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บทคดัย่อ 
การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ปัญหา และแนวทาง

การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนท่ีเหมาะสม เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากหัวหนา้
ครัวเรือน 308 ครัวเรือน 12 หมู่บา้น ผลการศึกษาพบวา่  

1. สภาพการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน จากการศึกษาพบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการ
คดัแยกขยะในครัวเรือนก่อนนาํไปท้ิง ไม่มีถงัขยะแยกประเภท ไม่มีการนาํขยะท่ีสามารถนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์ได้
กลบัมาใชอี้ก มีการจดัการขยะอนัตรายท่ีไม่ถูกตอ้ง เน่ืองดว้ยขาดความรู้ ไม่ทราบวา่การจดัการขยะมูลฝอยท่ีครัวเรือน
ปฏิบติัอยูถู่กตอ้งหรือไม่ และไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการ 

2. ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า ประชาชนไม่รู้วิธีในการจดัการขยะมูลฝอย ไม่มีการนาํ
ขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น การนาํเศษอาหารท่ีเหลือจากการรับประทานมาหมกัเพ่ือทาํปุ๋ยหรือนาํไปสาํหรับใช้
เล้ียงสัตว ์ไม่มีการประยกุตส่ิ์งของเคร่ืองใชท่ี้ชาํรุดแลว้เพ่ือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง ไม่รู้วธีิการจดัการขยะมูลฝอย
แต่ละประเภทวา่ควรปฏิบติัอยา่งไร และไม่รู้ถึงผลกระทบท่ีจะตามมาทั้งทางตรง และทางออ้มจากการกาํจดัขยะมูลฝอย
แบบผดิวธีิ 

3. แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงลาดท่ีประชาชนตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึน ไดแ้ก่ ตอ้งการใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงลาดจดัเกบ็ขยะมูลฝอยในชุมชน จดัหาภาชนะสาํหรับรองรับ
ขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทภายในชุมชน และจดัให้มีการอบรมให้ความรู้กบัประชาชน ในการคดัแยกประเภทขยะ 
การนาํขยะท่ีใชแ้ลว้กบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีกคร้ัง 

 
 

ABSTRACT 
This research had the objective to study household waste management of the population, to study  

the problems encountered, and to propose guidelines for improving appropriate household waste management.  Data 
were collected by questionnaire with a sample of 308 household heads from 12 villages.  The results are as follows: 

 
*นักศึกษา หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
**อาจารย์ประจาํ สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน วิทยาลยัการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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1. The status of household waste management:  This study found that most households do not 
sort the solid waste before disposing it.  There are no separate waste receptacles for the different types of 
solid waste.   There is no recycling of waste for reuse or alternative use.  Disposal of toxic waste is not in 
accordance with sanitation principles.  These deficiencies are due to lack of knowledge about proper 
household waste management procedures.  The population has never received information about proper 
waste disposal from the government. 

2. Problems of household waste management:  The respondents in the sample did not know the 
preferred methods of waste management.  There was no recycling of reusable waste, such as using leftover 
food to create a compost for fertilizer, or for use in feeding livestock.  There were no attempts to find other 
applications for damaged articles so that they could continue to be useful instead of being discarded.  The 
respondents did not know the proper methods of management of the different types of waste, and were not 
aware of the potentially adverse consequences – both direct and indirect – by improper waste disposal. 

3. Guidelines for improving household waste management:  The population in the area of 
jurisdiction of the MuangLatTambon Administrative Organization (TAO) would like to see the TAO 
conduct waste collection in the community, provide waste receptacles of the different types of waste, and 
arrange training for local residents in methods of waste sorting, recycling and alternative productive use of 
waste. 

 
 

คาํสําคญั: การจดัการขยะมูลฝอย การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย  
Key Words:  solid waste management, solid waste management in the Community  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
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การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของคน เก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงของเหลือใช้ท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงถูกทอดท้ิงในรูป
ของขยะมูลฝอย เช่น  เศษผกั เศษเน้ือ เปลือกผลไม ้
ใบตองห่ออาหาร ซ่ึงเป็นขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้
รวดเร็ว แต่ในปัจจุบันมีการนําอาหารสําเร็จรูป หรือก่ึง
สาํเร็จรูปมารับประทานกนัมากข้ึน อาหารประเภทน้ีผลิต
จากโรงงานมีการใช้พลาสติก  ยาง กระดาษ  แก้ว 
โฟมห รือ  โลหะในการบรร จุ หี บ ห่ อ เพ่ื อความ
สะดวกสบายของผูบ้ริโภค เศษของเหลือท่ีเป็นขยะ
ส่วนมากจึงประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์มากกว่าเศษ
อาห าร  นอกจาก น้ีพฤ ติกรรม  และค่ านิ ยมของ
ประชาชน ส่วนใหญ่มีมีการเปล่ียนแปลงไป จึงทาํให้
ขยะประเภทน้ีมีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะในชุมชนเมือง 

