
~ หน้า 1 ~ 
 

แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการวิจัย 

ของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
*********************************************************** 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อโครงการวิจัย : 

(ภาษาไทย)  รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(ภาษาอังกฤษ)  Community Waste Management Model in Mae Hong Son Province 

ภายใต้ชื่อชุดโครงการ (กรณีเป็นโครงการย่อยในชุดโครงการ) 

ชื่อหัวหน้าโครงการ นางกันทนา ใจสุวรรณ 

โทรศัพท์ 089 561 5290  โทรสาร 053 695438 

E-mail: ajkanthana@gmail.com 

 

2. ลักษณะโครงการวิจัย 

 โครงการวิจัยใหม่ 

 โครงการวิจัยต่อเนื่อง 

ระยะเลา …. ปี ...... เดือน ปีนี้เป็นปีที่ .... 

3. งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรร : จ านวน 80,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจ านวน 80,000 บาท 

กรณียังไม่ได้เบิกจ่าย/หรือเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนให้ระบุสาเหตุ 
  

 
 

 

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดโครงการวิจัย 

 ให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนินงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. บทน า (ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย สมมติฐานการ

วิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศถือเป็นปัญหาส าคัญเนื่องจากขยะมูลฝอยถือเป็น

ผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ สิ่งของที่เหลือใช้ต่างๆ ถูกน ามาเป็นขยะที่ต้องมีความจ าเป็นให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บ ขน และก าจัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพ้ืนที่ก็

สามารถจัดการขยะได้ บางพ้ืนที่ให้เอกชนเข้ามาด าเนินการอย่างไรก็ตาม การจัดการขยะมูลฝอยมีความ

จ าเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตั้งแต่ต้นน้ าคือในระดับครัวเรือน กลางน้ าคือรูปแบบการจัดเก็บและ

ปลายน้ าคือวิธีการในการจัดการขยะ รวมทั้งต้องค านึงถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษาท่ีต้องให้ผู้ผลิตขยะได้เกิดความตระหนักต่อความรับผิดชอบในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญมากจนท าให้รัฐบาลให้ความส าคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติ จนเกิดระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 189 ง ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 และรวมถึงแผนการจัดการขยะ

มูลฝอยและของเสียอันตราย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่า ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ท าให้ต้องเร่ง

ด าเนินการด้านการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพราะพ้ืนที่ป่าส่วน

ใหญ่ของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ อันได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน และพ้ืนที่เพ่ือ

การอนุรักษ์ต่างๆ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง

ปัจจุบันในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียงที่ได้ด าเนินการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพ้ืนที่ปัญหาขยะ

เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่สามารถท าให้ทุกฝ่าย

ให้ความส าคัญและร่วมมือกันจึงจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการจัดการ

ขยะไม่ถูกวิธี หรือมีขยะมากจนไม่สามารถด าเนินการจัดเก็บ หรือเก็บขน หรือก าจัดให้หมดในวันเดียว ขยะจึง

ตกค้างในชุมชน ซึ่งสาเหตุหลักคือ การเพ่ิมอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากร ท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น และ

เกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เนื่องจาก การ

จัดการขยะมูลฝอย ที่ไม่ถูกวิธี เช่น การทิ้งขยะในพ้ืนที่รกร้าง  การจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี  จึงท าให้เกิดเป็น

แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ การเผาขยะในที่โล่งแจ้งก่อให้เกิดควันและกลิ่นจากการเผาไหม้  ส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงแรกที่มีการด าเนินกิจกรรมคณะท างานได้ท าการส ารวจปริมาณขยะของ

ชุมชนเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง พบว่ามีปริมาณขยะจากทุกครัวเรือนประมาณ 21 ตัน/สัปดาห์ แยกเป็น

ขยะแห้ง 13.5 ตันคิดเป็นร้อยละ 64.28 ขยะเปียก 7 ตันคิดเป็นร้อยละ 33.33 ขยะขวดแก้ว 0.5 ตันคิดเป็น

ร้อยละ 2.38 ในขณะที่ปริมาณขยะจ านวนมากที่ส านักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียงต้องด าเนินการจัดการบน

