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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทครัวเรือนและความต้องการส่งเสริมบทบาทในการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของ
ชุมชนเทศบาลต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 350 คน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
คือ ผู้บริหารเทศบาล 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 16 คน และตัวแทนหรือเจ้าบ้านจ้านวน 16 คนรวม 33 คน ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
บทบาทครัวเรือนและความต้องการในการจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลต้าบลเอราวัณ พบว่า บทบาทครัวเรือน
ในการจัดการขยะแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.77, S.D. = 0.94) ความต้องการให้เทศบาลส่งเสริม
บทบาทครัวเรือนในด้านการควบคุมการทิ้งขยะ พบว่า ความต้องการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D. = 0.97)
โดยต้องการให้มีการควบคุมการทิ้งขยะที่เป็นขยะอันตรายมากที่สุด (  = 3.93, S.D. = 0.84) รองลงมาคือ ด้านการ
คัดแยกขยะที่เป็นขยะรีไซเคิล (  = 3.75, S.D. = 0.98) แนวทางส่งเสริมบทบาทครัวเรือนการจัดการขยะมูลฝอย ควรมี
การส่งเสริมในด้านความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทของขยะ มีการแปรรูปได้และสร้างมูลค่าของขยะได้ และกิจกรรม
กลุ่มแปรรูปขยะเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ควรให้ข้อมูลการล้าเลียงการก้าจัดขยะและควรเพิ่มวันในการจัดเก็บของ
เทศบาล

คาสาคัญ: บทบาทครัวเรือน การจัดการขยะมูลฝอย
Abstract
The purposes of this research were 1) to study the roles and needs of households for promoting the
fully integrated solid waste management and 2) to study the guidelines for promoting the roles of households
fully integrated solid waste management in Erawan Sub-district Municipality, Erawan District, Loei Province. The
sample consisted of 350 people and the target group used in the research were 1 Municipality administrator,16
village headmen, and 16 representatives or heads of household, totaling 33 people. The findings could be
summarized as follows: in terms of the roles and needs of households for promoting the fully integrated solid
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นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม[51]มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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waste management, overall role of households in fully integrated solid waste management was at a high level
(  = 3.77, S.D. =0.94). Overall need of households for Municipality’s promotion of the roles of household in the
control of waste dumping was at a high level (  = 3.68, S.D. = 0.97). An aspect with the highest need was the
need for controlling disposal of dangerous waste (  = 3.93, S.D. = 0.84), followed by the separation of
recyclable waste (  = 3.75, S.D. = 0.98). The guidelines for promoting the roles of household in solid waste
management included knowledge and understanding about waste types should be promoted in terms of ability
to process them and add value. Waste-processing group activities should be promoted for the benefits. Waste
transport and disposal data should be provided while days of waste collection by the Municipality should be
added.

Keywords: household role, solid waste management
ความเป็นมาของปัญหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
จึงมีการมอบนโยบายการจัดการขยะ ของประเทศให้กับ
จังหวัดเกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การ
จัดการขยะแบบศูนย์รวม และการก้าจัดโดยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน
หรื อท้ าให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ด มี การส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งสร้างวินัย
ของคนในชาติโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
ก้ากับดูแลการบริหารจัดการขยะในภาพรวมของจังหวัด
และมี ก ารก้ า หนดให้ เ รื่ อ งการจั ด การขยะเป็ น วาระ
แห่งชาติ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 การ
ด้าเนินงานตาม Roadmap มีหลักส้าคัญ คือ การลดและ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการขยะแบบศูนย์รวมและ
ก้าจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากความเป็นมาและความส้าคัญที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้จัดท้างานวิจัย เรื่องการก้าจัดขยะโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งการก้าหนดแนวทางปฏิบัติ
ด้านการลด การคัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะชุมชนที่
ถูกต้องหลักวิชาการจากภาครัฐ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ

ปั ญ หาขยะที่ ส้ า คั ญทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชนและ
ระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมี
จ้านวนเพิ่ มมากขึ้ น ชุ มชนขยายตั วมากขึ้ น สถาน
ประกอบการต่างๆ เพิ่มมากขึ้นการบริหาร การจัดการขยะ
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนยัง
ขาดจิตส้านึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่ การลด คัดแยกขยะ
รวมทั้ งขาดความรู้ เกี่ ยวกั บการน้ าขยะกลั บมาใช้ ใหม่
ละเลยและไม่เห็น คุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากน้ามาคัด
แยกอย่ า งถู ก วิ ธี แ ล้ ว จะสามารถสร้ า งประโยชน์ ไ ด้
เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปั ญหาส้าคัญระดั บประเทศที่
ก่อให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ
เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งท้าให้เกิดควันและสารพิษ
ทางอากาศ มลพิษทางน้้าที่เกิดจากการกองขยะบนพื้น
เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสู่แหล่งน้้า
จะท้าให้เกิดน้้าเสีย และเป็นแหล่งพาหนะน้าโรค ล้วนแต่
ส่งผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี และ
เร่งด่วน (สมรัฐ เกิดสุวรรณ, กรองแก้ว เลาหลิดานนท์
และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม, 2558)
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ช่วยแก้ปัญหาการด้าเนินงานจัดขยะในปัจจุบันได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติ แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบาย แผนและการ
ด้าเนินงานในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมายหลาย
ประการเพื่อแก้ปัญหา แต่การแก้ปัญหาที่ผ่านมาส่วน
ใหญ่จะเป็นการก้าหนดนโยบายและแผนในการพัฒนา
จากกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ที่ให้กับประชาชนได้มี
โอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ แต่ผลลัพธ์ที่ได้
ไม่ส้าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากประชาชนยังคง
ไม่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดการขยะ อย่างจริงจัง
ประชาชนยั งคงขาดความเข้ าใจอย่ างลึ กซึ้ งในปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมองไม่เห็นคุณค่าของการด้าเนินการ
ซึ่งมิได้ริเริ่มโดยประชาชนเอง ท้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ เริ่มตระหนักกว่าการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะ
ให้บรรลุผลและเกิดกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปใน
อนาคตนั้น จ้าเป็นต้องมีความเข้มแข็งของชุมชนเป็นฐาน
ส้าคัญ ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงพยายามปรับบทบาท
ของตนให้กลาย เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุ มชนและช่ วยพั ฒนาขี ดความสามารถในการท้ างาน
ร่วมกันเพื่อให้ชุมชนต่างๆ มีความเข้มแข็งในที่สุด
ดั้งนั้นเทศบาลต้าบลเอราวัณ จึงได้มีนโยบาย
เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเทศบาลต้าบลเอราวัณ ให้
เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขภาพ
ร่ า งกายที่ สมบู ร ณ์ ซึ่ ง ในการด้ า เนิ น การดั ง กล่ า ว
จ้าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของประชาชน ปัญหาขยะ
ชุมชน เป็นปัญหาส้าคัญซึ่งควรได้ รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน หากประชาชนยังคงขาดความเข้มแข็งในการ
จัดการขยะชุมชน ปัญหาผลกระทบต่างๆ ที่เกิดจากขยะ
คงไม่สามารถแก้ไขให้ส้าเร็จลุล่วง ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความเข้มแข็งของชุมชน
ในการก้าจัดขยะกับการจัดการภาครัฐของเขตเทศบาล
ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย เพื่อเสนอแนะ

แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนใน
การจัดการขยะ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาบทบาทครั ว เรื อ นและความ
ต้องการส่งเสริมบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร
2. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมบทบาทครัวเรือน
ในการจั ด การขยะมู ลฝอย แบบครบวงจรของชุ ม ชน
เทศบาลต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรแท้
ที่เป็นเจ้าบ้านหรือตัวแทน เจ้าบ้านตามเลขที่บ้านทั้ง 16
หมู่บ้าน ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนราษฎร์ของเทศบาล
ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2550
จ้านวน 3,043 คน โดยการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางเครซี่มอร์แกน จ้านวนตัวอย่าง 350 ครัวเรือน
2. กลุ่มตัวอย่าง
2.1 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
จ้านวน 350 ครัวเรือน ของเทศบาลต้าบลเอราวัณ อ้าเภอ
เอราวัณ จังหวัดเลย
2.2 กลุ่ มเป้าหมาย ประชากรลุ่มเป้ าหมาย
ผู้แทน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน และตัวแทน
ประชาชนหมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
แนวทางการส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะ
มู ลฝอยแบบครบวงจรของเขตเทศบาลต้ าบลเอราวั ณ
อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จ้านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3
ตอน
[53]

3.2 เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึ ก (In-depth Interview) โดยมี
ประเด็ นหาแนวทาง การศึ กษาแนวทางในการส่ งเสริ ม
บทบาทครั วเรือนการควบคุม การคั ดแยก การรวบรวม
และการก้าจัดขยะของครัวเรือน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจัยได้ด้าเนินเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
4.1 ติ ด ต่ อ ข อ ห นั ง สื อ จ า ก ส้ า นั ก ง า น
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อ
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
และกลุ่มเป้าหมาย
4.2 ติ ดต่ อกั บเทศบาลต้ าบลเอราวั ณ ที่ เป็ น
หน่วยงานที่ก้ากับดูแล และกลุ่มตัวอย่าง นัดวัน เวลา เพื่อ
ด้าเนินการเก็บข้อมูล
4.3 เตรียมเครื่องมือให้ พร้อมที่จะท้าการเก็ บ
ข้อมูลแต่ละครั้ง
4.4 อ ธิ บ า ย ใ ห้ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง เ ข้ า ใ จ ใ น
วั ต ถุ ป ระสงค์ และประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการท้ า
แบบสอบถาม การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริม
บทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ในเขตเทศบาลต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
4.5 น้าผลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องการตอบ แล้ ว จึ ง น้ า ไป
วิเคราะห์ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลเชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ สถิ ติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลที่ได้จาก
การประชุม แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม จะน้ามา
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากตรวจสอบ
ความถู กต้องแล้ ว จะน้ามาแยกหมวดหมู่ตามประเด็ น
ปัญหา และน้ามาตีความหมายจากข้อมูลที่ได้ ซึ่งทั้งหมด