ขยะมูลฝอยก่อให้ เกิดปัญหามากมายใน
สังคม และมีผลกระทบหลายประการ เช่น เกิดมลพิษ
ทางดิน มลพิษทางนํ้ า มลพิษทางอากาศ เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์เช้ือโรค และแหล่งนาํโรคเกิดกล่ินเหม็น มี
แมลงวนั แมลงสาบ หนูไปรบกวน ก่อให้เกิดความ
รําคาญแก่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง ขยะ
แห้งบางชนิดเป็นเช้ือเพลิงไดอ้ย่างดี และหากการเก็บ
ขนหรือกาํจัดไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธี ก็จะก่อให้เกิดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 

สําหรับสาเหตุของการเกิดปัญหาในการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีสําคญัประการหน่ึงก็คือ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในแต่ละชุมชนแม้
รัฐบาลส่วนกลางจะมีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนลดปริมาณขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ แลว้
กต็าม ดงันั้น เพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าวจาํเป็น ตอ้งมีการ
วางแผนในการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยั
ความร่วมมือกบัทุกฝ่ายโดยการทาํความเขา้ใจและขอ
ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย นอกจากน้ีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบจะต้องเป็นตัวประสานกับทุกฝ่าย และ
ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งจริงจงัการกาํจดัขยะมูลฝอย
ขององค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างๆ จะตอ้งมีการ
บริหารจดัการระบบ ทั้งในเร่ืองงบประมาณดาํเนินการ
และบุคลากร ร่วมทั้ งการจดัเก็บค่าธรรมเนียมอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นธรรมแลว้ยงัตอ้งอาศยัความรู้
ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
อี ก ด้ ว ย (ก ร ม ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ภ าพ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม. 
( 2546) .ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2546.  ก รุ ง เท พ : 
กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม) 

สาํหรับการจดัการขยะมูลฝอย ของรัฐบาลชุด
ปั จ จุบันนํ าโดย  พล เอกประยุท ธ์ิ   จันท ร์โอช า 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.)ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดทาํ Roadmap 
การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช .) เม่ือวัน ท่ี  26 สิ งหาคม  2557 โดยมีการจัด
ขั้นตอนการดาํเนินงานไว ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้ นตอน ท่ี  1 กําจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี
วกิฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) 

ขั้ นตอน ท่ี  2 ส ร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม 
(ขยะมูลฝอยใหม่) 

ขั้นตอนท่ี 3 วางระเบียบมาตรการ 
การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
ขั้นตอนท่ี 4 สร้างวินยัของคนในชาติ มุ่งสู่การจดัการท่ี
ย ัง่ยนื โดย ให้ความรู้ประชาชน และบงัคบัใชก้ฏหมาย 
ดาํเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ(นโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ.(2557). Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  เม่ื อวัน ท่ี  26 
สิงหาคม  2557.ค้น เม่ือวัน ท่ี  9 ธันวาคม  2557 จาก 
http://infofile.pcd.go.th/mgt/Roadmap_Aug262014.pd
f?CFID=326010&CFTOKEN=13897021) 

องค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นองค์กรท่ี
ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากความ
ครอบคลุมของพ้ืนท่ีของประเทศ และจากจาํนวนประชากร
ท่ีต้องให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาํบลได้รับการ
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จัดตั้ งข้ึนโดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ. 2537 โดยเหตุท่ีมาตรา 
66 มาตร  67 และมาตรา  68 ของพระราชบัญญั ติ
องค์การบริหารส่วนตาํบลได้กาํหนดบทบาทหน้าท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตาํบลไวก้วา้งขวางมาก และ
เก่ียวขอ้งกบัชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในแทบ
ทุกดา้น ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสาํคญัปัญหาหน่ึง
ท่ี อปท.จะตอ้งรับผดิชอบในการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
องค์การบริหารส่วนตาํบลถือเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งดูแล และให้บริการประชาชนทั้งความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ตาํบลในพื้นท่ี  ๆรับผิดชอบ 
ดังนั้ นปัญหาท่ีก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประชาชนใน
พ้ืนท่ีๆ รับผิดชอบทุกๆ ปัญหาจึงถือว่าเป็นหน้าท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ร่วมทั้งปัญหาในการจดัการ
ขยะมูลฝอยดว้ย 

ขยะมูลฝอยเป็นปัญหากบัทุก อปท. แต่ข้ึนอยู่
ท่ีว่าในแต่ละอปท . มีวิธีการหรือกลยุทธ์ใดในการ
จัดการกับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในท้องถ่ิน 
เพ่ื อ ให้ ป ระช าชน มี สุ ข ภ าพ อน ามั ย ท่ี ดี  และ มี
สภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่ เพ่ือให้การจดัการจดัเก็บ การ
ขน การกาํจดัขยะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ องคก์าร
บริหารส่วนตาํบลม่วงลาดในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีมี
ความใกลชิ้ดประชาชนและมีภารกิจท่ีตอ้งปฏิบติัดา้น
การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ภายใต้เขต
รับผิดชอบทั้ งหมด  12 หมู่บ้าน  1,324  ครัวเรือน 
ประชากร 5,511 คน และมีแนวโนม้ประชากรเพิ่มมาก
ข้ึน เน่ืองจากมีการขยายตวัทั้ งระบบคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ภาคเศรษฐกิจดา้นธุรกิจโรงนํ้ าด่ืม 
ธุรกิจการคา้ และการเกษตร การเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ทาํให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน จาก
ขอ้มูลการจดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอ็ด ไดมี้การ
ดาํเนินการเพียงแค่จดัซ้ือถงัขยะท่ีผลิตจากยางรถยนตท่ี์
ใชแ้ลว้มาวางไวต้ามริมทางหลกัเท่านั้น ซ่ึงแต่ละจุดจะ
ตั้ งห่างกันมาก  สําหรับคนท่ี ท้ิงขยะในถังท่ี  อบต .
จดัเตรียมไวใ้ห้จะเป็นครอบครัวท่ีมีถงัขยะตั้งหนา้บา้น