พ้ืนที่ในชุมชนเมืองเพียง 1.83 ตารางกิโลเมตร ที่ไม่มีพ้ืนที่ว่าง จึงด าเนินการจัดท าโครงการศึกษารูปแบบการ

จัดการขยะชุมชนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ

อย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาบริบทของชุมชน การท าประชาคม การคืนข้อมูลสถานการณ์ขยะ และการหา

รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม จนในปัจจุบันเกิดครัวเรือนต้นแบบจ านวน 50 ครัวเรือน เนื่องจาก

คณะท างานเห็นความส าคัญของปัญหาขยะและแนวทางการจัดการศึกษาที่จะสามารถแก้ปัญหาชุมชนได้
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คณะท างานได้มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นที่จะติดตามครัวเรือนต้นแบบให้มีการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะได้ จึงมีความสนใจในการ

ติดตามการด าเนินกิจกรรมจนเกิดเป็นครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการ

บริหารจัดการขยะจนท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาของชุมชนโดยกระบวนการทาง

การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปริมาณและประเภทของขยะในชุมชนเป้าหมาย 
1.2.2 เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
1.2.3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 
1.2.4 เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา : ด าเนินการศึกษาสภาพปัญหาและการบริหารจัดการขยะของ

ชุมชนเป้าหมาย 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

1) ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

2) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 

  1) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง  

  2) ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

          โดยประกอบด้วยประชากร 3 กลุ่มคือ  

 กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล /สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้น าและประชาชนในหมู่บ้าน 

 กลุ่มท่ี 3 ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการขยะ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบสภาพ ปัญหา และการด าเนินงานในการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล

แม่สะเรียง และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

2) ท าให้ได้แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นๆ ต่อไป 

2. แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 

ทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งได้ก าหนดแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

9.1 แนวคิดการจัดการขยะ 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ให้

ความหมายของค าว่า ขยะมูลฝอยไว้ว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่

อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน โดยค า

ว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอย ซึ่งหมายถึง สิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการใช้ สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการ

การผลิตและอุปโภค ซึ่งอาจมีสภาพที่ใช้การได้ และเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ (กระทรวงสาธารณสุข, กรม

อนามัย, 2548) 

ชนิดของขยะ (สยุมพร พรหมจารีต, 2542) สามารถจ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ  

1. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ กระดาษ ผ้าหรือสิ่งทอ ผักผลไม้ และเศษอาหาร พลาสติก หญ้า 
และไม้ 

2. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไม่ได้ ได้แก่ เหล็กหรือโลหะอ่ืนๆ แก้ว หิน กระเบื้อง เปลือกหอย  
นอกจากนั้นยังสามารถจ าแนกออกได้เป็น 6 ประเภทคือ 

1. ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง ขยะที่มีความชื้นสูง ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ย่อยสลายด้วยวิธี
ทางชีวภาพได้ เช่น มูลสัตว์ เศษพืชผัก เศษอาหาร  

2. ขยะแห้ง (Rubbish) หมายถึง ขยะที่มีความชื้นต่ า ยังสามารถแบ่งเป็นขยะติดไฟได้ เช่น กระดาษ 
ใบไม้ และขยะที่ติดไฟไม่ได้ เช่น เศษแก้ว เศษกระป๋องโลหะ 

3. ขี้เถ้า (Ashes) หมายถึง ขยะที่ได้จากการเผาไหม้ เช่น จากการเผาไหม้ของถ่านหิน ถ่านไม้ และ
วัตถุอ่ืนๆ ที่เผาไหม้ได้ 

4. ขยะจากการกวาดถนน (Street Refuse) หมายถึง ขยะท่ีเกิดจากการกวาดถนนหรือสถานที่
สาธารณะต่างๆ  

5. ขยะขนาดใหญ่ (Bulky Waste) หมายถึง ขยะที่มีขนาดใหญ่หรือมีชิ้นโต ส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ ที่เสียหรือเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้แล้ว เช่น พัดลม ตู้เย็น โทรทัศน์ 

6. เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) หมายถึงขยะที่ไม่อาจรวมอยู่ในจ าพวกท่ีกล่าวมาข้างต้น เช่น เศษ
สิ่งของที่รื้อจากอาคารบ้านเรือน ซากสัตว์ มูลสัตว์ สารกัมมันตรังสี ฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ ามันเครื่อง  

เทคโนโลยีการก าจัดขยะโดยชุมชน 

 

9.2 กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน 
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พระราชบัญญัติความสะอาด พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายว่าด้วย

สิ่งแวดล้อม 

 

9.3 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 

9.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นงกล สวัสดิชิตัง และคณะ (2558) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี เพ่ือส ารวจความคิดเห็นยืนยันตัวบ่งชี้การจัดการขยะมูลฝอย ใช้แบบสอบถามจ านวน 

306 ตัวอย่าง สร้างรูปแบบโดยใช้สารสนเทศ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 14 คน ทดลองใช้รูปแบบ และ ประเมินรูปแบบโดยกลุ่มทดลอง พบว่า ตัวบ่งชี้ต่อการจัดการขยะ

มูลฝอยของชุมชน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 15 ตัวแปร ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความเข้าใจ ตัวชี้วัด

ได้แก่ ปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ การน ากลับขยะมาใช้ประโยชน์ และการก าจัดขยะ องค์ประกอบที่ 2 คือ 

หลักการ 3Rs ตัวชี้วัด ได้แก่ การลดใช้ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ องค์ประกอบที่ 3 คือ การมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดได้แก่ การค้นหาสาเหตุ วางแผน ด าเนินการ ประเมิน องค์ประกอบที่ 4 คือ บริบทของชุมชน ตัวชี้วัด

ได้แก่ ลักษณะที่ตั้งของชุมชน จ านวนประชากรในชุมชน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ผู้น าชุมชน ผลการศึกษา

รูปแบบการจัดการขยะของชุมชนและบริบทของชุมชน สภาพ ปัญหา และความต้องการของชุมชน ภายใต้เทศ

บัญญัติ / กฎหมายนโยบายด้านการจัดการขยะมูลฝอยของภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานสิ่งแวดล้อม

ภาค 9 เทศบาลและชุมชน นอกจากนั้นได้ทดลองใช้รูปแบบการจัดการขยะผ่านการประเมินจากส านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และผลการประเมินรูปแบบอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย (ประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบ

คุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” เป็นการวิจัยรูปแบบ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน มาด าเนินการวิจัย โดย

ศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะ และน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา มี

วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 3.1 ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Study) โดยท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการท าประชาคม หนังสือ รายงาน และ
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เอกสารบทความต่างๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมทั้งศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลต าบลแม่

สะเรียง และองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

 3.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) โดยด าเนินการควบคุมกับการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม องค์กรที่มีอยู่ในต าบล และในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการประชาคม รวมถึงการเข้าร่วม

ประเพณีต่างๆ ของเทศบาลและต าบล รวมทั้งการชั่ง คัด แยก ปริมาณและประเภทของขยะในพ้ืนที่เป้าหมาย  

  3.2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นค าตอบดังนี้ 

   1) สถานการณ์ของปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 

   2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะ 

   3) แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของพ้ืนที่เป้าหมาย และแผนในอนาคต 

  3.2.2 การสนทนาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพ ความเป็นอยู่ 

วิถีชีวิต ของคนในชุมชน 

  3.2.3 แบบจดบันทึกภาคสนาม เพ่ือใช้ในการจดรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

จากการได้เข้าร่วมกิจกรรม และการพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับชาวบ้านหรือตัวแทนกลุ่มต่างๆ  

  3.2.4 เก็บข้อมูลปริมาณขยะ และท าการจ าแนกประเภทของขยะท่ีเกิดขึ้นในชุมชนเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมของคนในชุมชนและน ามาเป็นข้อมูลในการจัดการขยะที่เหมาะสม 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส าหรับการใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้น าชุมชน เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนของชุมชนเป้าหมาย 

