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บทคดัย่อ 

 

 จงัหวดัน่านเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ียงัไม่ได้มีระบบการจัดการขยะอันตรายจาก
ชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือนและสถานประกอบการ ภายในชุมชนยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะ
อนัตราย มีเพียงแต่การเกบ็รวมรวมของเทศบาลเมืองน่านไวท่ี้สถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาล  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งยงัไม่มีการรวบรวม  การขนส่ง  สถานท่ีเกบ็กกั  และ
ระบบก าจดัขยะอนัตรายท่ีถูกหลกัวิชาการ  ยงัพบเห็นการท้ิงขยะอนัตรายจากชุมชนรวมกบั
ขยะทัว่ไป  เน่ืองจากจงัหวดัน่านและจงัหวดัใกลเ้คียงยงัไม่มีศูนยใ์นการก าจดัขยะอนัตราย 

ทั้งน้ีปัญหาการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนอาจประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ  เช่น  องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีหน้าท่ีในการก าจัดขยะอันตราย  ไม่มีระบบในการก าจัด  และ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการก าจัดขยะอันตรายจากชุมชุมอย่างถูกหลักวิชาการ                 
ขาดงบประมาณ  รวมไปถึงประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการปนเป้ือนของ
สารพิษต่างๆ ดงันั้น การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จงัหวดัน่าน จึงมุ่งศึกษาระดับความรู้ ความเขา้ใจของ
ประชาชน ในการจดัการขยะอนัตราย ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
อนัตราย และศึกษาแนวทางการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน  ใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของการใชแ้บบประเมิน
การมีส่วนร่วม จ านวน 305 ฉบบั จากผูต้อบแบบประเมิน (กลุ่มตวัอยา่ง) จ  านวน 305 คน 
วิเคราะห์โดยการน ามารวมและแจกแจงในรูปค่าสถิติอย่างง่าย ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในตาราง
ประกอบค าอธิบายขอ้มูล โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method)  
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ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในการจดัการ
ขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
กลุ่มตวัอย่างท่ีพบว่า ส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ
อันตราย และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนใหญ่ได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการ
ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
อนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจัดการขยะอันตราย                
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าด้านอ่ืนๆ โดยอยู่ในระดบัมาก  รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและชุมชน   ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
ในการจดัการขยะอนัตราย และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ตามล าดบั   ในส่วนของดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าการมี
ส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ี
จะประสบความส าเร็จไดน้ั้นมาจากการก าหนดนโยบายและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสีย
อนัตรายจากชุมชนอยา่งชดัเจนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีการจัดการของของเสียอันตรายจากชุมชนท่ีประสบความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะอนัตรายในพื้นท่ี
อ่ืนๆโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย และประยกุต์
แนวทางในการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีในชุมชนของตนเอง 
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นางเบญจรัตน ์ สุวรรณศรี หวัหนา้ฝ่ายควบคุมมลพิษ ท่ีไดใ้หค้  าปรึกษา ใหค้  าแนะน า ก ากบั 

ดูแล ใหค้วามรู้ และประสบการณ์ ในการสนบัสนุนการจดัท าผลงานวิชาการ  ตลอดจนร่วม

ปฏิบติังานภายใตโ้ครงการฯ ส่งผลใหก้ารด าเนินงานส าเร็จ ลุล่วงตามวตัถุประสงคด์ว้ยดี  

 ขอขอบคุณมารดา ท่ีเป็นผูส้นับสนุนในทุกดา้น และมอบก าลงัใจในการจดัท า

ผลงาน ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน พี่ๆ นอ้งๆ ส่วนส่ิงแวดลอ้มและงานการเงิน ท่ีใหค้วาม

ร่วมมือ ในการด าเนินงานเป็นอยา่งดี  

 สุดท้ายน้ีขอขอบคุณผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลทุ่งช้าง ขอขอบคุณ

ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเขา้ร่วมเนินงานภายใตโ้ครงการสร้าง

ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ท่ีผ่านมา โดยให้ความร่วมมือ         

ในการด าเนินงานและสนบัสนุนขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการท าผลงานวิชาการในคร้ังน้ี  
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บทที่ 1  

บทน า 

  
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในการด าเนินงานเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน นั้ น  เ ร่ิมจากส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่านไดด้ าเนินงานตามโครงการเมืองน่านน่าอยู ่
ชุมชนลดคดัแยกขยะ รักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (โครงการหลกั) ซ่ึง
การด าเนินงานดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด าเนินการในพื้นท่ีขยายผล  จ  านวน  
4  พื้นท่ี  ประกอบดว้ยพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง พื้นท่ีเทศบาลต าบลปัว พื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเวียงสา และพื้นท่ีเทศบาลเมืองน่าน  วตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้กบัประชาชนในพื้นท่ีด าเนินโครงการในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งขยะ
อนัตรายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการลดปริมาณขยะ        
มูลฝอยและน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชน เยาวชน มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สามารถปรับตวัเพื่อรองรับ
การเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศได ้    

