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การศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

The Study of Problem Situations, Requirements and Factors Related to 
Community Waste Management in the Wang Hin Sub-District Administration 

Organization Amphoe Muang, Tak Province. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก โดยการการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ ์กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง พบว่า การจัดการขยะในต าบลวังหินใช้วิธีการจัดการกันเองในชุมชนตามรายครัวเรือน เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถจัดหาพื้นที่ในการก าจัดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีได้ มีการส่งเสริมให้มี
การคัดแยกขยะตามหลัก 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่) ตามนโยบายจังหวัดสะอาด  และต้องการส่งเสริม
ชุมชนให้มีการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบ ZERO WASTE ที่มีการจัดการขยะโดยชุมชน เน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะโดยชุมชน เช่น โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
 
ค าส าคัญ: ปัญหาขยะ / การจัดการขยะ / ชุมชน 
 

Abstract 
 Researchers studied about problem situations, requirements and factors related to 
community waste management in the Wang Hin Sub- District Administration Organization Amphoe 
Muang, Tak Province by learning from document, focus group interviews and sampling interviews. 
The study showed that local government did not have enough space in waste disposal site so the 
household manage waste by themselves.  In addition, Subdistrict Administrative Organization 
Officers were encouraging people to separate waste materials following cleaning province policy 
by using 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Furthermore, they emphasize waste separation so that Wang 
Hin Sub- District will be zero waste community model.  Moreover, they pay attention to manage 
waste by community such as source reduction and separation project, biological composting. 
 
Keywords : solid waste problem / solid waste management / Community  
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันแนวโน้มของประชากรโลกได้มีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเองก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของ 
ประชากรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากรายงานของ โครงสร้างประชากร ในปี พ.ศ. 2556 จ านวนประชากร 
31,845,971 คน และในปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 32 ,464,906 คน (ส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) เป็นผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการขยายตัวเพื่อรองรับความต้องการ 
ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
รองรับและสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภค ซึ่งกิจกรรมข้างต้นที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาและสนองความ
ต้องการแล้วนั้นมีผลพวงตามมา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น มลพิษอากาศ ปัญหาน้ าเน่าเสีย 
และปัญหาขยะมูลฝอย โดยปัญหาขยะมูลฝอยนั้นถือเป็นปัญหาดา้นสิง่แวดล้อมท่ีส าคัญปัญหาหนึ่ง เนื่องจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมการด ารงชีวิตของมนุษย์ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย 
สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางตรงและทางออม ซึ่งล้วนแต่สร้างผลเสีย เช่น ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาแหล่งน้ า
เน่าเสียจากขยะที่เป็นอินทรียวัตถุ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคและสัตว์น าโรคต่างๆ ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย และชุมชนจะต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ การขนส่ง และการก าจัดขยะ  
มูลฝอย 
 จากข้อมูลดังกล่าวนักวิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาขยะของชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 3. เพื่อศึกษาความต้องการการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 
 4. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพปัญหา  
ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล โดยมีกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในชุมชน 
ศึกษาสภาพปญัหา  ความต้องการ 
และปัจจยั เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ขยะของชุมชน 
 

ได้ข้อมลูเกี่ยวกับสภาพปัญหา  ความต้องการ 
และปัจจยัทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการขยะของ
ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน 
ส าหรับใช้เป็นฐานข้อมลูในการแกไ้ขปัญหา

ขยะมูลฝอยชุมชนอย่างเหมาะสม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพ ปัญหา  ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัย ประกอบด้วย 
- นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ท่าน 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 ท่าน 
- เจ้าหน้าท่ีกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ท่าน 
- ผู้น าชุมชุน จ านวน 3 ท่าน 
- อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จ านวน 2 ท่าน 
- ตัวแทนประชาชน จ านวน 2 ท่าน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และค าตอบที่เป็นจริง ครอบคลุมประเด็นอย่างสมบูรณ์