2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สังเกตกระบวนการเก็บ และขนขยะมูลฝอย
ร่วมกับพนักงานเทศบาลต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือไปยังสถานที่พักขยะของ
บริษัทเอกชนเพ่ือรอน าไปก าจัด และบ่อขยะ เพ่ือให้ได้ข้อมูลกระบวนการเก็บขน การคัดแยกขยะ การขนส่ง 
และการน าไปก าจัด รวมทั้งสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจากพนักงานปฏิบัติการ 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือคัดเลือกรูปแบบการบริหารจัดการขยะร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชน 

4. การจัดประชุมสนทนากลุ่มเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทดลองใช้รูปแบบทางเลือกการ
บริหารจัดการขยะโดยชุมชนเทศบาลต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ โดยแยกกลุ่ม 
ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชน 

4. ผลการวิจัย 
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4.1 ผลการศึกษาปริมาณและประเภทของขยะในชุมชนเป้าหมาย 

4.1.1 บริบทของชุมชนเป้าหมาย 

  1) เทศบาลต าบลแม่สะเรียง 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียงในการด าเนินงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ โดยได้

ด าเนินการศึกษาข้อมูลปริมาณขยะเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยได้ด าเนินการจัดประชุม

เวทีระดมความคิดเห็น เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 ต าบลบ้านกาศ และประชาชนในหมู่ที่ 2 ต าบลแม่สะเรียง  

จากการส ารวจปริมาณขยะของชุมชนเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง พบว่ามีปริมาณขยะจากทุกครัวเรือน

ประมาณ 21 ตัน/สัปดาห์ แยกเป็นขยะแห้ง 13 .5 ตันคิดเป็นร้อยละ 64.28 ขยะเปียก 7 ตันคิดเป็นร้อยละ 

33.33 ขยะขวดแก้ว 0.5 ตันคิดเป็นร้อยละ 2.38 ในขณะที่ปริมาณขยะจ านวนมากที่เทศบาลต าบลแม่สะเรียง

ต้องด าเนินการจัดการบนพ้ืนที่ในชุมชนเมืองเพียง 1.83 ตารางกิโลเมตร ที่ไม่มีพ้ืนที่ว่าง ผนวกกับสภาพที่เป็น

ชุมชนเมืองที่เป็นแหล่งพาณิชยกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความเจริญของอ าเภอแม่สะ

เรียง  

  2) องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 11 สิงหาคม 25421  ตั้งอยู่เลขที่ 

117 หมู่ที่ 8 ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่สูงกว่า

ระดับน้ าทะเลปานกลาง 523 เมตร พิกัด 47 Q 0442151, UTH 2142475 มีพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 10 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 4 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 5 บ้าน

โฮ่ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหก หมู่ที่ 7 บ้านหัวแม่เมือง หมู่ที่ 8 บ้านศรีดอนชัย   หมู่ที่ 9 บ้านกิ่วหน่อ และหมู่ที่ 10 

บ้านห้วยเฮ้ีย นอกจากนี้ ยังมีหย่อมบ้านบริวารของบ้านหลัก จ านวน 4 หย่อมบ้าน ได้แก่ หย่อมบ้านห้วยช้าง

เฒ่า หย่อมบ้านหัวปาย หย่อมบ้านปายสองแง่ ซึ่งเป็นหย่อมบ้านบริวารของบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 และหย่อม

บ้านป่าซาง ซึ่งเป็นหย่อมบ้านบริวารของบ้านห้วยหก หมู่ที่ 6 พ้ืนที่ต าบลเวียงเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีป่าไม้

หลายชนิดคิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด พ้ืนที่ในส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและแม่น้ า ส าหรับเป็น

แหล่งเพาะปลูกและใช้เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปาย ล าน้ าห้วยแม่เมือง ล าน้ าห้วยหยวก 

ล าน้ าห้วยหก ล าน้ าห้วยเฮ้ีย ล าน้ าห้วยช้างเฒ่า ล าน้ าห้วยน้อย ล าน้ าห้วยงู ล าน้ าห้วยโป่ง ล าน้ าห้วยกิ่วหน่อ 

ล าน้ าห้วยปู และเป็นแหล่งน้ าเพื่อการบริโภคท่ีส าคัญของต าบลเวียงเหนือ 

4.2 ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการจัดการขยะมูลฝอย

โดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการ 7 ขั้นตอนคือ 

                                                           
1
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542 
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 ขั้นตอนที่ 1 การจัดการของขายได้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การท าปุ๋ยหมัก/การจัดการขยะอินทรีย์ 