เท่านั้น เม่ือขยะเตม็ถงัท่ี อบต.นาํมาตั้งไวใ้นชุมชนเตม็
แลว้ ทางองค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด ก็ไม่ไดมี้
การดาํเนินการเกบ็ขยะท่ีประชาชนท้ิงลงถงัไปกาํจดัแต่
อย่างใด  แต่ได้ปล่อยให้ เป็นหน้าท่ีของประชาชน
ดาํเนินการในการจดัการ และกาํจดัขยะมูลฝอยในถงั
นั้นดว้ยตวัเอง ส่วนครัวเรือนอ่ืนนอกจากน้ีก็จะจดัหา
ภาชนะสาํหรับท้ิงขยะมาใชเ้องในครอบครัวของตวัเอง 
โดยส่วนมากจะใช้ถงัสีท่ีใช้แลว้มาทาํเป็นถงัขยะใน
ครัวเรือน  ทําให้ ส่ งผลกระทบกับ ชุมชน  อีกทั้ ง
ประชาชนไม่มีการคดัแยกขยะก่อนท้ิง ขยะเหล่านั้นจะ
ถูกท้ิงลงถงัเดียวกันก่อนจะนําไปกาํจัดด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น เผาไฟ ท้ิงขา้งทาง และท้ิงขา้งริมตล่ิงแม่นํ้ าชี เป็น
ตน้ ทางองคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด ไม่ไดเ้ขา้มา
ดาํเนินการในการจัดการ และกาํจัดขยะท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนเลย โดยปล่อยให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
ต้องพ่ึงพาตัวเอง ดาํเนินการจัดการ และกาํจัดขยะท่ี
เกิดข้ึนเองภายในแต่ละครัวเรือนทาํให้ปัญหาขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ี
อาศยัอยูใ่กลแ้หล่งท้ิงขยะในดา้นมลพิษทางอากาศจาก
ควนัท่ีเผาขยะ และกล่ินของขยะ เป็นตน้ เหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้นั้นเป็นปัญหา
เร้ือ รังมายาวนานตั้ งแ ต่อ ดีตจนถึงปั จจุบัน  และ
กลายเป็นปัญหาสําคญั ซ่ึงประชาชนก็ไม่สนใจ ทาํตวั
เหมือนเอาหูไปนา เอาตาไปไร่ แต่องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด ควรจะแสดงความรับผิดชอบในการ
ดูแลประชาชน  ในท้องถ่ินของตัวเอง  โดยเข้ามา
ดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี เกิดข้ึนใน
ครัวเรือนและชุมชน ตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีไดบ้ญัญติัไว้
ในอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติักาํหนดแผน และ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน(กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน: มาตรฐาน
การบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, มาตรฐานการจดัการขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกลูคน้วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557จาก 
www.dla.go.th/work/e_book/eb1/eb1.html) 
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ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาในฐานะประชากรท่ีอาศยั
อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตาํบล
ม่วงลาด อาํเภอจังหาร จังหัดร้อยเอ็ด จึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาดเน่ืองดว้ยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วง
ลาด ไม่ได้ให้ความสําคญั และไม่มีนโยบายเก่ียวกับ
การจดัการขยะ อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ เพ่ือศึกษา
การจดัการขยะมูลฝอย และปัญหาการจดัการขยะมูล
ฝอยของประชาชน เพ่ือหาแนวทางในการจดัการขยะ
มูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนท่ีเหมาะสม ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงลาด  อําเภอจังหาร 
จงัหวดัร้อยเอด็ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ื อ ศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ 

3. เพ่ือหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชนท่ีเหมาะสม ในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตําบลม่วงลาด  อําเภอจังหาร  จังหวัด
ร้อยเอด็ 
 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษาคร้ังน้ีเป็น
การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด 
อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ จาํนวน 12 หมู่บา้น 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาการศึกษาคร้ังน้ี ได้
ศึกษาถึงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด 
อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตเน้ือหาใน
การศึกษา ดงัน้ี 

2.1 แหล่งกาํเนิด และประเภทของขยะ 

2.2 การคดัแยกขยะ 
2.3 การท้ิงขยะ 
2.4 การจดัเกบ็ขยะ 
2.5 การกาํจดัขยะ 
2.6 หนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วน