นั้นเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล เพื่อสรุปและน้าไป
เชื่อมโยมความสัมพันธ์ในการศึกษา
คาจากัดความ
1. การควบคุมการทิ้งขยะ หมายถึง การท้าให้
ขยะที่จะทิ้งลดลงโดยการน้าสิ่งที่จะเป็นขยะนั้นกลับมาใช้
ประโยชน์อีกหรือลดปริมาณการใช้ ให้เหลือสิ่งที่จะเป็น
ขยะจริงเพียงเท่าที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดได้อีก
2. การคัดแยกขยะ หมายถึง กระบวนการแยก
ขยะหรื อสิ่ งที่ ไม่ ใช้ แล้ วออกเป็ นประเภทต่ างๆ ตาม
องค์ประกอบ ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ/อโลหะ
และกล่องเครื่องดื่ม เป็นต้น
3. การเก็บรวบรวมขยะ หมายถึง การเก็บขยะ
ใส่ภาชนะ รวมถึงการรวบรวมขยะจากแหล่งต่างๆ แล้ว
น้ าไปใส่ ยานพาหนะเพื่ อขนส่ งไปก้ า จั ดหรื อ น้ าไปท้ า
ประโยชน์อื่นๆ ต่อไป
4. การก้าจัดขยะ หมายถึง การจัดเก็บขยะ การ
ด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทิ้งมูลฝอย การเก็บ การขน
ถ่าย และการขนส่ง การแปรงรูปเพื่อใช้ประโยชน์จากขยะ
มู ล ฝอย และการจั ด การขยะมู ล ฝอย โดยค้ า นึ ง ถึ ง
ประโยชน์สูงสุดและการยอมรับทางสังคม
5. การก้ า จั ด ขยะมู ล ฝอยแบบครบวงจร มี
หลักการ 4 ขั้นตอน คือ การทิ้งขยะ การรวบรวมขยะ การ
ขนย้ายขยะ และการก้าจัดขยะ

ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับบทบาทครัวเรือน
และความต้องการในการจัดการขยะแบบครบวงจร
ของเทศบาลตาบลเอราวัณ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
1.1 ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการควบคุม
การทิ้งขยะ พบว่า บทบาทครัวเรือนในด้านการควบคุม
การทิ้งขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.78,
S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุดคื อ ครั วเรื อนให้ ความร่ วมมื อในการ
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ควบคุมการทิ้งขยะเปียก (  = 4.00, S.D. = 0.82)
รองลงมาคือครัวเรือนให้ความร่วมมือในการควบคุมการ
ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยาก (  = 3.89, S.D. = 0.88) ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่้าที่สุดคือ ครัวเรือนให้ความ
ร่วมมือในการควบคุมการทิ้งขยะทั่วไป (  = 3.39, S.D.
= 1.08)
1.2 ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการคัดแยก
ทิ้งขยะ พบว่า บทบาทครัวเรือนในด้านการคัดแยกทิ้งขยะ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.71, S.D. = 0.96)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ าอยู่ในระดับมากทุกข้ อ
โดยข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บสู งที่ สุดคื อ ครั วเรื อนให้
ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก (  = 3.80, S.D. =
0.82) รองลงมาคือในครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะที่ย่อยสลาย (  = 3.80, S.D. = 0.90) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ ในครัวเรือนให้ความร่วมมือในการ
คัดแยกขยะทั่วไป (  = 3.60, S.D. = 1.11)
1.3 ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวม
ก่อนทิ้งขยะ พบว่า บทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวม
ก่อนทิ้งขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.78,
S.D. = 0.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมขยะเปียก (  = 3.96, S.D. = 0.83) รองลงมา
คือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตราย
(  = 3.95, S.D. = 0.91) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ
ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการรวบรวมขยะรีไซเคิล (  =
3.50, S.D. = 1.00)
1.4 ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการก้าจัดขยะ
พบว่ า บทบาทครั วเรื อนในด้ านการก้ าจั ดขยะ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.78, S.D. = 0.92) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือใน
การก้าจัดการทิ้งขยะเปียก (  = 3.81, S.D. = 0.90)
รองลงมา คือ ครัวเรือนของท่านให้ความร่วมมือในการ