 ขั้นตอนที่ 3 การจัดการถังขยะของตนเอง 

 ขั้นตอนที่ 4 ถนนปลอดถัง 

 ขั้นตอนที่ 5 ความถี่ในการจัดเก็บ 

 ขั้นตอนที่ 6 การช าระค่าธรรมเนียมขยะ 

 ขั้นตอนที่ 7 มาตรการติดตาม 

 

4.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนจ าแนกตามบริบทของพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย มีผล

การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชนดังนี้ 
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ทางเลือกรูปแบบที่ 1 
 
อปท. 
 
 
      จ าหน่ายถุงขยะ   ครัวเรือน/สถานประกอบการ           
     120 - 200 บาท 
 
        น ามาวาง ณ จุดจัดเก็บ   
           
 
            
 
         เก็บขน       
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ทางเลือกรูปแบบที่ 2 
 
อปท. 
 
 
      จ าหน่ายถุงขยะ   ครัวเรือน/สถานประกอบการ          คัดแยก 
     40-80 บาท 
 
      ขยะทั่วไป     ของขายได้     ขยะอินทรีย์ 
 
           A-D 
 
        เก็บขน   น ามาวาง ณ จุดจัดเก็บ       จ าหน่าย 
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ทางเลือกรูปแบบที่ 3 
 
อปท. 
 
 
      จ าหน่ายถุงขยะ   ครัวเรือน/สถานประกอบการ          คัดแยก 
     10-60 บาท 
 
      ขยะทั่วไป     ของขายได้     ขยะอินทรีย์ 
 
           A-D 
 
        เก็บขน   น ามาวาง ณ จุดจัดเก็บ       จ าหน่าย 
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4.4 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 

- ก าลังด าเนินการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน  -  

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ตารางแสดงผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการขยะชุมชน 

ขั้นตอนการ
จัดการขยะโดย

ชุมชน 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

การจัดการของ
ขายได้ 

 ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนที่ 

 ครัวเรือน / หน่วยงาน / สถานที่
ราชการ ต้นแบบ คัดแยกและ
จ าหน่าย 

 คัดแยกและจ าหน่ายเอง 

การท าปุ๋ยหมัก/
การจัดการขยะ
อินทรีย์ 

 ครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ ก าจัดเองโดย
เลือกรูปแบบที่เหมาะสม  

 ครัวเรือนที่ไม่มีพ้ืนที่ ใช้ถุงฟ้าส่งต่อ
ให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการก าจัด
โดยใช้ระบบท่อซีเมนต์ในพ้ืนที่ของ
หมู่บ้านทุ่งแล้ง ต าบลแม่คง อ าเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ครัวเรือนก าจัดเองโดยเลือก
รูปแบบที่เหมาะสม 

การจัดการถัง
ขยะของตนเอง 

ใช้ถุงสี โดยเทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นผู้
จ าหน่าย กิโลกรัมละ 70 บาท 

ใช้ ถังขยะ แยกตามสีโดย องค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ สนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อถังขยะให้ทุกครัวเรือน 

ถนนปลอดถัง ใช้มาตรการ: ไม่อนุญาตให้ริมถนนมีถังขยะ 
แต่ครัวเรือน /หน่วยงาน /สถาน
ประกอบการต่างๆ น าถุงขยะมาวางในช่วง
เย็น โดยจะมีรถเก็บขนเวลา 04.00-05.00 
น. 

- 

ความถี่ในการ
จัดเก็บ 

ขยะทั่วไป จันทร์-เสาร์  
ขยะอินทรีย์ จันทร์ พุธ และศุกร์ 

ขยะทั่วไป 
ขยะอินทรีย์ 
ของขายได้ 

การช าระ
ค่าธรรมเนียม
ขยะ 

ครัวเรือนละ 40 บาท 
ร้านค้า 60 บาท 
จ าหน่ายถุงขยะ 

ครัวเรือนละ 10 บาท 
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ขั้นตอนการ
จัดการขยะโดย