 ส าหรับการบริหารจดัการขยะอนัตราย จงัหวดัน่านเป็นพื้นท่ีหน่ึงท่ียงัไม่ได้มี
ระบบการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนท่ีเกิดจากบา้นเรือนและสถานประกอบการ 
ภายในชุมชน ยงัไม่มีสถานท่ีก าจดัขยะอนัตราย  มีเพียงแต่การเกบ็รวมรวมของเทศบาล
เมืองน่านไวท่ี้สถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาล  และเทศบาลต าบลอีก 7  แห่งท่ีมีตูร้วบรวม
ขยะอนัตราย  ส่วนทอ้งถ่ินท่ีเหลืออีกประมาณ  90 แห่ง  ยงัไม่มีการรวบรวม  การขนส่ง  
สถานท่ีเก็บกกั  และระบบก าจดัขยะอนัตรายท่ีถูกหลกัวิชาการ  ยงัพบเห็นการท้ิงขยะ
อนัตรายจากชุมชนรวมกบัขยะทัว่ไป  เน่ืองจากจงัหวดัน่านและจงัหวดัใกลเ้คียงยงัไม่มี
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ศูนย์ในการก าจัดขยะอันตราย ทั้ งน้ีปัญหาการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอาจ
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ  เช่น  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงมีหนา้ท่ีในการก าจดั
ขยะอนัตราย  ไม่มีระบบในการก าจัด  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการก าจดัขยะ
อนัตรายจากชุมชุมอย่างถูกหลกัวิชาการ  ขาดงบประมาณ  รวมไปถึงประชาชนขาดความรู้
ความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารพิษต่างๆ เป็นตน้ 
 ซ่ึงการด าเนินงานภายใต้โครงการเมืองน่านน่าอยู่ ชุมชนลดคัดแยกขยะ รักษา
ส่ิงแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
เทศบาลต าบลทุ่งชา้งไดด้ าเนินกิจกรรมต าบลทุ่งชา้งน่าอยู ่ ชุมชนลดคดัแยกขยะ  รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า โดยเป็นพื้นท่ีเป้าหมายการด าเนินการเพียง
แห่งเดียวท่ีด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ,ร้านคา้ สถานประกอบ
กิจการ (รับแลก เรียกคืน ขยะอันตราย) ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน  

1.2 วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจ ของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตราย

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
2. เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใชก้ระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

1.3 ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนมกราคม 2558 – เดือนกนัยายน 2558 รวม 9 เดือน 

1.4 พืน้ทีด่ าเนินการ  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง จ  านวน 8 หมู่บา้น  

 1.5 สัดส่วนของผลงาน 
ส่วนส่ิงแวดลอ้ม  ไดรั้บมอบหมายให้ด าเนินงานตามโครงการเมืองน่านน่าอยู ่

ชุมชนลดคดัแยกขยะ รักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใตโ้ครงการสร้างความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (โครงการหลกั) 

ซ่ึงการด าเนินงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ด าเนินการในพื้นท่ีขยายผล  

จ  านวน 4  พื้นท่ี  และการด าเนินงานตามโครงการฯ เทศบาลต าบลทุ่งช้างได้ด าเนิน

กิจกรรมต าบลทุ่งชา้งน่าอยู ่ ชุมชนลดคดัแยกขยะ  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมมุ่งสู่สังคม

คาร์บอนต ่า  ด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ,ร้านคา้ สถานประกอบ

กิจการ (รับแลก เรียกคืน ขยะอันตราย) ซ่ึงผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดล้อมเป็นผูใ้ห้

ค  าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงาน และมีเจ้าหน้าท่ีภายในส่วนส่ิงแวดล้อมร่วม

ด าเนินงานดว้ย  โดยผูข้อรับการประเมินเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานและประสาน

การด าเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวทุกขั้นตอน ในสัดส่วนของผลงานร้อยละ 80  

รายละเอียดดงัน้ี 

 1. ทบทวนความรู้ทางด้านวิชาการ องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการขยะ          

มูลฝอยและของเสียอนัตรายในชุมชน (100%)  

2. ร่วมด าเนินงานตามโครงการเมืองน่านน่าอยู่ ชุมชนลดคัดแยกขยะ รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ภายใต้

โครงการการสร้างความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี 

เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (โครงการหลกั)  โดยจดัท าโครงการและ

แผนการปฏิบติังานเสนอต่อผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

จงัหวดัน่าน (ผา่นผูอ้  านวยการส่วนส่ิงแวดลอ้ม)  ประสานการกลุ่มเป้าหมายเพื่อเขา้ร่วม

ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ และด าเนินกิจกรรมตามแผนงานท่ี

ก าหนด (80%) 

 3.ด าเนินกิจกรรมต าบลทุ่งช้างน่าอยู่  ชุมชนลดคดัแยกขยะ  รักษาส่ิงแวดลอ้ม  

พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า โดยด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ,



4 

 

ร้านคา้ สถานประกอบกิจการ (รับแลก เรียกคืน ขยะอนัตราย) พร้อมทั้งสนบัสนุนตูค้ดั

แยกขยะอนัตรายในชุมชน (80%)  

4. รวบรวมขอ้มูลการด าเนินกิจกรรมต าบลทุ่งชา้งน่าอยู ่ ชุมชนลดคดัแยกขยะ  

รักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า และด าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน 

โดย วิเคราะห์ขอ้มูลจากการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือประกอบการด าเนินงาน 

(100%)  