ก้าจัดการทิ้งขยะอันตรายและครัวเรือนให้ความร่วมมือใน
การก้าจัดการทิ้งขยะรีไซเคิล (  = 3.79, S.D. = 0.94)
ด้านที่มีค่าต่้ าที่สุดคือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการ
ก้าจัดการทิ้งขยะทั่วไป (  = 3.77, S.D. = 0.91)
1.5 บทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาล ต้าบลเอราวัณ อ้าเภอเมือง
จังหวัดเลย พบว่า บทบาทครัวเรือนในการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =
3.76, S.D. = 0.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดทั้ง 3
ด้าน คือ บทบาทครัวเรือนในด้านการควบคุมการทิ้งขยะ
ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวมก่อนทิ้งขยะ และ
ด้านบทบาทครัวเรือนในด้านการก้าจัดขยะ (  = 3.78,
S.D. = 0.92) รองลงมาคือ ด้านบทบาทครัวเรือนในด้าน
การคัดแยกทิ้งขยะ (  = 3.71, S.D. = 0.96)
2. ความต้ อ งการให้ เ ทศบาลส่ ง เสริ ม
บทบาทครัวเรือนในด้านการควบคุมการทิ้งขยะ
2.1 การจั ดการขยะมู ลฝอยด้ านการควบคุ ม
การทิ้ ง ขยะ พบว่ าความต้ องการให้ เ ทศบาลส่ ง เสริ ม
บทบาทครัวเรือนในด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้านการ
ควบคุมการทิ้ งขยะโดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก (  =
3.74, S.D. = 0.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครัวเรือน
ของท่านต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนใน
ด้านการควบคุมการทิ้งขยะอันตราย (  = 3.93, S.D. =
0.84) รองลงมาคือ ครัวเรือนต้องการให้เทศบาลส่งเสริม
บทบาทครั วเรื อนในด้ านการควบคุ มการทิ้ งขยะเปี ยก
(  = 3.77, S.D. = 0.89) ด้านที่มีค่าต่้าที่สุดคือ ครัวเรือน
ต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในด้านการ
ควบคุมการทิ้งขยะทั่วไป (  = 3.53, S.D. = 1.00)
2.2 การจั ดการขยะมู ลฝอยด้ านการคั ดแยก
ขยะ พบว่ าความต้ องการให้ เทศบาลส่ งเสริ มบทบาท
ครัวเรือนในด้านการคัดแยกขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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มาก (  = 3.68, S.D. = 0.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ ครัวเรือนต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือน
ในด้านการคัดแยกขยะรีไซเคิล (  = 3.75, S.D. = 0.98)
รองลงมาคือ ต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือน
ในด้านการคัดแยกขยะอันตราย (  = 3.74, S.D. =
0.98) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือ ครั วเรือนต้องการให้
เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในด้านการคัดแยกขยะ
ทั่วไป (  = 3.58, S.D. = 1.01)
2.3 การจั ดการขยะมู ลฝอยด้ านการรวบรวม
การทิ้ งขยะ พบว่ า ความต้ องการให้ เทศบาลส่ งเสริ ม
บทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวมการทิ้งขยะโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.63, S.D. = 0.95) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ ต้ องการให้ เ ทศบาลส่ ง เสริ ม
บทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวมการทิ้งขยะอันตราย
(  = 3.83, S.D. = 1.02) รองลงมาคือ ต้องการให้
เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในด้านการรวบรวมขยะ
เปียก และต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนใน
ด้านการรวบรวมการทิ้งขยะย่อยสลายยาก (  = 3.83,
S.D. = 1.02)
2.4 การจัดการขยะมูลฝอยด้านการก้าจัดขยะ
พบว่า ความต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือน
ในด้านการก้าจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =
3.67, S.D. = 1.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุดคือต้องการให้เทศบาล
ส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในด้านการก้าจัดขยะอันตราย
(  = 3.88, S.D. = 0.89) รองลงมาคือต้องการให้
เทศบาลส่งเสริมบทบาทครัวเรือนในด้านการก้าจัดขยะ
ย่อยสลายยาก (  = 3.76, S.D. = 1.00) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าสุดคือข้อ ต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาท
ครัวเรือนในด้านการก้าจัดขยะทั่วไป (  = 3.34, S.D. =
1.02)