ชุมชน 

เทศบาลต าบลแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 

มาตรการติดตาม 

 
ใช้แผนการบริหารจัดการขยะเป็นมาตรการ
ขับเคลื่อนและติดตาม รวมทั้งการชั่งปริมาณ
ขยะอินทรีย์ที่เก็บทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ 

พัฒนาระบบรายงานปริมาณขยะส าหรับ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล
เวียงเหนือ 
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7. แบบสรุปการด าเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย ผลการด าเนินงาน 
วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือ ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
เพ่ือศึกษา
ปริมาณและ
ประเภทของ
ขยะในชุมชน
เป้าหมาย 
 

ลงพื้นที่สังเกตกระบวนการเก็บ และ
ขนขยะมูลฝอยร่วมกับพนักงาน
เทศบาลต าบลแม่สะเรียงและองค์การ
บริหารส่วนต าบลเวียงเหนือไปยัง
สถานที่พักขยะของบริษัทเอกชนเพื่อ
รอน าไปก าจัด และบ่อขยะ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลกระบวนการเก็บขน การคัดแยก
ขยะ การขนส่ง และการน าไปก าจัด 
รวมทั้งสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากพนักงานปฏิบัติการ 

สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 

ครัวเรือนต้นแบบ การบรรยายเชิง
พรรณนา และ 
สถิติพ้ืนฐาน 

- บริบทของชุมชน 
- สถานการณ์การบริหาร

จัดการขยะของชุมชน 
- ปริมาณ ประเภทของขยะใน

ชุมชน 

เพ่ือสร้าง
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ขยะชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม 
 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือคัดเลือกรูปแบบการบริหาร
จัดการขยะร่วมกันระหว่างเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงเหนือ ผู้บริหารของ

ระดมความ
คิดเห็นอย่างมี
ส่วนร่วม 

ประเด็นค าถาม ผู้บริหารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ผู้ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนใน

การบรรยายเชิง
พรรณนา 

รูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชน 
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วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย ผลการด าเนินงาน 
วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือ ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนในชุมชน 

ชุมชน (ครัวเรือน
ต้นแบบ) 

เพ่ือทดลองใช้
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ขยะชุมชน 
 

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างส าหรับ
การใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่สะเรียงและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ผู้น าชุมชน เพื่อทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน
ของชุมชนเป้าหมาย 

การสัมภาษณ์
แบบไม่มี
โครงสร้าง และ
การจัดประชุม
สนทนากลุ่ม 

ประเด็นค าถาม ผู้บริหารของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ผู้ปฏิบัติงาน และ
ประชาชนใน
ชุมชน (ครัวเรือน
ต้นแบบ) 

การบรรยายเชิง
พรรณนา 

รูปแบบการจัดการขยะโดยชุมชน 

เพ่ือประเมิน
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ขยะชุมชน 
 

สังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ลง
พ้ืนที่สังเกตกระบวนการเก็บ และขน
ขยะมูลฝอยร่วมกับพนักงานเทศบาล
ต าบลแม่สะเรียงและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเวียงเหนือไปยังสถานที่พัก
ขยะของบริษัทเอกชนเพื่อรอน าไป
ก าจัด และบ่อขยะ เพื่อให้ได้ข้อมูล
กระบวนการเก็บขน การคัดแยกขยะ 

สังเกตแบบมีส่วน
ร่วม 

การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม 

ครัวเรือนต้นแบบ การบรรยายเชิง
พรรณนา และ 
สถิติพ้ืนฐาน 

- สภาพการบริหารจัดการขยะ
ของชุมชน 

- ปริมาณ ประเภทของขยะใน
ชุมชน 
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วัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการวิจัย การออกแบบการวิจัย ผลการด าเนินงาน 
วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือ ประชากร/กลุ่ม

ตัวอย่าง 
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
การขนส่ง และการน าไปก าจัด รวมทั้ง
สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานปฏิบัติการ 
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8. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานวิจัย (รวมทั้งปัญหาด้านสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ 

อุปกรณ์ บุคลากร การบริหารการวิจัย ฯลฯ) 

- 

9. ค าแนะน าและข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 

- 

 

(นางกันทนา ใจสุวรรณ) 

หัวหน้าโครงการ 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

 