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่มุ่งศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคหลาย ๆ อย่าง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงในชุมชนที่ศึกษา 
รวมทั้งเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสสนิมสนมกันมากขึ้น มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
เสมือนผู้วิจัยเป็นคนในชุมชน เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงได้ค้นคว้าข้อมูล
ทางด้านเอกสารและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือก
ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และช านาญทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ ยวกับการจัดการขยะของชุมชนในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 

- ใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ วิธีการจดบันทึกโดยละเอียดภายหลัง
จากท่ีได้จากการสนทนา การสัมภาษณ์ การบันทึก การสังเกต เพื่อป้องกันการลืม  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารผู้วิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ 

วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และงานวิจัยท่ีมีผู้ศึกษาไว้ในแง่มุมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

2.1 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
2.2 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และการ

บันทึกเสียง 
2.3 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วน ามาวิเค ราะห์ พร้อมทั้งแยกแยะ 

จับประเด็นอีกทั้งตัดค าพูดบางค าที่ไม่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยออกไป เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเชิงคุณภาพ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

บรรยายและพรรณนา เครื่องมือเก็บข้อมูลใช้แนวค าถามซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารและภาคสนามได้เพียงพอต่อการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นต้น โดยน ามาจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบตามเค้าโครงเรื่องแล้วสรุปข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป หลังจากนั้นมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์โดยการสัมภาษณ์ซ้ าใน
บางประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น และท าการวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นจริง
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สรุปผลการวิจัย 
1. สภาพการจัดการขยะ  

การผลิตขยะ ส่วนใหญ่แล้วประชาชนในต าบลวังมีการผลิตขยะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 
- ขยะอินทรีย์ ได้แก่ เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษเหลือท้ิงทางการเกษตร  
- ขยะทั่วไป ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระดาษ ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ  
- ขยะอันตราย ได้แก่ แบตเตอรี หลอดไฟ ขวดสารเคมี 
- ขยะติดเช้ือ ได้แก่ ขยะจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 3 ที่ ได้แก่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าไม้แดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะอ้ายด้วน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านวังหินลาด และขยะจากผู้ป่วยติดเตียงท่ีอยู่ตามบ้านเรือน 

การจัดการขยะในต าบลวังหินใช้วิธีการจัดการกันเองในชุมชนตามรายครัวเรือน เนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลไม่สามารถจัดหาพื้นที่ในการก าจัดเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้ นที่ได้ และจากการสัมภาษณ์
ตัวแทนชุมชน (เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ระบุว่า ปริมาณขยะเฉลี่ยของชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีปริมาณ ขยะเกิดขึ้นในต าบล 8.7 ตันต่อวัน 

2. การจัดการขยะโดยชุมชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะตามหลัก 3R (ใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมา 

ใช้ใหม่) ตามนโยบายจังหวัดสะอาด โดยขยะอินทรีย์ ประชาชนส่วนใหญ่น ามาให้อาหารสัตว์ ท าปุ๋ยอินทรีย์ หรือถัง
หมักขยะอินทรีย์โดยการใช้ถังเปิดก้นฝังลงไปลงดินและใช้ผาปิดให้มิดชิด (ตามนโยบายของจังหวัด) และข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้ให้ข้อมูลว่า ประชาชนส่วนใหญ่ขององค์การบริหาร  
ส่วนต าบลวังหินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยขยะที่สามารถขายได้จะมีการคัดแยก  
ไว้ขายให้กับรถที่เข้ามารับซื้อของเก่า แต่ยังมีขยะจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถขายต่อได้ ประชาชนจึงน ามาก าจัดโดยใช้
วิธีการเผาและทิ้งตามพื้นที่รกร้าง เช่น พื้นที่สารณประโยชน์ ที่นา (จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่อบต.วังหิน เมื่อวันที่ 
25 สิงหาคม 2562) ส าหรับขยะที่เป็นขยะทั่วไปที่ชุมชนไม่สามารถจัดการได้ภายในครัวเรือน ส่วนมากจะท าการ
ก าจัดด้วยวิธีการเผาหรือน าไปทิ้งรวมกับพื้นที่อื่นที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะ ในส่วนของขยะอันตราย ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดให้มีถังเก็บเฉพาะขยะอันตรายไว้ให้หมู่บ้านละ 1 จุด และมีการจัดเก็บในทุกๆ 6 เดือน จากนั้น
องค์การบริหารส่วนต าบลจะส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ท าการส่งไปก าจัดอย่างถูกวิธี ตัวอย่างของ 
ขยะอันตรายที่พบในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่าน บรรจุภัณฑ์ส าหรับวัตถุอันตราย เป็นต้น 