ทอ้งถ่ินในการจดัการขยะมูลฝอย 
3. ขอบเขตด้านประชากรประชากรกลุ่ม

ตวัอย่างท่ีจะทาํการศึกษามีกลุ่มตัวอย่างจากหัวหน้า
ครัวเรือน 308 ครัวเรือนใน 12 หมู่บา้นโดยใชสู้ตรของยา
มาเน่ (Yamane, 1967) ในการสุ่มเลือกหวัหนา้ครัวเรือน 

4. ขอบเขตระยะเวลาสําหรับระยะเวลาท่ีใช้
ในการศึกษาการกาํจดัขยะมูลฝอยโดยชุมชน ใชเ้วลา 6 
เดือน (เร่ิม 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557) 
 
วธีิดาํเนินการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชากรท่ีนํามาศึกษา คือ  หัวหน้า

ครัวเรือนซ่ึงมีสํามะโนครัว ซ่ึงอาศยัอยูใ่นเขตองคก์าร
บริหารส่วนตําบลม่วงลาด  อําเภอจังหาร  จังหวัด
ร้อยเอด็โดยนาํจาํนวนดงักล่าวมาคาํนวณตามสูตรของ
ยามาเน่ (Yamane, 1967) ให้มีการคลาดเคล่ือนในการ
สุ่ม 5% 

สูตร n = N / (1 + n ) 
n คื อ  ข น า ด

ตวัอยา่ง 
N คือ ประชากร 
E คื อ  ค่ า

ความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม (5%) 
n =

  
 =

 307.192 คิดเป็น 308 
จากการคํานวณได้หัวหน้าครัวเรือนกลุ่ม

ตัวอย่าง  308 ตัวอย่าง แต่ตําบลม่วงลาดมีจํานวน
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบถึง 12 หมู่บ้าน  และกลุ่ม
ตวัอย่างก็กระจายอยู่ทั้ ง 12 หมู่บ้าน จึงตอ้งกระจ่ายก
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ลุ่มตวัอยา่งเพ่ือหาตวัแทนในแต่ละหมู่บา้นตามสัดส่วน
ของจาํนวนครัวเรือน เม่ือไดต้วัแทนของกลุ่มตวัอย่าง
ในแต่ละหมู่บา้นแลว้ จากนั้นหาค่าความห่างของกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยจะเลือกพิจารณาตามช่วงห่ างของ
บา้นเลขท่ีเป็นหลกั 

หมู่ท่ี 1 บา้นแจง้กอ้น มีจาํนวนครัวเรือน 81 
ครัวเรือน 

ตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง= (81 x 308) / 1324 
= 19ครัวเรือน 

ช่วงห่างตามบา้นเลขท่ี= 81 / 19 
  =4.26 ปรับเป็น 5 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

1. แบบสอบถาม (Questionnaire)คือ เคร่ือง
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากการสุ่ม
ตวัอยา่งภาคสนาม โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี มีหลกัเกณฑ์การสร้าง ลกัษณะแบบสอบถาม 
ดงัน้ี 

1. หลกัเกณฑก์ารสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างท่ีมีขอ้คาํถามแบบปลาย
ปิดและปลายเปิดซ่ึงสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา 

2. ลักษณะแบบสอบถาม  ซ่ึ งมีประเด็น
รายละเอียดหัวขอ้ในการสอบถามเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน แบ่งออกเป็น 4 
ตอนดงัน้ี 

1) ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคล
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามในเร่ือง (1) เพศ 
(2) อายุ (3) ระดับการศึกษา (4) จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว (5)อาชีพ 

2) ตอนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน แยกตาม
ขอบเขตเน้ือหา 

3) ตอนท่ี  3 เป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในค รัวเรือนของ
ประชาชน แยกตามขอบเขตเน้ือหา 

4) ตอนท่ี 4 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน 
แยกตามขอบเขตเน้ือหา และความคิดเห็นท่ีประชาชน
ตอ้งการให ้อบต.มีการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 

2. การทดสอบแบบสอบถาม ผูศึ้กษาไดส้ร้าง
หรือออกแบบสอบถามท่ีประกอบด้วยข้อคาํถามท่ี
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์และขอบเขตเน้ือหา โดยผู ้
ศึกษาไดท้าํการตรวจสอบแบบสอบถามตามขั้นตอน 
ดงัน้ี 

2.1 การยกร่างแบบสอบถาม โดย
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษา 

2.2 การตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เป็นลักษณะของการตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เน้ือหา ความสมบูรณ์  ความสอดคล้อง ครอบคลุม
ประเด็นท่ีต้องการ ตลอดจนเน้ือหา และถ้อยคาํของ
แบบสอบถามให้ รัดกุม  โดยนําแบบสอบถามให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ จาํนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์
เสรี  พิ จิตรศิริ  เม่ือพบข้อบกพร่อง ผู ้ศึกษาก็ได้นํา
กลบัมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ และมีความเท่ียงตรง
มากยิง่ข้ึน 