1.6 นิยามศัพท์  

ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้             
เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกบ็กวาดจาก
ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ 
หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานซ่ึงมีลกัษณะและ
คุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

ขยะอนัตราย (Hazadous waste) หรือมูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรือ
ปนเป้ือนวตัถุอนัตรายชนิดต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ 
วตัถุท่ีท าใหเ้กิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุ
กดักร่อน วตัถุท่ีก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภณัฑห์รือส่ิงอ่ืนใด
ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตราย แก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์นหรือส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย              
หลอดฟลูออเรสเซนต ์แบตเตอร่ี โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดัศตัรูพืช กระป๋อง
สเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี เป็นตน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

ของเสียอนัตรายจากชุมชน  (Household Hazardous Waste: HHW) หมายถึง 
ของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน ทั้งบา้นเรือนและสถาน
ประกอบการต่างๆ เช่น ร้านคา้ โรงแรมร้านซกัแหง้ สถาบนัการศึกษา ร้านถ่ายรูป สถานี
บริการน ้ ามนั เป็นตน้ โดยไม่รวมถึงของเสียจากภาคอุตสาหกรรม มูลฝอยติดเช้ือ และ
ของเสียกมัมนัตรังสี (กรมควบคุมมลพิษ,2550) 
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การมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบั
การจดัการขยะอนัตราย โดยการมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูลข่าวสาร  การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน และเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและชุมชน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการ
จดัการขยะอนัตราย  และการมีส่วนร่วมใน การติดตามประเมินผลในการจดัการขยะ
อนัตราย 

  
1.7 ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1. พื้นท่ีด าเนินการเป็นพื้นท่ีอ  าเภอท่ีอยู่ไกลจากอ าเภอเมืองน่านประมาณ          
90 กิโลเมตร ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการวางแผนและก าหนด
ระยะเวลาด าเนินงานอยา่งรอบคอบและประสานกบัเจา้หนา้ท่ีเทศบาลต าบลทุ่งชา้งอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อประสานกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมด าเนินกิจกรรมไดต้ามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ 

2. ในการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีการคดัแยกขยะอนัตรายออกจาก
ขยะทั่วไป ท าได้ยากเน่ืองจากประชาชนขาดแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั ดงันั้นในเบ้ืองตน้จึงตอ้งสร้างแรงจูงใจโดยการจดัหาของใชท่ี้จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั(อุปโภค-บริโภค) เพื่อน ามาประกอบการด าเนินกิจกรรมรับแลก เรียกคืน 
ขยะอนัตราย   

3. การจดัการของเสียอนัตรายชุมชนในจงัหวดัน่าน พบว่า ส่วนใหญ่ยงัถูกท้ิง
ปะปนกบัขยะทัว่ไป ซ่ึงจงัหวดัน่านยงัไม่มีสถานท่ีหรือเทคโนโลยีในการจดัการขยะ
อนัตราย เน่ืองจากยงัไม่มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรายในระดบัจงัหวดั  มีเพียงแต่การ
ด าเนินงานของเทศบาลเมืองน่านท่ีสามารถเป็นตน้แบบของการด าเนินงานรวบรวมขยะ
อนัตราย ท่ีไดร้วบรวมไวบ้ริเวณสถานท่ีก าจดัขยะของเทศบาลเมืองน่าน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ไม่มีระบบในการก าจดั  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นในการก าจดั
ขยะอนัตรายจากชุมชนอยา่งถูกหลกัวชิาการ ขาดงบประมาณ บางพื้นท่ีไม่มีการรวบรวม 
ไม่มีการขนส่งน าไปก าจดั นโยบายการบริหารจดัการขยะมูลฝอยก าหนดใหจ้งัหวดัเป็น
ศูนยร์วมในการบริหารจดัการแต่ไม่มีการสนบัสนุนงบประมาณด าเนินการ รวมไปถึง
ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารพิษต่างๆ  และ
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ดว้ยระยะทางท่ีห่างไกล บริษทัเอกชนไม่สามารถมารับเพื่อน าไปก าจดัไดห้ากมีปริมาณ
ขยะอันตรายท่ีมีปริมาณไม่มากพอ บริษัทเอกชนบางแห่งจะรับก าจัดเฉพาะซาก
ผลิตภณัฑอิ์เลคทรอนิคส์เท่านั้น 

1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. น าขอ้มูลผลการศึกษาท่ีไดน้ าไปเผยแพร่และขยายผลให้กบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน หรือชุมชนอ่ืนๆในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน เพื่อน าไปปรับใชใ้นพื้นท่ีของตนเอง

ดา้นการจดัการขยะอนัตรายไดต้ามความเหมาะสม  

2. สร้างพื้นท่ีตน้แบบในการบริหารจดัการขยะอนัตราย โดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในชุมชน/หมู่บา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตาม Roadmap  

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 

 



บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การด าเนินงานเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ
อันตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  นั้ น เป้าหมายการ
ด าเนินงานคือเทศบาลต าบลทุ่งชา้งซ่ึงไดด้ าเนินกิจกรรมต าบลทุ่งชา้งน่าอยู ่ชุมชนลดคดั
แยกขยะ รักษาส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใต้
โครงการเมืองน่านน่าอยู่ ชุมชนลดคัดแยกขยะ รักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยเทศบาลต าบลทุ่งช้างเป็น
พื้นท่ีเป้าหมายการด าเนินการเพียงแห่งเดียวท่ีด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตรายจาก
ชุมชน ,ร้านคา้ สถานประกอบกิจการ (รับแลก เรียกคืน ขยะอนัตราย)  ผูจ้ดัท าไดศึ้กษา
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางในการ
ด าเนินงาน โดยเสนอสาระส าคญัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1  ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัน่าน 
2.2  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัน่าน 
2.3  ขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
2.4  สถานการณ์ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง            

จงัหวดัน่าน 
2.5  Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ท่ีกระทรวง  

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเสนอต่อ คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ 

2.6 แนวทางการจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชน 
2.7  กฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 ข้อมูลพืน้ฐานของจังหวดัน่าน 

2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพของจงัหวดัน่าน  
(1) สภาพทัว่ไป  
จงัหวดัน่าน เป็นจงัหวดัชายแดนท่ีตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ประมาณ 668 กิโลเมตร มี
พื้นท่ีทั้งหมด 11,472.072 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,170,045 ลา้นไร่ มีอาณาเขตติดกบัประเทศ
เพื่อนบา้นและจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี คือ  

ทิศเหนือ  ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวนัออก     ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวนัตก ติดจงัหวดัพะเยา 
ทิศใต ้  ติดจงัหวดัอุตรดิตถแ์ละจงัหวดัแพร่ 
(2) ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีทัว่ไปของจงัหวดัน่าน เป็นเทือกเขาสลบัซบัซ้อนและป่าไม ้โดย

มีความลาดชนัเกินกวา่ 30 องศา ลกัษณะเป็นภูเขาลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชนัมี
พื้นท่ีราบ     เป็นส่วนนอ้ย ไดแ้ก่ ท่ีราบลุ่ม   น ้ าน่าน-สา และท่ีราบลุ่มแคบๆ แถบอ าเภอ
นานอ้ยตอนใต ้อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอปัว อ าเภอเชียงกลาง และอ าเภอทุ่งชา้ง  ท่ีราบเชิง
เขาจะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยป่าไมซ่ึ้งประกอบไปดว้ยไมเ้บญจพรรณ  ไมส้ักและไมก้ระยา
เลย ลกัษณะพื้นดิน  เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ส่วน
พื้นท่ีภูเขาส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณชายแดนติดกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ภูเขาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ภูแว ในเขตอ าเภอปัว ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้ าน่าน และดอยภูคา
ในเขตอ าเภอปัว ซ่ึงเป็นภูเขาสูงท่ีสุดในจงัหวดัน่าน (1,980 เมตรเหนือระดบัทะเลปาน
กลาง) ภูเขาสูงในเขตจงัหวดัน่าน เป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ าส าคญัหลายสาย เช่น แม่น ้ า
น่าน แม่น ้ าสา แม่น ้ าวา้ แม่น ้ าสมุน  แม่น ้ าหลง แม่น ้ าปัว แม่น ้ ากอน เป็นตน้ ซ่ึงเป็น  
แหล่งน ้าท่ีใชป้ระโยชนใ์นการเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภคของประชาชน  
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ภาพ 1 แผนท่ีแสดงลกัษณะภูมิประเทศ จงัหวดัน่าน 
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3) ลกัษณะภูมิอากาศ 
จงัหวดัน่าน มีความแตกต่างกนัของฤดูกาล โดยอากาศจะร้อนอบอา้วในฤดู

ร้อน และหนาวเยน็ในฤดูหนาว โดยไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้พดัพา
เอาความชุ่มช้ืนมาสู่ภูมิภาค ท าให้มีฝนตกชุก ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ซ่ึง
เป็นช่วงฤดูฝน และจะไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ พดัพาเอาความ
หนาวเยน็สู่ภูมิภาค ในเดือนตุลาคมถึงกมุภาพนัธ์ และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะ
ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต ้ท าให้มีสภาพอากาศร้อน   นอกจากน้ี 
จงัหวดัน่าน ยงัมีสภาพภูมิประเทศโดยรอบ เป็นหุบเขาและภูเขาสูงชนัมาก ทิวเขาวางตวั
ในแนวเหนือใต ้ท าใหบ้ริเวณยอดเขาสามารถรับความกดอากาศสูงท่ีแผ่มาจากประเทศ
จีนในฤดูหนาวได้อย่างทั่วถึงและเต็มท่ี ขณะเดียวกันท่ีทิวเขาวางตวัเหนือใต้ ท าให้
เสมือนก าแพงปิดกั้นลมมรสุมทางทิศตะวนัออก รวมทั้งยงัมีระดบัความสูงเฉล่ียบนยอด
เขา กบัความสูงเฉล่ียท่ีผิวแตกต่างกนัมาก และยงัมีระดบัความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเล 
จากปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี  ในตอนกลางวนัจะถูกอิทธิพลของแสงแดดเผา ท าใหอุ้ณหภูมิ
ร้อนมาก และในตอนกลางคืนจะไดรั้บอิทธิพลของลมภูเขาพดัลงสู่หุบเขา ท าให้อากาศ
เยน็ในตอนกลางคืน 