ด้านการปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี องค์การบริหารส่วนต าบลมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะ เช่น กิจกรรมการน าเยาวชน
เก็บขยะบริเวณริมทางสาธารณะ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก และเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากขยะเพื่อใช้เป็นแนวทางและต้นแบบเกี่ยวกับจัดการขยะได้อย่าง
ยั่งยืน 

3. ปัญหาการจัดการขยะ 
หน่วยงานราชการให้ข้อมูลว่ามีการร้องเรียนเรื่องของการเผาขยะอยู่เป็นระยะเนื่องจากขยะที่เหลือ

จากการคัดแยกท าปุ๋ยอินทรีย์ และขายเป็นขยะรีไซเคิลแล้วประชาชนไม่รู้ว่าจะต้องก าจัดอย่างไรจึงจ าเป็นต้องเผา  
ในพื้นที่ของตนเองแต่มีการส่งกลิ่นรบกวนประชาชนอื่นๆ ท าให้มีการร้องเรียนไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้ใหญ่บ้าน การให้ความร่วมมือของประชาชนที่มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเมืองมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่นั้น
จะน าขยะไปทิ้งกับเขตเทศบาล ท าให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะมีน้อย รวมทั้งยังมีการลักลอบทิ้งขยะริมถนน 
สาย 104 และทิ้งลงในแม่น้ าปิง ซึ่งในบางครั้งไม่ใช่ขยะที่เกิดจากประชาชนต าบลวังหิน แต่เป็นขยะจากประชาชน  
ที่อยู่พื้นท่ีอื่นๆ อบต.แก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งป้ายห้ามทิ้งไว้บริเวณที่มีการทิ้งขยะ ดังนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจึง
เป็นหน่วยงานน าร่องในด้านการงดใช้ภาชนะท่ีเป็นโฟมและพยายามขยายต่อไปยังหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่  

4. ความต้องการด้านการจัดการขยะ 
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ชุมชนในหมู่ 5 บ้านวังหิน มีแนวคิดว่าน่าจะมีการจับกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันประมาณ 5 หลังคาเรือน 
เพื่อตั้งเตาเผาขยะเป็นจุดๆ และต้องการยกระดับเตาเผาขยะที่สามารถเผาขยะและผลิตเป็นเช้ือเพลิงเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนได้ 

หน่วยงานที่ให้บริการต้องการส่งเสริมชุมชนให้มีการคัดแยกขยะเพิ่มมากข้ึน เพื่อเป็นต้นแบบ ZERO 
WASTE ที่มีการจัดการขยะโดยชุมชน และต้องการเครื่องอัดพลาสติกเนื่องจากขยะที่ไม่สามารถก าจัดได้ในตอนนี้
ส่วนใหญ่คือถุงพลาสติก ถ้าอบต.มีบริการรวบรวมถุงพลาสติกและบริการอัดพลาสติกเพื่อส่งขายไปยังแหล่งอื่นๆ จะ
ช่วยแก้ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการเผาขยะ และแอบท้ิงขยะตามที่สาธารณะต่างๆ ได้  

5. ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ 
ส าหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน อ าเภอ

เมือง จังหวัดตาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยภายใน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้แก่ 

มีการสร้างเตาเผาขยะแบบไร้ควัน ในชุมชนหมู่ 5 บ้านวังหิน เพื่อเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะ และมีนโยบายในการ
สร้างหลุมฝังกลบขยะอินทรีย์ส าหรับครัวเรือนของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินและอาสาสมัคร
สาธารณสุขเพื่อเป็นต้นแบบในการก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนให้กับชุมชน 

ปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน ได้แก่ 
การได้รับงบประมาณส าหรับใช้ในการจัดการขยะจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ส าหรับใช้ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะ การปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี มีการจัดประชุม
ประจ าเดือนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ความรู้ในการจัดการขยะ การแจกถุงผ้าเพื่อลดภาวะ  
โลกร้อน และจัดให้มีการพูดคุยสอบถามปัญหาขยะ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การผลิตขยะ ส่วนใหญ่แล้วประชาชนในต าบลวังมีการผลิตขยะแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภท 
ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเช้ือ เป็นขยะที่มีลักษณะเหมือนกันกับขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือน
โดยทั่วไปตามการก าหนดประเภทขยะของ กรมควบคุมมลพิษ (2548)  โดยการจัดการขยะในต าบลวังหินใช้วิธีการ
จัดการกันเองในชุมชนตามรายครัวเรือน ได้แก่การเผาในที่โล่งแจ้ง น าไปทิ้งตามหัวไร่ปลายนา ซึ่งตรงกับการศึกษา
เรื่อง การเปรียบเทียบนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทยกับนโยบายการจัดการขยะของต่างประเทศของ 
มารุต ปานศรี (2559) กล่าวถึงชุมชนในประเทศไทยที่ไม่ได้รับการให้บริการจัดการขยะจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งประชาชนในพื้นที่จะด าเนินการก าจัดขยะในครัวเรือนโดยการเทกองและเผาในที่โล่ง หรือลักลอบทิ้งใน
พื้นที่สาธารณะ แต่การก าจัดขยะในลักษณะนี้ยังไม่ใช่การจัดการขยะที่เหมาะสม จึงมีการรณรงค์ ให้ความรู้ในด้าน 
การท าหลุมผังกลบขยะเปียก และการคัดแยกขยะ ซึ่งการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้ชุมชนก้าวไปสู่
การเป็นชุมชนปลอดขยะ อย่างที่ผู้น าชุมชน ประชาชน รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งใจไว้
ตามที่ มารุต ปานศรี (2559)  กล่าวถึงแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (zero waste management) และวิธีการจัดการขยะ
แบบบูรณาการมาใช้ได้แก่ การลดขยะที่แหล่งก าเนิด การน ากลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน และ
การก าจัดของเสีย รวมถึงประเทศไทยต้องสร้างวินัยให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตขยะ โดยการปรับทัศนคติ และ
พฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง ไม่ใช้สินค้าปริมาณมากเกินความจ าเป็น การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการลด
ปริมาณขยะที่แหล่งก าเนิดการคัดแยกขยะ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการเกิดขยะที่
ต้นเหตุอย่างแท้จริง นอกจากนี้  ด าหริ ก าปั่นวงษ์ และคณะ (2561) ได้น าเสนอการจัดการขยะด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์
การจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคโดยการให้ประชาชนมีบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมใน
การจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร ควรไดรับการยอมรับจากรัฐ นอกจากนี้ ด าหริ ก าปั่นวงษ์ และคณะ
(2561) ได้น าเสนอปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีดังนี้ (1) การ
จัดตั้งธนาคารขยะ เป็นกิจกรรมเสริมกระบวนการคัดแยกขยะมูลฝอย (2) การเสริมสร้าง ความรู  และพฤติกรรม  
(3) การก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4) ความส าเร็จ
ของการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคี 



 
 

 
 

 

1152 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้การใช้ประโยชน์จากการคัดแยก
ประเภทขยะ และควรมีการสร้างแนวความคิดที่ถูกต้องในการคัดแยกขยะ รวมถึงการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้อง
และจ าเป็นในการคัดแยกขยะให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 ควรน าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน และขยายผลถึงพฤติกรรมการจัดการขยะในด้านอื่นๆ ของชุมชน เช่น การน า
กลับมาใช้ใหม่ การน ากลับมาใช้ซ้ า และการลดการใช้ขยะ 
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