามาใช้
บริการ และประชาชนท่ัวไป มาช่วยกันแยกขยะให้ถูกถัง ท่ีสถานีบรกิารน้ ามัน ปตท. ทั่วประเทศกว่า 1,700 แห่ง  
ซึ่งทางสถานีบริการน้ ามัน ปตท. จะเป็นผู้น าขยะที่สามารถรีไซเคิลไดไ้ปจ าหน่ายเพื่อน ารายไดไ้ปสร้าง
สาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนโดยรอบสถานีบริการ ซึ่งถือว่าสร้างประโยชน์ต่อ
สังคมในทางตรงและทางอ้อม ซึ่งทางตรงก็คือขยะในชุมชนลดลง ชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่วนในทางอ้อมคือขยะที่คน
ในชุมชนทิ้งสามารถน ามาเป็นเงิน เพื่อช่วยซื้ออุปกรณ์กีฬา อุปกรณก์ารเรยีนให้กับลูกหลานของคนในชุมชนนั้นเอง 
และยังสามารถช่วยซื้อผลผลติทางการเกษตรที่ราคาในท้องตลาดไมค่่อยดี มาช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลนอีกด้วย 
เช่น การซื้อข้าวจากชาวนา และผลไมจ้ากเกษตรในพ้ืนท่ี และน ามามอบให้โรงเรยีนเพื่อท าเป็นอาหารกลางวันให้กับ
เด็ก ๆ ในชุมชน และยังช่วยรัฐบาลทีเ่สียเงินจ านวนมากในการก าจดัขยะหรือท าลายขยะอีกด้วย ซึ่งถอืว่าตัวอย่างที่
ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นเป็นประโยชน์มาก ๆ ส าหรับชุมชน สังคม และประเทศ ถือได้ว่านวัตกรรมนีน้่าสนใจมาก
และได้รับการตอบรับที่ดี แก่ชุมชนและหน่วยงานตา่ง ๆ พร้อมทั้ง มีประสิทธิภาพ เพราะผู้ทีเ่กีย่วข้อง มีท่ัวประเทศ 
แต่กลับท าให้โครงการเกดิขึ้นได้จรงิในวิธีการเดียวกัน นโยบายเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกันอีกด้วย และท า
ให้โครงการเกดิขึ้นได้จริงเช่น ชุมชนดีมีความผูกพันกับสถานีบริการน้ ามัน และ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
ได้ภาพลักษณ์ทีด่ี และตอบสนองนโยบาที่จะท าขยะให้กลายเป็น สิ่งที่มีคุณค่าแก่สังคมและชุมชนรอบ ๆ  
สถานีบริการน้ ามันนอกจากน้ียังสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมลู คือ ปุณณดา หะจงกุล และเย็นฤดี ค าทะเนตร (สัมภาษณ,์ 
2561) สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมจากข้างต้นว่า ประการแรก ช่วยลดงบประมาณของรัฐในการก าจัดขยะ ช่วยลด
ปริมาณขยะช่วยประหยัดงบประมาณก าจัดขยะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดคือการแยกขยะทั้งในส่วนของ
บริษัทฯ เอง ประการที่สอง ช่วยปรับเปลีย่นพฤติการณ์การทิ้งขยะของมนุษย์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับ
พื้นฐานทางด้านจิตใจเพื่อช่วยเหลอืสังคม โดยการน าขยะเปลีย่นเปน็ทุนการศึกษาเครื่องมืออุปโภคและ 
สาธารณูประโภคในชุมชนต่าง ๆ  

ปัญหาและอุปสรรคของนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา โครงการ แยก แลก ยิ้ม 
บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ซึ่งปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โครงการ แยก แลก ยิ้ม คือการแยกขยะ เช่นการแยกขวดน้ าดื่ม ขวดแก้ว และกระป๋องจะน าไปจ าหนา่ย และ 
การแยกส่วนขยะมลูฝอยอ่ืน ๆ ทีน่ าไปจ ากัดตามวิธีมาตรฐาน เพราะคนจ านวนไม่น้อยขาดจติส านึกในการทิ้งขยะ
ต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการไทย อาทิ อาณัติ ต๊ะปินตา (2553) อธิบายว่า การลดและ 
การคัดแยก ณ แหล่งก าเนดิ คือ การด าเนการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ อันได้แก่ บ้านเรือ อาคาร
ส านักงาน สถานศึกษา ห้างร้าน ตลอดจนสถานท่ีสาธารณะทั่วไป เพ่ือรอการเก็บขน การรวบรวม และการน าไป
ก าจัดท าลาย ซึ่งในการด าเนินการกับขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าหนดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นเจ้า
บ้านเรือนหรืออาคารสถานท่ีต่าง ๆ โดยมีหลักในการจัดการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การลดขยะ ณ 