2.3 การตรวจสอบความเช่ือถือได ้
ดาํเนินการโดยผูศึ้กษานําแบบสอบถามท่ีอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทาํการ
ทดสอบ  (Pretest) โดยนําไปให้ประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด ทดสอบจาํนวน 20 
คน วา่มีความเขา้ใจตวัคาํถาม และสามารถตอบคาํถาม
ตามท่ีตอ้งการตอบไดห้รือไม่ 

2.4 การนาํแบบสอบถามไปใช้กบั
ก ลุ่มตัวอย่างจ ริง  ท่ี ก ล่ าวมาทั้ งหมด น้ี  หากพบ
ขอ้บกพร่องในขั้นตอนใด ผูศึ้กษาก็จะนาํไปปรับปรุง
แกไ้ขจนผ่านทุกขั้นตอน ก่อนนาํแบบสอบถามไปใช้
เกบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
 
 

2184



HMP31-7 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการวิจัย คือ พ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลม่วงลาด 
อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอด็ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการ

สาํรวจโดยใชแ้บบสอบสาํรวจ ไดน้าํมาประมวลผลหา
ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม  Microsoft 
Excel 
 
สรุปผลการวจิัย 

ตอนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ก ลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก เป็น เพศชายอายุ

ระหว่าง 41 และ 50 ปีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา
เป็นส่วนมาก, ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

ตอนที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน 

จาํนวนครัวเรือน ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอ็ด มีจาํนวน
ทั้ งหมด 12 หมู่บา้น 1,324 ครัวเรือน ประชากร 5,511 
คน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รับจา้งทัว่ไป และคา้ขาย ปริมาณการผลิตขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนจากครัวเรือนส่วนมากจะเป็นถุงพลาสติกท่ีเกิด
จากการอุปโภค-บริโภคในชีวิตประจาํวนั รองลงมาจะ
เป็นขยะมูลฝอยอนัตรายท่ีเกิดจากการทาํเกษตรกรรม 
และเกิดจากการประกอบอาชีพ  และขยะมูลฝอยท่ี
เกิดข้ึนในครัวเรือนส่วนมากจะเป็นขยะประเภท
ถุงพลาสติกรองลงมาจะเป็นขยะประเภทกล่อง
กระดาษ  ขวดนํ้ าพลาส ติก  ยางรถยนต์ ท่ี ใช้แล้ว 
กระป๋องบรรจุสารเคมี และนํ้ามนัเคร่ือง 

การคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนพบว่า ประชาชนส่วนมากจะไม่ทาํการคดั
แยกประเภทของขยะมูลฝอยก่อนนําไปท้ิงเพ่ือนํา
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่อีกคร้ัง ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพท่ี์
อ่านแล้ว  ถุงพลาสติก  เศษอาหารท่ี เหลือจากการ

รับประทาน และนอกจากนั้นประชาชนส่วนมากจะท้ิง
ขยะอนัตรายท่ีใชห้มดแลว้รวมกนักบัขยะประเภทอ่ืน 

ในดา้นของการท้ิงขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน จากการศึกษาจะเห็นไดว้่า ประชาชน
ส่วนมากจะท้ิงขยะทุกประเภทลงในถงัเดียวกนัเพ่ือจะ
นาํไปท้ิงเพ่ือทาํลายในท่ีท้ิงสาธารณะ เช่น เศษอาหาร 
เศษผกั ถ่านไฟฉายท่ีใชแ้ลว้ และเม่ือสัตวเ์ล้ียงภายใน
บ้านตายก็จะนําไปท้ิงลงแม่นํ้ าชีหรือไม่ก็ท้ิงในกอง
ขยะสาธารณะ เหตุผลท่ีประชาชนปฏิบัติเช่นน้ีเพียง
เพราะวา่ความสะดวกสบายเท่านั้นเอง 

สําหรับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน  ประชากรส่วนมากจะไม่มีภาชนะ
รองรับขยะอนัตรายท่ีใช้แลว้หรือชาํรุด แยกต่างหาก
จากขยะประเภทอ่ืน แต่จะนาํไปท้ิงในถงัขยะเดียวกนั
กบัขยะประเภทอ่ืนหรือไม่ก็นําไปท้ิงในท่ีสาธารณะ 
เช่น ขวดแกว้ หลอดไฟท่ีใชแ้ลว้ สาเหตุท่ีเป็นแบบน้ี
เน่ืองดว้ยประชาชนไม่รู้ว่าควรปฏิบติัอย่างไรกบัขยะ
อนัตรายท่ีใชแ้ลว้หรือชาํรุด ก่อนนาํไปทาํลาย 

ในด้านของการกําจัดขยะ มูลฝอยของ
ประชาชน พบวา่ประชากรกลุ่มตวัอยา่งส่วนมาก จะไม่
กาํจดัขยะโดยการฝังกลบในบริเวณท่ีพกัอาศยั แต่จะ
กาํจดัขยะมูลฝอยทุกประเภทโดยการท้ิงลงแม่นํ้าชีหรือ
ท่ีท้ิงขยะสาธารณะ เหตุผลท่ีปฏิบติัเช่นน้ี เพราะว่าง่าย 
สะดวกสบาย ประหยดัเวลาและไม่รู้ว่าการกาํจดัขยะ
เช่นนั้นจะส่งผลกระทบอยา่งไรบา้ง และจะไม่นาํขยะท่ี
สามารถใช้ประโยชน์ไดก้ลบัมาใช้ใหม่แทนวสัดุอ่ืน
เพ่ือเป็นการลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือใหม่ เพราะไม่รู้จะ
นาํกลบัมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