2.1.2  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

จงัหวดัน่านแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  15 อ าเภอ  98  ต  าบล มีองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั(อบจ.) 1 แห่ง มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จ  านวน  99 แห่ง  

ประกอบดว้ย   

- เทศบาลเมือง(เทศบาลเมืองน่าน) จ านวน    1  แห่ง   

- เทศบาลต าบล(ทต.)     จ านวน  18   แห่ง  

- องคก์ารบริหารส่วนต าบล(อบต.) จ านวน  80   แห่ง   
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2.2  สถานการณ์ขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวดัน่าน 

2.2.1 ขยะมูลฝอยชุมชน 
(1) อตัราการผลิต ปริมาณและองคป์ระกอบของขยะมูลฝอย 
จงัหวดัน่านมีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณ 444  ตนัต่อวนั  แบ่งเป็นขยะ

มูลฝอยท่ีเกิดจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการเก็บรวบรวมและให้บริการเก็บขน  
จ  านวน  36  แห่ง  มีปริมาณขยะท่ีเกิด ข้ึน จ  านวน 206 ตนัต่อวนั และเป็นขยะมูลฝอยท่ีเกิด
ในเขตองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีไม่มีการให้บริการเก็บรวมรวมและขนส่ง จ  านวน           
63  แห่ง  มีปริมาณขยะเกิดข้ึน จ านวน 238 ตันต่อวนั ดังตาราง 1 (ท่ีมา:ส านักงาน
ส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3) 

ตาราง 1  

ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนของจังหวดัน่าน ปี 2556 

ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ทีม่ีระบบ 
รวมรวมและเกบ็ขน (ตัน/วนั) 

ปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ทีไ่ม่มีระบบรวม

รวมและเกบ็ขน  (ตัน/วนั) 
อปท.ท่ีมี

ระบบ

รวบรวม

และเก็บขน 
(แห่ง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน อปท.ท่ี 
ไม่มีระบบ

รวมรวม

และเก็บ

ขน 
(แห่ง) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน 

เก็บขนได ้ ตกคา้ง น าไปใช้

ประโยชน์ 
ปริมาณ

ขยะท่ี

ก าจดัไม่

ถูกตอ้ง 

ปริมาณขยะท่ี

น าไปใช้

ประโยชน์ 
ถูกวธีิ ไม่ถูกวธีิ 

43 39 18 91 

82 18 91 182 57 
36 206 63 238 

(2) องคป์ระกอบของขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย 
1. ขยะอินทรีย ์ (เศษผกั  เศษผลไม ้ เศษอาหาร  ใบไม)้      62 % 
2. ขยะรีไซเคิล  (กระดาษ  พลาสติก  แกว้  โลหะ  กล่องนมฯ)      24 %  
3. ขยะทัว่ไป (ซองบะหม่ีส าเร็จรูป  ถุงพลาสติก  ถุงบรรจุขนมฯ) 10 % 
4. ขยะอนัตราย (แบตเตอร์ร่ี  ถ่านไฟฉาย  กระป๋องสเปรยฯ์)        4  % 
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ภาพ 2  องคป์ระกอบขยะมูลฝอยของจงัหวดัน่าน 
 

(3) การคดัแยกและน าขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ 
ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี  3  ไดท้  าการศึกษาการน าขยะมูลฝอยกลบัมาใช้

ประโยชนใ์หม่ ในปี 2556 พบวา่ จงัหวดัน่าน มีอตัราการน ามูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์
ใหม่ จ  านวน  152.53 ตัน/วนั  คิดเป็นร้อยละ 34.35  เป็นการน ากลบัมาใช้ใหม่ผ่าน
กิจกรรมธนาคาร/ตลาดนดั  ขยะรีไซเคิลของชุมชน/หมู่บา้น ร้านรับซ้ือของเก่า  การคดั
แยกขยะของพนกังานทา้ยรถขยะ  และท าปุ๋ยหมกั น ้าหมกัชีวภาพ  เป็นตน้  

(4) การรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน 
จงัหวดัน่าน มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 99 แห่ง มีการให้บริการ

เกบ็รวบรวมขยะมูลฝอยไปก าจดั  36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ  36.37  และมีองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ไม่มีระบบเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย  จ  านวน  63  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 63.63  
โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีรวบรวมได้ 206 ตนัต่อวนั แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
น าไปก าจดัอย่างถูกหลกัวิชาการ 134 ตนัต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 65.05 และก าจดัแบบไม่
ถูกหลักวิชาการ 57 ตันต่อวนั คิดเป็นร้อยละ 27.67 ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บ
รวบรวมได ้
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(5) การก าจดัขยะมูลฝอยชุมชน 
จงัหวดัน่าน มีสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัวชิาการ โดยเป็นการ          

ฝังกลบแบบถูกหลกัสุขาภิบาล (Sanitary landfill) จ านวน 2  แห่ง ไดแ้ก่ 
1) สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน  ตั้งอยู่บริเวณ ถ.น่าน-         

ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน มีเน้ือท่ีจ  านวน  60 ไร่ โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน  จ  านวน  15 แห่ง ท่ีน าขยะมาก าจดัร่วม  คิดเป็นร้อยละ 15 
ของอปท.ทั้ งหมดในพื้นท่ีจังหวดัน่าน  มีปริมาณขยะท่ีก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการ 
จ านวน 50 ตนั/วนั  คิดเป็นร้อยละ  24.28  ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมได ้
(ปัจจุบนัสถานท่ีก าจดัขยะดงักล่าวใกลเ้ต็มแลว้)  และไดมี้การก่อสร้างระบบก าจดัขยะ
มูลฝอยระยะท่ี 2 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ 

2)  ศูนยจ์ดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  เทศบาลต าบลท่าวงัผา  มีปริมาณขยะ
มูลฝอย จ านวน  5 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของปริมาณขยะทั้งหมดในพื้นท่ีจงัหวดั
น่าน  โดยไม่มี อปท.ร่วมท้ิง  เน่ืองจากเทศบาลต าบลท่าวงัผา กูเ้งินจากธนาคารออมสิน
ในการก่อสร้างและด าเนินการเอง มีปริมาณขยะท่ีก าจดัอยา่งถูกหลกัวิชาการ จ านวน 5 
ตนั/วนั  คิดเป็นร้อยละ  2.43  ของปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกบ็รวบรวมได ้  

ส่วนปริมาณขยะมูลฝอย จ านวน 238 ตนัต่อวนั ถูกก าจดัในสถานท่ีก าจดัขยะ
มูลฝอยแบบไม่ถูกหลกัวิชาการ จ านวน  63 แห่ง กระจายทัว่ไปในพื้นท่ี 15 อ าเภอของ
จงัหวดั ซ่ึงก่อใหเ้กิดขยะตกคา้งสะสมปริมาณ 28,389.89 ตนั   

(6) การจดัการขยะมูลฝอยแบบศูนยร์วม 
       จงัหวดัน่าน มีการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย ์จ  านวน 1 แห่ง คือ  
สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
จดัท าขอ้ตกลงบนัทึกความร่วมมือ  (MOU) ร่วมท้ิง จ  านวน 19 อปท. แต่ปัจจุบนั มีอปท.
และหน่วยงานท่ีน าขยะมูลฝอยมาร่วมก าจดั จ  านวน  16 แห่ง  

ในปีพ.ศ.2548 กรมควบคุมมลพิษ ส านกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 3 และจงัหวดั
น่าน ไดร่้วมกนัวางแผนการการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดัน่าน 
และมีขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
(Cluster) จ านวน 6 กลุ่ม รายละเอียดดงัภาพ 3 
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ภาพ 3  แผนท่ีแสดงการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีการจดัการขยะมูลฝอยจงัหวดัน่าน 
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2.2.2  ของเสียอนัตราย 
(1) อตัราการผลิต ปริมาณและองคป์ระกอบของเสียอนัตราย 
ขยะมูลฝอยอนัตรายในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน มีแหล่งก าเนิดมาจาก  
(1.1) ขยะอนัตรายจากชุมชน  ร้อยละ 4 ของขยะมูลฝอยชุมชน (444 ตนั/วนั)  

คิดเป็นจ านวน 17.76 ตนั/วนั  ได้แก่  ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟ  กระป๋อง/ภาชนะบรรจุ  
สารเคมี  ยาหมดอาย ุ ฯลฯ   

(1.2)ขยะอันตรายจากพื้นท่ีเกษตรกรรม  ได้แก่  กระป๋อง/ภาชนะบรรจุ
สารเคมี ซ่ึงจงัหวดัน่านมีพื้นท่ีเพาะปลูก 797,134 ไร่  เป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่ 438,597 ไร่ 
พืชไร่ส าคญัคือ ขา้วไร่ ขา้วโพด  จากการรายงานของส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน  มีการ
ใชย้าฆ่าหญา้เฉล่ียไร่ละ 2.5  ลิตร  ดงันั้น  มีการใชย้าฆ่าหญา้ จ  านวน 438,597 x 2.5 = 
1,096492.50 ลิตร โดยเฉล่ียใช้ปีละ 2 ค ร้ัง คิดเป็นขยะอันตรายท่ีเกิดจากพื้นท่ี
เกษตรกรรม  ประมาณ  70,000  กก./ปี 

(1.3) ส าหรับขยะอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม เน่ืองจากจงัหวดัน่านไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตน ากากและของเสียอนัตรายออกจากแหล่ง  ดงันั้น  จึง
ไม่มีขอ้มูลปริมาณขยะอนัตรายจากภาคอุตสาหกรรม      

(2) การรวบรวมและก าจดัของเสียอนัตรายชุมชน 
การจดัการของเสียอนัตรายชุมชนในจงัหวดัน่าน พบว่า ส่วนใหญ่ยงัถูกท้ิง

ปะปนกบัมูลฝอยทัว่ไป ซ่ึงจงัหวดัน่านยงัไม่มีสถานท่ีหรือเทคโนโลยใีนการจดัการขยะ
อนัตราย มีเพียงการเก็บรวบรวมโดยตั้งตูรั้บท้ิงของเสียอนัตรายไวใ้นเขตเทศบาลเมือง
น่าน  และรวมรวมไวท่ี้สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน  

(3) การจดัการของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม 
จงัหวดัน่านไม่มีการจดัการของเสียอนัตรายแบบศูนยร์วม 
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2.3  ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวดัน่าน 