แหล่งก าเนิด (Source reduction) เพื่อให้มีปริมาณขยะที่จะต้องน าไปก าจัดหรือท าลายให้น้อยที่สุดเทา่ที่จะท าได้ 
และการคัดแยกขยะ (Waste separation) ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคญัประการหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการขยะใน
ขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย และยังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องของการขาดความร่วมมือระหว่างสถานีบริการ
น้ ามันและชุมชนโดยรอบอันนี้ก็จะเกิดขึ้นกับพ้ืนท่ีซึ่งการสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับประชาสัมพันธ์โครงการเข้าถึง
ได้ไม่ครอบคลุมทั้งร้อยเปอร์เซ็นตห์รือบางสถานีบริการซึ่งเจ้าของไมไ่ด้เห็นความส าคัญหรือชุมชนไมม่คีวาม
กระตือรือร้นที่จะมาร่วมกับกิจกรรมนีก้็เป็นไปได้ที่ท าให้ผลตอบรับ และการเปลี่ยนผู้บริหารบ่อยครั้ง ท าให้นโยบาย 
ไม่ขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ เรื่องการเปลีย่นผู้บริหารบ่อยครั้งท าใหน้โยบายไม่ขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์อันนี้เป็น
ลักษณะของการบริหารจัดการของปตท. ซึ่งเป็นลักษณะของรัฐวิสาหกิจนั้นการเปลี่ยนผู้บริหารในแตล่ะระดับช้ันนั้น 



11 
 

สามารถเกิดขึ้นตามรอบของปีงบประมาณอยู่แล้ว จึงถือว่าเป็นอุปสรรคส าคญัว่าถ้าผูบ้ริหารท่านต่อไปไม่ให้
ความส าคญัหรือไม่เห็นว่าโครงการ แยก แลก ยิ้ม นี้มีประโยชน์ก็อาจจะท าให้ความต่อเนื่องหรือการบริหารจดัการที่
ต้องใช้เวลาอาจท าให้ประสบความส าเร็จตามช้า สุดท้ายคือขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาโครงการ  
แยก แลก ยิ้ม การขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาโครงการอันน้ีชัดเจนเลยว่าเป็นงบประมาณที่ ปตท. 
สนับสนุนเองเท่านั้น ไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณหรือการส่งเสริมจากรัฐบาล ซึ่งถ้าอุปสรรคข้อนี้ถูกแก้ไข
รัฐบาลมาช่วยเรามากขึ้นหรือมาก าหนดเป็นกฎหมายเป็นนโยบายให้กับสถานีบริการน้ ามันของบริษัท อื่น ๆ ทุกที่ท่ัว
ประเทศหรือเอาโครงการนีไ้ปเป็นโครงการน าร่องซึ่งท าให้หน่วยงานราชการอื่นกลายเป็นจุดรับขยะกจ็ะเกิดการ 
ต่อยอดท าให้การสร้างนิสยัเก็บขยะพร้อมทั้งการให้ความร่วมมือกันระหว่างชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาใน
ภาพรวมให้ดีขึ้นอยา่งจริงจังและดยีิ่งข้ึน 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุง นวัตกรรมการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา 
โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) มีประเด็นที่น ามาอภิปรายคือทางโครงการ แยก แลก ยิ้ม และ
ผู้บริหารโครงการจะต้องน าปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขอย่างจริงจังและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หาจดุด้วยเพื่อพัฒนาให้
ถูกจุด พร้อมทั้งให้ค าแนะน าหรือติดป้ายประชาสมัพันธ์เพิ่มมากข้ึนเพื่อให้เห็นชัดเจน และขอความช่วยเหลือจาก
แม่บ้านท่ีท าการคัดแยกขยะก่อนน าไปขายต่อ และจัดกจิกรรมในสถานีบริการให้กระตุ้นผู้มาใช้บริการมีความเห็นใจ
ในการทิ้งขยะให้ถูกทางพร้อมท้ังบอกต่อว่าขยะที่ท่านท้ิงสามารถน าไปใช้ประโดยชน์ในด้านใดบา้งและมีความหมาย
ต่อสังคมอย่างไร นอกจากน้ียังสอดคล้องกับศิรินทิพย์ ชาติพหล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนบา้นโนนลาน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า การ
พัฒนาแนวทางการขยะมูลฝอยมี 4 แนวทาง คือ 1) ด้านการแปลงรปูขยะมูลฝอย คือ สอดแทรกความรู้และ 