2.5 ความต้องการให้เทศบาลส่งเสริมบทบาท
ครัวเรือนในด้านการจัดการขยะ มูลฝอยแบบครบวงจร
พบว่า ความต้องการในด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.68, S.D.
= 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการควบคุม
การทิ้งขยะ (  = 3.74, S.D. = 0.94) รองลงมาคือ ด้าน
การคัดแยกขยะ (  = 3.68, S.D. = 0.99) ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่้าที่สุดคือ ด้านการรวบรวมการทิ้งขยะ (  =
3.63, S.D. = 0.95)
3. แนวทางการส่งเสริมบทบาทครัวเรือน
ในด้านการควบคุมการทิ้งขยะของเขตเทศบาลตาบล
เอราวัณ อาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
3.1 แนวทางในการควบคุ ม การทิ้ ง ขยะของ
ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการควบคุม
การทิ้งขยะเปียก ให้ความร่วมมือในการควบคุมการทิ้ง
ขยะที่ย่อยสลายยากและให้ความร่วมมือในการควบคุม
การทิ้ งขยะทั่วไป และควรมีการส่ งเสริมในด้ านความรู้
ความเข้าใจในเรื่องประเภทของขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะ
แห้ง และขยะที่เป็นมลพิษ และต้องการให้มีถังขยะ และ
แยกสีของถังขยะ รวมทั้งอยากให้เพิ่มปริมาณรถเทศบาล
ในการขนย้ายขยะ และเพิ่มวันในการขนย้ายขยะในชุมชน
และการจัดท้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะที่เป็นมูลค่า เพื่อ
เป็นแรงเสริมให้ชุมชนและครัวเรือนในการควบคุมขยะ
และอยากให้รถขนขยะควรจะมีที่ใส่ขยะที่ทนทาน ไม่มีน้า
รั่ว หรือกลิ่นขยะ
3.2 แนวทางในการการคั ด แยกขยะของ
ครัวเรือน พบว่าครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะเปียก และให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะที่ย่อย
สลายได้ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะทั่วไป
และสร้ างที่ เก็ บรวบรวมขยะ และจั ดหาถั งขยะไว้ ตาม
จุดต่ างๆ แยกประเภทถั งขยะไว้ ในชุ มชน เช่ น ถั งขยะ
เปียก ถังขยะแห้ง และขยะอันตราย และรณรงค์ในชุมชน
ในเรื่องการแยกประเภทขยะให้ชัดเจน รวมถึงการจัดให้มี
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โครงการคัดแยกประเภทขยะ และสร้างมูลค่าของขยะที่
แยกประเภท เช่น ขยะที่แปรรูปได้และสร้างมูลค่าของขยะ
ได้ และกิจกรรมกลุ่มแปรรูปขยะเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
3.3 การรวบรวมขยะของครั วเรื อน พบว่ า
ครั ว เรื อ นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรวบรวมขยะในการ
รวบรวมขยะอันตราย และให้ความร่วมมือในการรวบรวม
ขยะรีไซเคิล และ อยากให้มีการบริหารจัดการเรื่องการน้า
ขยะที่ เหลื อทิ้ งจากกิ จกรรมภายในครั วเรื อน หรื องาน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ มาเก็บ
รวบรวมไว้เพื่อน้าไปก้าจัดในสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึง
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่งต่างๆ ในการกิจกรรมการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน แล้ว
น้าไปใส่ไว้ในสถานที่ส้าหรับการขนย้าย หรือรถขยะของ
เทศบาล และอยากให้เทศบาลควรให้ข้อมูลการล้าเลียง
การก้าจัดขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ใส่
ไว้ ใ นภาชนะหรื อ บรรจุ ถุ ง ขยะ ไปจนถึ ง การน้ า ไปทิ้ ง
3.4 การจั ด การขยะของครั ว เรื อน พบว่ า
ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการก้าจัดการทิ้งขยะเปียก ให้
ความร่ วมมื อในการก้ าจั ดการทิ้ งขยะอั นตรายและให้
ความร่ วมมื อในการก้ าจั ดการทิ้ งขยะรี ไซเคิ ล และให้
ความร่วมมือในการก้าจัดการทิ้งขยะทั่วไป และการเก็บ
หรือการขนถ่ายขยะต่อไปยังแหล่งก้าจัด ควรเพิ่มวันใน
การจัดเก็บของเทศบาล รวมถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมขยะ
เช่ น ถั งขยะไว้ ตามจุ ดต่ างๆ ให้ มากกว่ าเดิ ม และควร
พิจารณาถึงความหนาแน่นของแต่ละชุมชนเป็นส้าคั ญ
เพราะขยะมูลฝอยจากการประกอบในครัวเรือนของที่อยู่
อาศั ย ในแต่ ล ะชุ ม ชนอาจจะแตกต่ า งกั น จึ ง ขอให้
หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการก้ า จั ดขยะ ควรพิ จ ารณาใน
ประเด็นนี้ด้วย
ความต้องการให้เทศบาลส่งเสริมครัวเรือนใน
ด้านการควบคุมการทิ้งขยะ การคัดแยกขยะ การรวบรวม
ขยะ และการก้ าจั ด ขยะ สรุ ปได้ ดั งนี้ ต้ อ งการให้ มี
เจ้าหน้าที่เทศบาลความรู้ในการใช้วัสดุย่อยสลายได้แทน

ถุงพลาสติก หาวิธีการลดการใช้พลาสติ กในชุมชนโดย
การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ต้องการให้มีการทิ้ง
ขยะในหลุมหรือทิ้งขยะไกลชุมชน เพราะอาจเกิดสารพิษ
และรถขยะที่ เป็นมลพิษแก่ ชุมชน ในด้านการแยกขยะ
ส่วนที่ใช้ได้น้ามาใช้ต่อไป ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ได้ก็ให้
เทศบาลมาเก็บไปก้าจัดต่อไป