2.3.1  สภาพทัว่ไป 

(1)  ลกัษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ตั้งอยู่ในทอ้งท่ีต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

อยู่ทางทิศเหนือของจงัหวดัน่าน ห่างจากอ าเภอเมืองจงัหวดัน่าน ตามถนนหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1080 สายน่าน–ทุ่งชา้ง ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร

โดยทางรถยนตร์ะยะทางประมาณ 900 กิโลเมตร 

(2)  พื้นท่ี 

มีพื้นท่ีประมาณ  4.3  ตารางกิโลเมตร 

(3)  อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั     องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ 
ทิศใต ้   ติดต่อกบั   องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งชา้ง 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั    องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ  

                                        องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งชา้ง 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั    องคก์ารบริหารส่วนต าบลและ     

                                           องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งชา้ง 

(4)  เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  ประกอบดว้ย  2  ต าบล   8  หมู่บา้น  คือ 

ต าบลทุ่งชา้ง ประกอบดว้ย บา้นสลี หมู่ท่ี 1  บา้นทุ่งชา้ง หมู่ท่ี 2 

บา้นทุ่งผึ้ง หมู่ท่ี 5 บา้นแพะกลาง หมู่ท่ี 6 

ต าบลและ ประกอบดว้ย  บา้นดอนชยั หมู่ท่ี 3 บา้นสันกลาง  หมู่ท่ี 5 

บา้นมอญ หมู่ท่ี 6  บา้นเฟือยลุง หมู่ท่ี 9 
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2.3.2 ลกัษณะภูมิประเทศและลกัษณะภูมิอากาศ 

(1) ลกัษณะภูมิประเทศ 
ลกัษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มสลบั

เนินสูง ทางทิศเหนือติดกบัแม่น ้ าน่าน มีล าน ้ าเลียบ ล าน ้ าและ ล าห้วยเต๋ย ล าห้วยแฮด 

ไหลผ่านบางพื้นท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน ้ าท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค

โดยเฉพาะฤดูแลง้ 

(2) ลกัษณะภูมิอากาศ 

เน่ืองจากภูมิประเทศของอ าเภอทุ่งชา้งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยภูเขาและป่า

ลักษณะภูมิอากาศข้ึนอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัดประจ าฤดูกาลคือลมมรสุม

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะพดัพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุม

ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ท าให้มีอากาศหนาวเยน็และแห้งแลง้ทัว่ไปกบัลมมรสุม

ตะวนัตก เฉียงใต ้ ซ่ึงพดัพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทย

ในช่วงฤดูฝนท าใหมี้ฝนตกทัว่ไป 

2.3.3 ดา้นสังคม(ประชากร) 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ประกอบดว้ย เพศชาย จ านวน 

1,765 คน เพศหญิง 1,693 คน รวมจ านวนประชากร ทั้งส้ิน 3,458 คน  รายละเอียดตาม

ตาราง 2  และมีจ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง จ  าแนกตามจ านวนหลงัคา

เรือนแต่ละหมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  รวมจ านวน 1,283 ครัวเรือน รายละเอียด

ตามตาราง 3 (ขอ้มูล ณ เดือน เมษายน  2556) 
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ตาราง 2 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร(คน) 

ชาย หญงิ รวม 
ดอนชยั 

สนักลาง 

มอญ 

เฟือยลุง 

85 

136 

109 

215 

88 

144 

104 

214 

173 

280 

213 

429 

สลี 

ทุ่งชา้ง 

ทุ่งผึ้ง 

แพะกลาง 

260 

251 

240 

469 

275 

240 

208 

420 

535 

491 

448 

889 

รวม 1,765 1,693 3,458 

ตาราง 3 

จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

ต าบล หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนบ้าน/หลงั 

และ 

 

3 

5 

6 

9 

ดอนชยั 

สนักลาง 

มอญ 

เฟือยลุง 

49 

91 

70 

180 

ทุ่งชา้ง 

 

1 

2 

5 

6 

สลี 

ทุ่งชา้ง 

ทุ่งผึ้ง 

แพะกลาง 

229 

301 

135 

228 

รวม 1,283 
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2.4  สถานการณ์ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

(1) ปริมาณและองคป์ระกอบขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง จ  านวน 8 หมู่บา้น  มีปริมาณ

ขยะมูลฝอย จ านวน 3ตนั/วนั จากการส ารวจปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลทุ่ง

ชา้ง (ณ วนัท่ี 25 เดือน พฤษภาคม 2558) จากการส ารวจปริมาณขยะพบว่ามีปริมาณ

ถุงพลาสติกและขยะอนัตรายในสัดส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึน รายละเอียดดงัตาราง 4 

ตาราง 4 

ปริมาณและองค์ประกอบขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

หมายเหตุ :ส ารวจขอ้มูล ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง 
       

(2) ระบบจดัการขยะมูลฝอยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั   

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง  มีสถานท่ีก าจดัขยะเป็นของตนเอง มีพื้นท่ีทั้ งหมด                

34  ไร่  1 งาน86  ตารางวา  ซ่ึงอยู่ห่างจากส านกังานเทศบาลฯ ประมาณ  8  กิโลเมตร  

ปัจจุบนัใชพ้ื้นท่ีก าจดัไปแลว้ประมาณ 11 ไร่ซ่ึงมีระบบจดัการขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