การแปลงรูปของขยะมูลฝอยให้เกดิประโยชน์ จัดตั้งธนาคารขยะ น าขยะไปขายเป็นรายไดเ้สริม จัดท าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ส่งเสรมิการประดิษฐส์ิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 2) ด้านการก าจัดขยะมลูฝอย คือ ส่งเสริมให้มสี่วนร่วมในการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 3) ด้านการรวบรวมขยะมลูฝอย คือ จัดหาหน่วยงานสนับสนุนเรื่องงบประมาณ และในพ้ืนนท่ีต้อง
มีการจัดถังรองรับขยะมลูฝอยใหม้จี านวนพอเพียงสะดวกในการทิ้งถงัขยะต้องมีฝาปดิแยกตามชนิดต่าง ๆ  และต้อง
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผูดู้แลรบัผิดชอบแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 4) ด้านการควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย คือ 
ปลูกฝังจิตส านึกในท้ิงขยะมลูฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จดัอบรมวิธีการลดปริมาณขยะ มูลฝอย มีการศึกษาดูงาน 
พร้อมท้ังส่งเสริมให้ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ตั้ง กฎระเบียบ และนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย จะส่งผลใหเ้กิดความส าเรจ็ของโครงการ แยก แลก ยิ้ม และขอความร่วมมือของประชาชนท่ีมาใช้
บริการที่สถานีบริการน้ ามัน โดยประชาชนท่ัวไป องค์กรเอกชนและชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการใน
กิจกรรมแยกขยะ การทิ้งขยะลงถงัขยะประเภทต่าง ๆ ในขณะเดียวกันต้องแนะน าและพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจโครงการรวมถึงขอรับการสนับสนุนถังขยะเพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
การเชิญชวนประชาชนในหลายพืน้ท่ีต่าง ๆ รอบสถานีบริการสนใจโครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอย โครงการ แยก แลก ยิ้ม บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และ 
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สร้างนิสยัในการแยกขยะอย่างถูกต้องของผู้บริโภคและประชาชนท่ัวไปส่งเสริมใหเ้กิดการน ารายไดจ้ากการจ าหน่าย
ขยะ ไปท ากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และส่งเสรมิให้เป็นแหล่งเรยีนรู้แกป่ระชาชน
ทั่วไปและหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี ้
 1. บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) ควรขยายผลไปยังจุดรบัขยะอื่น ๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านจิฟฟี่ ร้านค้าตา่ง ๆ 
ในสถานีบริการน้ ามัน และเพิ่มจดุวางถังขยะในสถานีบริการน้ ามัน เป็นต้น  
 2. ควรจะร่วมมือกับ บริษัท วงษ์พาณิชย์ จ ากัด ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะ มายาวนาน 
เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 3. ควรจะผลักดันให้รัฐบาลก าหนดนโยบาย โดยให้หน่วยงานภาครฐัอ่ืน ๆ เข้ามามสี่วนร่วม เช่น 
ส านักงานเขต อ าเภอ โรงเรยีน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เพื่อเพ่ิมจุดรับขยะได้ง่ายมากยิง่ขึ้น และ 
เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงและน าขยะมาบริจาคและร่วมโครงการได้ง่ายมากยิ่งข้ึน  
 4. ควรส่งเสริมให้หน่วยงานเอกชนน าโครงการ แยก แลก ยิ้ม ไปเปน็ต้นแบบในการพัฒนาให้เกิด 
ความร่วมมือกับชุมชนน าไปสูเ่ป้าหมายของการรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดยีิ่งข้ึน 
 5. ควรเพิ่มจุดให้ความรู้ จุดอบรม และจุดการเรียนรู้ในสถานีบริการน้ ามันทุกสาขา เรื่องการคัดแยกขยะ
และการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงและสามารถฝึกฝนเรียนรู้ไดม้ากยิ่งขึ้น 
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