อภิปรายผล
บทบาทครั ว เรื อ นและความต้ อ งการในการ
จัดการขยะแบบครบวงจรของชุมชนในเขตเทศบาลต้าบล
เอราวัณ อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
1. ด้ า นการทิ้ ง ขยะมู ล ฝอย พบว่ า บทบาท
ครัวเรือนในด้านการควบคุมการทิ้งขยะ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ มี
ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุดคื อ ครั วเรื อนให้ ความร่ วมมื อในการ
ควบคุมการทิ้งขยะเปียก รองลงมาคือครัวเรือนให้ความ
ร่วมมือในการควบคุมการทิ้งขยะที่ย่อยสลายยาก ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่้าที่สุดคือครัวเรือนให้ความ
ร่วมมือในการควบคุมการทิ้งขยะทั่วไป ซึ่งจากข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ (2553) การจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน เป็นการน้าวิธีดังกล่าวมาปฏิบัติร่วมกัน เช่น
ชุมชนหรือท้องถิ่นที่ได้คัดเลือกวิธีการก้าจัดขยะมูลฝอย
เป็ นแบบฝั งกลบอย่ างถู กหลักสุ ขาภิบาลอาจพิจารณา
เลือกวิธีหมักท้า ปุ๋ยแบบง่ายๆ ควบคู่ไปด้วย โดยสามารถ
พิจารณาได้จากองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในชุมชนว่า
มีสัดส่วนของสารอินทรีย์พอเหมาะหรือไม่ การรณรงค์ให้
ประชาชนคั ด แยกขยะมู ลฝอยที่ มี ส่ ว นประกอบของ
สารอินทรีย์ออกจากขยะมูลฝอยทั่วไป สามารถน้าไปท้า
การหมัก Windrow ได้ นอกจากนั้นในแผนการก้าจัดขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน ควรน้า แผนด้านการลดปริมาณ
ขยะมู ลฝอยจากแหล่ งก้ าเนิ ดและการน้ าขยะมู ลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ มาใช้ควบคู่ไปด้วย จะท้าให้แผนการ
จัดการขยะมูลฝอยในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่
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1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งก้าเนิด 2) การน้า
ขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ 3) วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล 4) วิธีหมักท้าปุ๋ย 5) วิธีเผาในเตา และการคัด
แยกวัสดุหรือขยะมูลฝอยบางประเภทออกไปก่อนน้าไป
ก้าจัดจะช่วยลดค่าด้าเนินการของระบบได้ เช่น ในด้านค่า
ซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรของโรงงานหมักปุ๋ยหรือช่วยลด
ปริมาณเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ้ารุงในโรงงาน
2. ด้ า นการคั ด แยกทิ้ ง ขยะ พบว่ า บทบาท
ครัวเรือนในด้านการคัดแยกทิ้งขยะ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทุ กข้ อ โดยข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บสู งที่ สุ ดคื อ
ครั ว เรื อ นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการคั ด แยกขยะเปี ย ก
รองลงมาคือในครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะที่ ย่ อ ยสลายและข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่้ า ที่ สุ ด คื อ ใน
ครั วเรื อนให้ ความร่ วมมื อในการคั ดแยกขยะทั่ วไป ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของวลัยพร สกุลพอง (2551)
การศึ กษาเรื่ องพฤติ กรรมการจั ดการขยะมู ลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง มี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมจัดการขยะมู ล
ฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมื องมาบตาพุ ด ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
โดยรวมมีพฤติกรรมการจั ดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย มากที่สุด คือด้านการน้ากลับมาใช้
ใหม่ รองลงมา คือ ด้านการลดการเกิดขยะมูลฝอยและ
ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยในด้านการน้ากลับมาใช้
ใหม่ ประชาชนมี พฤติ กรรมเลื อกขยะประเภทกล่ อง
กระดาษหรือหนังสือพิมพ์เก็บไว้ขายหรือน้ากลับมาใช้ได้
อี กในด้ านการลดการเกิ ดขยะมู ลฝอย ประชาชนมี
พฤติกรรมเลือกใช้ถุงพลาสติกใส่สิ่งของใบใหญ่เพียงใบ
เดียวมากกว่าใบเล็กหลายๆ ใบและในด้านการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ประชาชนมีพฤติกรรม การทิ้งขยะเปียก โดย

จะต้องมีถังขยะรองรับเสมอผลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่า อายุ และ
จ้ านวนสมาชิ กในครอบครั วที่ ต่ างกั นมี พฤติ กรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่ระดับ
.05
3. ด้านการรวบรวมก่อนทิ้งขยะ พบว่า บทบาท
ครัวเรือนในด้านการรวบรวมก่อนทิ้งขยะ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด คือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการ
รวบรวมขยะเปียก รองลงมาคื อ ครัวเรือนของให้ความ
ร่วมมือในการรวบรวมขยะอันตราย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่้าสุ ดคือครั วเรื อนให้ ความร่ วมมื อในการรวบรวมขยะ
รีไซเคิล สอดคล้องกับการศึกษาของพัชรี หอวิจิตร (2529)
ได้จ้าแนกระบบการจัดการขยะมูลฝอยส้าหรับชุมชนทั่วๆ
ไป สรุปได้ดังนี้ การเก็บรวบรวมและเก็บกัก เป็นการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้
ตามสถานที่ต่างๆ อันได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบัน
การศึกษา ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจ้าทาง และ
สวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อน้ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะ
ก่อน แล้วจึงท้าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะได้ขนส่ง
ต่ อ ไปยั ง สถานที่ ฝั ง กลบส้ า หรั บ ขยะที่ ไ ม่ สามารถน้ า
กลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัด
แยกไว้ในชนะรองรับขยะตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้
ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่ อน้ากลับมาใช้ใหม่
ต่อไป ขยะมูลฝอยเมื่อถูกเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับ
ขยะที่อยู่ตามแหล่งก้าเนิดต่างๆ แล้วจะถูกขนถ่ายโดยรถ
เก็บขนขยะ เพื่อน้าไปก้าจัด ท้าลายยังสถานที่ฝังกลบให้
เร็วที่สุด ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเน่าเหม็นของขยะรวมทั้ง
เพื่ อให้ มี ขยะตกค้ างยั งสถานที่ ต่ างๆ ให้น้ อยที่ สุดด้ วย
ดังนั้นขยะมูลฝอยเหล่านี้จึงไม่จ้าเป็นต้องมีการเก็บกัก
(Storage) ณ จุดใดจุดหนึ่งก่อนน้าไปก้าจัดหรือท้าลาย
ยกเว้นในส่วนของขยะอันตรายหรือของเสียอันตรายต่างๆ
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เท่านั้นที่จะต้องท้าการเก็บ กับให้มีจ้านวนมากพอก่อนที่
จะส่งไปก้าจัดอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ส้าหรับการเก็บ
รวบรวมขยะเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง
ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล (อบต.) เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงาน
ดังกล่าวจะต้องมีการวางระบบและแบบแผนในการเก็บ
รวบรวมขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพื่อ
มิให้มีขยะตกค้างอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในปริมาณมาก
และนานเกินไป
4. ด้านการก้าจัดขยะ พบว่า บทบาทครัวเรือน
ในด้านการก้าจัดขยะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ครัวเรือนให้ความร่วมมือใน
การก้ าจั ดการทิ้ งขยะเปี ยก รองลงมา คื อ ครั วเรื อนให้
ความร่ ว มมื อ ในการก้ า จั ด การทิ้ ง ขยะอั น ตราย และ
ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการก้าจัดการทิ้งขยะ รีไซเคิล
ด้านที่มีค่าต่้ าที่สุดคื อ ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการ
ก้าจัดการทิ้งขยะทั่วไป สอดคล้องกับประพฤกษ์ นิลโมทย์
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลต้ าบลยี่ งอ อ้าเภอยี่ งอ
จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัด การขยะมูลฝอยของ
เทศบาลต้าบลยี่งอ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมากเกือบทุก
ด้าน ยกเว้นด้านการร่วมคิดและเสนอแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูล
ฝอย พบว่า จากการศึกษาปัญหา และอุปสรรคที่พบมาก
ที่สุด คือ ถังขยะไม่เพียงพอ ขยะตกค้าง ไม่ทราบแนวทาง
นโยบายที่แน่นอนของเทศบาล ไม่รู้ไม่เข้าใจการดาเนิน
การจัดการมูลฝอย ส่วนข้อเสนอแนะ ให้มีการเน้นการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างจิตส้านึกรวมทั้งเพิ่มถังรองรับ ขยะมูล