ตอนที่ 3 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน 

จากการศึกษาพบว่าประชาชนไม่รู้วิธีในการ
จดัการขยะมูลฝอยอนัตรายท่ีเกิดจากการใชใ้นการทาํ
เกษตรกรรม ไม่มีการนาํขยะท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือนกบั
มาใชป้ระโยชน์ใหม่ เช่น การนาํเศษอาหารท่ีเหลือจาก
การรับประทานมาหมกัเพ่ือทาํปุ๋ยหรือนาํไปสาํหรับใช้
เล้ียงสัตว ์ไม่มีการประยกุตส่ิ์งของเคร่ืองใชท่ี้ชาํรุดแลว้ 
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เพ่ือนาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง ไม่รู้วิธีการจดัการ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภทว่าควรปฏิบัติอย่างไร เช่น 
การคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยแห้ง ขยะมูลฝอยเปียก 
และขยะมูลฝอยอนัตราย วิธีกาํจดัขยะมูลฝอยแหง้ ขยะ
มูลฝอยเปียก และขยะมูลฝอยอันตราย และไม่รู้ถึง
ผลกระทบท่ีจะตามมาทั้งทางตรง และทางออ้มจากการ
กาํจดัขยะมูลฝอยทั้ง 3 ประเภทแบบผดิวธีิ 

ตอนที่ 4 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน 

การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกําเนิด และ
ประเภทของขยะมูลฝอย 

ก ลุ่มตัวอย่างส่ วนมาก มีความ
คิดเห็นว่า อบต.ควรเขา้มาดูแลเร่ืองการจดัการขยะมูล
ฝอยในชุมชน เช่น มีการอบรมใหค้วามรู้ในการคดัแยก
ขยะมูลฝอย เพ่ือนาํไปขายหรือนาํกลบัมาประยุกต์ใช้
ประโยชน์แทนการซ้ือของใหม่ รองลงมามีความเห็น
ว่า อบต.ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ผลิตภณัฑ์
ชนิดเติม เช่น ผงซักฟอก นํ้ ายาลา้งจาน สบู่เหลว เป็น
ตน้ และหลีกเล่ียงการใชส่ิ้งของหรือบรรจุภณัฑท่ี์สร้าง
ปัญหาขยะ เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก ยาฆ่าแมลง 
และสารเคมี ให้ประชาชนรู้ว่าขยะเหล่าน้ีมีอนัตราย
อยา่งไรถา้ทาํลายไม่ถูกวธีิ 

การคดัแยกขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในครัวเรือน 
ประชาชนต้องการให้องค์การ

บริหารส่วนตาํบล เขา้มาดูแลเร่ืองการคดัแยกขยะมูล
ฝอยท่ี เกิดข้ึนในครัวเรือน  และชุมชน  โดยการจัด
ภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภทไวใ้นชุมชน ให้
เพี ยงพอ ต่อป ริม าณ ขยะ ท่ี เกิ ด ข้ึน  และรณ รงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนคดัแยกขยะมูลฝอยในท่ี
พกัอาศยัแยกตามประเภทก่อนนาํไปท้ิง 

การทิง้ขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในครัวเรือน 
ผลจ าก ก าร ศึ กษ าพ บ ว่ า  ก ลุ่ ม

ตัวอย่างทั้ งหมดมีความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 
เก่ียวกับการท้ิงขยะมูลฝอย คือ  อบต . มีรณรงค์ให้
ประชาชนนําขยะมูลฝอยมาท้ิงรวมในถังขยะของ

ชุมชนแยกตามประเภท  แทนการนําไป ท้ิ งใน ท่ี
สาธารณะหรือแม่นํ้ าชีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชาติ 
 

การจัดเกบ็ขยะมูลฝอยทีเ่กดิขึน้ในครัวเรือน 
ประชาชนต้องการให้  อบต .จัด

เจา้หน้าท่ีเขา้มาดูแลรับผิดชอบ ในการจดัเก็บขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน และชุมชน เช่น จดัให้มีรถ
บริการเก็บขยะภายในตาํบล และออกระเบียบให้ทุก
ครัวเรือนนาํขยะไปท้ิงในภาชนะท่ี อบต.จดัเตรียมไว้
ให้ และหยุดการนําขยะมูลฝอยไปท้ิงในท่ีสาธารณะ
หรือท้ิงลงแม่นํ้าชี 

ลกัษณะของภาชนะรองรับขยะมูลฝอย 
กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดต้องการให ้

อบต.จดัภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด มีภาชนะ
รองรับขยะแบบแยกประเภทไวใ้นชุมชน 

ความถี่ในการจัดเกบ็ขยะมูลฝอย 
กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นว่า ความถ่ี

ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนไปทําลายควรมี
ความถ่ีในการจดัเกบ็ 2 วนัต่อ 1 คร้ัง 

การกําจัดขยะมูลฝอยที่ควรจะเป็นของ อบต.
ม่วงลาด 

ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ตาํบลม่วงลาด เขา้มาดูแลรับผิดชอบ ดาํเนินการในการ
นําขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน และชุมชนไป
กาํจดัอยา่งถูกตอ้งตามวิธีทางวิชาการ ในส่วนของการ
กําจัดขยะมูลฝอยอันตรายประชาชนต้องการให้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือจ้างบริษัทเอกชน นําไป
ทาํลายตามวิธีท่ีถูกตอ้ง ป้องกันไม่ให้มีการกาํจัดใน
ชุมชนเพ่ือป้องกันสารเคมีจากการกาํจัดขยะมูลฝอย
อันตรายส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน 

การจัดการขยะมูลฝอยที่ เหมาะสมในเขต
พืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด 
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สาํหรับส่ิงท่ีประชาชนตอ้งการให้เกิดข้ึนจริง
ตามแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็น
อนัดับแรก คือ อบต.จัดระบบการกาํจัดขยะอย่างถูก
หลกัวิชาการ ประการท่ี 2 ตอ้งการให้ อบต.จดัซ้ือรถ
เก็บขยะเพ่ือนํามาเก็บรวบรวมขยะในชุมชน  ความ
ตอ้งการลาํดบัท่ี 3 คือ ให ้อบต.จดัอบรมการจดัการขยะ
มูลฝอยให้กับประชาชน ความต้องการประการท่ี 4 
ตอ้งการให้อบต.รณรงค ์และประชาสัมพนัธ์เพ่ือสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนเขา้ใจในการร่วมมือกนัจดัการ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในชุมชน เป็นตน้ 

 
อภิปรายผล 

1. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน 

การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน พบวา่ โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีพฤติกรรม
ไม่ไดแ้ยกมูลฝอยก่อนท้ิงลงในภาชนะท่ีจดัเตรียมไว ้
(ถงัขยะ) ซ่ึงครัวเรือนท่ีมีการคดัแยกมูลฝอยก่อนท้ิงนั้น 
เป็นการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถขายได้เท่านั้ น เช่น 
ขวดนํ้ าพลาสติก เศษกระดาษ และกล่องกระดาษท่ีใช้
แลว้ ส่วนมูลฝอยท่ีขายไม่ได ้ก็จะท้ิงลงทั้งขยะรวมกนั
ทุกประเภท เพ่ือนาํไปท้ิงในท่ีสาธารณะรอการเผาหรือ
ปล่อยให้ไหลไปตามแม่นํ้ าชี  ซ่ึงเป็นวิธีกําจัดท่ีไม่
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ โดยเฉพาะมูลฝอยอนัตราย 
และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพของ
ประชาชนทั้ งทางตรง และทางอ้อม  เป็นผลมาจาก
องค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด ไม่มีแผนงาน และ
การดาํเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยโดยเฉพาะ
แลว้ บุคลากรในหน่วยงานทั้งระดบับริหาร และระดบั
ปฏิบัติรวมถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย และของเสียอนัตรายท่ี
ถูกต้องน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ว่าได้ ในส่วนของ
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบนอกจากบุคลากรจะไม่
มีความรู้ ความเขา้ใจแลว้ ความพร้อมในดา้นเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ สถานท่ี และงบประมาณไนการดาํเนินงานยงั
คลาดแคลนอยา่งมาก จากท่ีไดก้ล่าวมาการจดัการขยะ

มูลฝอย และส่ิงปฏิกูลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นั้ น แม้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินมีการ
ออกมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  แต่
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลม่วงลาดกย็งัไม่ไดด้าํเนินการ
ตามมาตรฐานการจดัการขยะมูลฝอยแต่อยา่งใด 

2. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชน 

จากการศึกษาปัญหาการจดัการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือนของประชาชน ในเขตองคก์ารบริการส่วน
ตาํบลม่วงลาด พบวา่ประชาชนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ 
ในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน และ
ชุมชน เช่น การคดัแยกประเภทของขยะมูลฝอย การ
กําจัดขยะมูลฝอยท่ี เกิด ข้ึนอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  การนําขยะมูลฝอยมาใช้ป ระโยชน์ ใน
การ เกษตร  และการนํ า ส่ิ งข อ ง ท่ี ชํา รุ ดม ากลับ
ประยกุตใ์ชใ้นครัวเรือนเพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือใหม่ 
สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดมูลฝอยอนัตรายท่ีเกิดจาก
การทาํเกษตรกรรม ถึงปีละ 2 คร้ัง ประชาชนไม่ไดรั้บ
ความรู้ คาํแนะนาํในการปฏิบติั การคดัแยกออกจากมูล
ฝอยทัว่ไป และรวบรวมเกบ็กกัท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งยงักาํจดั
โดยท้ิงลงภาชนะรองรับขยะมูลฝอยทัว่ไปหรือเผา โดย
คิดว่าวิธีปัจจุบันท่ีใช้อยู่ถูกต้องแล้ว ทั้ งน้ีประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มีการแยกมูลฝอยก่อนท้ิง และยงัคงกาํจดั
ขยะมูลฝอยโดยการท้ิงลงแม่นํ้ าชี และเผาขยะรวมกนั
ในท่ีสาธารณะ แต่ประชาชนไม่ไดค้าํนึงถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดตามมาจากการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบท่ีปฏิบติั
อยู่ในปัจจุบนั ดงันั้นการให้ความรู้ ความเขา้ใจในทุก
ภาคส่วนของชุมชน อาจจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจใน
ความสําคญัของผลกระทบท่ีเกิดจากการกาํจดัขยะมูล
ฝอยแบบท่ีประชาชนปฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนั 