ฝอยให้ เพี ยงพอกั บความต้ องการของประชาชน ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของประสิทธิ์ งามประเสริฐศักดิ์
(2550) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลฉลุง อ้าเภอเมือง
จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนในการจั ดการขยะมู ลฝอยของ
เทศบาล ผลการศึ กษา พบว่ า การมี ส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบล
ฉลุง ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง การ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย ของเทศบาลต้าบลฉลุง ปรากฏว่าประชาชน
ที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาอยู่ในชุมชน
โดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่รายด้านมีความแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ
ในการปรั บปรุ งการมีส่วนร่ วมของประชาชนประชาชน
ต้ องการให้ เ ทศบาลจั ดให้ มี ถั งแยกขยะที่ เพี ยงพอจั ด
กิจกรรม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์อย่าง
สม่้ าเสมอให้ ครอบคลุ มทุ กกลุ่ มประชาชน เพื่ อเพิ่ ม
จิตส้านึกในการจัดการมูลฝอย
แนวทางการส่ งเสริ มบทบาทครั วเรื อนในการ
จัดการขยะแบบครบวงจรของเขตเทศบาลต้าบลเอราวัณ
อ้าเภอเอราวัณจังหวัดเลย
1. แนวทางในการควบคุ ม การทิ้ ง ขยะของ
ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการควบคุม
การทิ้งขยะเปียก ให้ความร่วมมือในการควบคุมการทิ้ง
ขยะที่ย่อยสลายยากและให้ความร่วมมือในการควบคุม
การทิ้งขยะทั่วไป และควรมีการส่งเสริมในด้านความรู้
ความเข้าใจในเรื่องประเภทของขยะ เช่น ขยะเปียก ขยะ
แห้ง และขยะที่เป็นมลพิษ และต้องการให้มีถังขยะ และ
แยกสีของถังขยะ รวมทั้งอยากให้เพิ่มปริมาณรถเทศบาล
ในการขนย้ายขยะ และเพิ่มวันในการขนย้ายขยะในชุมชน
และการจัดท้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับขยะที่เป็นมูลค่า เพื่อ
เป็นแรงเสริมให้ชุมชนและครัวเรือนในการควบคุมขยะ
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และอยากให้รถขนขยะควรจะมีที่ใส่ขยะที่ทนทาน ไม่มีน้า
รั่ว หรือกลิ่นขยะ และจากการศึกษาของ พัฒนา อนุรักษ์
พงศธร (2547) และสุทธิรักษ์ สุจริตตานนท์ (2550) ได้
ศึกษาว่า ขยะแห้ง (Refuse) เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว
ผ้า โลหะแต่ (วันชัย นิลพัฒน์, 2546) กล่าวไว้ว่าขยะแห้ง
(Rubbish waste) เป็นขยะที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก หรือถ้า น้ากลับมาใช้จะได้ประโยชน์ไม่
คุ้มค่า ได้แก่ กล่องนม เศษกระดาษ กระดาษช้าระ
ถุงพลาสติก ไม้เสียบลูกชิ้น และไม้จิ้มขนม และขยะแห้ง
ท้าลายความสง่างามของสถานที่ ถ้ามีจ้านวนมากจะเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและสัตว์ที่เป็นพาหะน้าโรค ขยะ
เปียก (Garbage) เช่น เศษผักผลไม้ เศษอาหาร ขยะที่เผา
ไหม้ได้ (Combustible waste) เช่น กระดาษ ผ้าหรือสิ่งทอ
ผักผลไม้ เศษอาหาร หญ้าและไม้ ขยะที่ เผาไหม้ไม่ได้
(Non-combustible waste) เช่น เหล็กหรือโลหะอื่น แก้ว
หิน กระเบื้อง เปลือกหอย และขยะ/ของเสียอันตราย/ขยะ
มีพิษ (Hazardous waste) ได้แก่ ผ้าอนามัย หลอดไฟ
แบตเตอรี่แห้ง กระป๋องสี ขวดน้้ายาล้างห้องน้้า หลอด
หมึกคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ส้าหรับใส่ปุ๋ย/ใส่ยาปราบ
ศัตรูพืช และใส่ยาฆ่าแมลง เป็นต้นและต้องด้าเนินการ
อย่างระมัดระวัง
2. แนวทางในการการคัดแยกขยะของครัวเรือน
พบว่า ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเปียก
และให้ความร่วมมื อในการคั ดแยกขยะที่ย่ อยสลายได้
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะทั่วไป และสร้าง
ที่เก็บรวบรวมขยะ และจัดหาถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ แยก
ประเภทถังขยะไว้ในชุมชน เช่น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง
และขยะอันตราย และรณรงค์ในชุมชนในเรื่ องการแยก
ประเภทขยะให้ชัดเจน รวมถึงการจัดให้มีโครงการคัดแยก
ประเภทขยะ และสร้างมูลค่าของขยะที่แยกประเภท เช่น
ขยะที่แปรรูปได้และสร้างมูลค่าของขยะได้ และกิจกรรม
กลุ่ ม แปรรู ป ขยะเหลื อ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ และจาก
การศึกษาของ พัชรี หอวิจิตร (2529) กล่าวว่า การลด

และการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิด เป็นการด้าเนินการ
กับขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากแหล่งก้าเนิดต่างๆ อันได้แก่
บ้านเรือน อาคารส้านักงาน สถานศึกษา ตลอดจนสถานที่
สาธารณะทั่วไปเพื่อรอการเก็บขน การรวบรวมและน้าไป
ก้ า จั ดท้ า ลายซึ่ ง การด้ าเนิ น การกั บขยะมู ล ฝอย
ณ แหล่งก้าเนิดนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของ
บุคคลหรือเจ้าของบ้านเรือนอาคารสถานที่ต่างๆ
3. การรวบรวมขยะของครั วเรื อน พบว่ า
ครั ว เรื อ นให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการรวบรวมขยะในการ
รวบรวมขยะอันตราย และให้ความร่วมมือในการรวบรวม
ขยะรีไซเคิล และ อยากให้มีการบริหารจัดการเรื่องการน้า
ขยะที่ เหลื อทิ้ งจากกิ จกรรมภายในครั วเรื อน หรื องาน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ มาเก็บ
รวบรวมไว้เพื่อน้าไปก้าจัดในสถานที่ที่เหมาะสม รวมถึง
ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรวบรวมขยะมูลฝอยจาก
แหล่ ง ต่างๆ ในการกิจกรรมการด้าเนินชีวิตประจ้าวั น
แล้วน้าไปใส่ไว้ในสถานที่ส้าหรับการขนย้าย หรือรถขยะ
ของเทศบาล และอยากให้ เทศบาลควรให้ข้ อมูลการ
ล้าเลียงการก้าจัดขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บขยะมูลฝอย
ต่างๆ ใส่ไว้ในภาชนะหรือบรรจุถุงขยะ ไปจนถึงการน้าไป
ทิ้งและจากการศึกษาของ พัชรี หอวิจิตร (2529) กล่าวว่า
การเก็บรวบรวมและเก็บกัก เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ
อันได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา ตลาดสด
ป้ายรถโดยสารประจ้าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ เพื่อ
น้ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงท้าการขนถ่าย
ใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะได้ขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบ
ส้าหรับขยะที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่หาก
เป็นขยะ รีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไป
แปรรูปเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป
4. การจั ด การขยะของครั ว เรื อ น พบว่ า
ครัวเรือนให้ความร่วมมือในการก้าจัดการทิ้งขยะเปียก ให้
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ความร่ วมมื อในการก้ าจั ดการทิ้ งขยะอั นตรายและให้
ความร่ วมมื อในการก้ าจั ดการทิ้ งขยะรี ไซเคิ ล และให้
ความร่วมมือในการก้าจัดการทิ้งขยะทั่วไป และการเก็บ
หรือการขนถ่ายขยะต่อไปยังแหล่งก้าจัด ควรเพิ่มวันใน
การจัดเก็บของเทศบาล รวมถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมขยะ
เช่ น ถั งขยะไว้ ตามจุ ดต่ างๆ ให้ มากกว่ าเดิ ม และควร
พิจารณาถึงความหนาแน่นของแต่ละชุมชนเป็นส้าคั ญ
เพราะขยะมูลฝอยจากการประกอบในครัวเรือนของที่อยู่
อาศั ยในแต่ละชุมชนอาจจะแตกต่ างกัน สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของปณิธิ วงศ์มาศ (2550) พบว่า ส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยก่อนน้าไปทิ้งอยู่ใน
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการขยะมูลฝอยแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยมากขึ้ น แต่ หากมีการสร้างความตระหนักใน
ปั ญหาการจั ดการขยะมู ลฝอย จะสามารถช่ วยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยมาก
ขึ้น

การปฏิบัติงานจัดท้าเทศบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาความ
สะอาดภายในชุมชนของเทศบาลให้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะส้าหรับการท้าวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มี
ต่ อการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยของเทศบาลต้ าบล
เอราวัณ เพื่อน้าไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ ของการ
จัดท้าโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ้าเภอเอราวัณ
2. ควรศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนเพื่อน้าไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีความเหมาะสมกับ
ชุมชน
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