3. แน วท างก ารจั ด ก ารข ยะ มู ลฝอย ใน
ครัวเรือนของประชาชน 

จากการศึกษา แนวการจดัการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชน  พบว่า ประชาชนมีความ
ตอ้งการให้องค์การบริหารส่วนตาํบลม่วงลาด เขา้มา
ดูแล บริหารจดัการ เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
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เกิดข้ึนในครัวเรือน และชุมชน โดยมีรถบริการเก็บ
ขยะมูลฝอยในชุมชน การจดัภาชนะสํารับรองรับขยะ
มูลฝอยแบบแยกประเภทภายในชุมชน และจัดให้มี
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอย ออกมา
อบรมให้ความรู้กบัประชาชน ในการคดัแยกประเภท
ขยะ การนําขยะท่ีใช้แลว้กับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก
คร้ัง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
1.1 องค์การบริหารส่วนตาํบลม่วง

ลาด  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเจ้าหน้าท่ี ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยในทอ้งถ่ินโดยตรง 

1.2 จัดสรรงบประมาณในการซ้ือ
รถเก็บขยะ วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะ
มูลฝอย และจดัซ้ือหรือจดัหาท่ีสําหรับท้ิงขยะ เพ่ือคดั
แยก และทําลายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการในการ
ทาํลายขยะแต่ละประเภท 

1.3 การออกประชาสัมพันธ์หรือ
ออกหน่วยอบรม เก่ียวกบัผลกระทบในการท้ิงขยะลงสู่
แม่นํ้ าชี โดยใช้ส่ือต่างๆอย่างต่อเน่ืองตามชุมชนทุก
หมู่บา้น เดือนละ 2 คร้ังหรือตามความเหมาะสม 

1.4 การจัดเวที เสวนาประชาคม
ระดับตาํบล เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ของชุมชน เพ่ือนาํขอ้มูลมาทาํแผนพฒันาตาํบล ปีละ 1 
คร้ัง 

1.5 จัด ให้ มี โครงก ารป ระกวด
ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ โดยให้รางวลัสําหรับ
ชุมชนท่ีชนะ 

1.6 จัดให้มีโครงการธนาคารขยะ
ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนนําขยะไปจําหน่าย
ต่อไป  ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนในชุมชน  ในแต่ละ
ครัวเรือน 

1.7 ส่งเสริมให้ทางโรงเรียนในแต่
ละชุมชนตอ้งจดัให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์โดย
การบูรณาการการเรียนรู้สําหรับเด็กนักเรียน จดัให้มี

โครงการประกวดส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใชท่ี้เป็น
ขยะ เช่น กระถางตน้ไมจ้ากรถยนตเ์ก่า แจกนัจากขวด
พลาสติก หมวกจากกระป๋องเบียร์ เป็นตน้ 

1.8 จัดทําศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับ
ก ารทํ านํ้ าห มัก จ าก เศษอ าห าร ท่ี เห ลือ จากก าร
รับประทานในแต่ละครัวเรือน 

1.9 การติดตามประเมินผลหลงันาํ
แนวทางการจดัการขยะมูลฝอยไปปฏิบติั อย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาปรับปรุง
แนวทางการจดัการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

2.1 กําหนดนโยบายการพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากรเป็นนโยบายหลกั ทั้งในระยะสั้ น และ
ระยะยาวในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 

2.2 องค์การบริหารส่วนตาํบลม่วง
ลาด อาํเภอจงัหาร จงัหวดัร้อยเอ็ด ควรมีการส่งเสริม
และสนั บ ส นุ น ให้ มี ก ารจัด ตั้ งคณ ะก รรมก าร 
คณะทาํงาน ในด้านการจัดการขยะมูลฝอยในแต่ละ
ชุมชน 

2.3 ควรจดัสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน
ในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน อยา่งต่อเน่ือง 
เป็นประจาํทุกปี โดยเนน้ใหจ้ดัโครงการต่างๆ กิจกรรม
ต่างๆ  

2.4 ควรมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลในการจัดทาํโครงการ/กิจกรรมในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ว่าประสบผลสําเร็จหรือไม่ หรือ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวห้รือไม่ 
 
เอกสารอ้างองิ 
ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม คุ ณ ภ า พ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม. (2546). รายงานประจําปี 2546. 
กรุงเทพ:กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้ม. 
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