ระบบบริการเกบ็ขนขยะ  :   ปัจจุบนัทางเทศบาลฯ รณรงคใ์ห้ประชาชน          

คดัแยกขยะ โดยการออกประชาคมหมู่บา้น 8  หมู่บา้นในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง             

ประเภทขยะ คดิเป็นร้อยละ 

ขยะยอ่ยสลายได ้ 28 

ขยะรีไซเคิล – ขายได ้ 15 

ถุงพลาสติก 42 

ขยะอนัตราย/ขยะติดเช้ือ 15 

ขยะอ่ืนๆ - 
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ใหค้วามรู้เร่ืองการคดัแยกขยะ และจดัท าโครงการขยะอนัตรายและถุงพลาสติกแลกของ 

เพื่อกระตุน้ใหป้ระชาชนเลง็เห็นความส าคญัของการคดัแยกขยะ พร้อมแจกถงัขยะขนาด  

40 ลิตร ให้กบัประชาชน  1  ใบ/ครัวเรือน  เพื่อให้คดัแยกขยะโดยเร่ิมท่ีครัวเรือนก่อน 

และเกบ็ถงัขยะใบใหญ่จากเดิมท่ีตั้งเกล่ือนกลาดหรือช ารุดออกจากพื้นท่ีนั้น  และใหถ้งั

ขยะใบใหญ่กบัหน่วยงานท่ีส าคญั  เช่น  วดั  โรงเรียน  สถานท่ีราชการท่ีมีปริมาณขยะ

มากกว่าครัวเรือน   โดยให้บริการประชาชนในการเกบ็ขนขยะ จ านวน  8  หมู่บา้น  วนั

เวน้วนั คือ วนัจนัทร์,  พุธ , ศุกร์  , อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30  น.  และได้ท าบนัทึก

ขอ้ตกลงร่วมกบัองคก์ารส่วนบริหารต าบลทุ่งชา้งในการท้ิงขยะร่วม 

               อัตราค่าบริการ  :  เทศบาลฯคิดอตัราการใหบ้ริการ  10  บาท/ครัวเรือน  คาดว่า

ปี 2558  จะมีการปรับปรุงเทศบัญญัติปรับอตัราการให้บริการเป็น  20  บาท/เ ดือน  

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการขยะท่ีเพิ่มมากข้ึนและรายไดจ้ากการจดัเก็บการ

ท้ิงร่วมจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งชา้ง จ  านวน 9,000 บาท/เดือน 

              วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ระบบการฝังกลบ  แบบขุดร่อง

ลึกลงในดิน เฉล่ียลึก 3 เมตร  กวา้ง  25  เมตร  ยาว  35  เมตร  จ  านวน  1  บ่อ ใชว้ิธีการ

ฝังกลบดว้ยดิน  จ  านวน  3 ชั้น แต่ละชั้นมีการถม บดอดัและปิดทบัดว้ยดินสูง  1  เมตร 

ซ่ึงบ่อขยะท่ีขุดในปัจจุบนันั้นไม่มีการปูพื้นด้วยพลาสติกเพื่อกนัซึม  ไม่มีระบบท่อ

ระบายก๊าซ  ไม่มีการวางท่อระบายน ้ าจากขยะ เน่ืองจากค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการบริหาร

จดัการขยะทางเทศบาลฯ เป็นผูรั้บผิดชอบทั้งหมด  จึงไม่มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการ

ขดุบ่อขยะท่ีถูกสุขลกัษณะเท่าท่ีควร 

                การดูแลรักษาความสะอาด   วนัท่ีไม่ไดเ้กบ็ขนขยะ พนกังานเกบ็ขยะจะดูแลความ

สะอาดเรียบร้อยบริเวณบ่อขยะ เช่น กรณีท่ีขยะปลิวออกจากบ่อ ก็จะท าการเก็บท าความ

สะอาด และ ฉีดพ่นแมลงวนับ่อขยะ  1  คร้ัง/สัปดาห์ , ดูแลท าความสะอาดรถเกบ็ขนขยะ   
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2.5 Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

กรมควบคุมมลพิษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1-16 และส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั ไดบู้รณาการร่วมกนัในการผลกัดนัและ

ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ภายใต ้Roadmap 

การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โดยใหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูล

ฝอย ทั้งในกรุงเทพมหานคร ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน ในทุกมิติ ตามแนวทาง

ปฏิบติั  4 ยทุธศาสตร์ คือ 

1) ก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานท่ี ก าจดัขยะมูลฝอยในพื้นท่ีวิกฤติ                  

(ขยะมูลฝอยเก่า) 

2) สร้างรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสม          

(ขยะมูลฝอยใหม่) เนน้การลดและคดัแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ตน้ทาง จดัการขยะมูลฝอย

แบบศูนยร์วม ก าจดัโดยเทคโนโลยแีบบผสมผสานเนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท า

ใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด  

3) วางระเบียบ มาตรการ การบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย  

4) สร้างวินยัของคนในชาติมุ่งสู่การจดัการท่ีย ัง่ยืน เนน้ให้ความรู้ประชาชน 

และบงัคบัใชก้ฎหมาย ทั้งน้ี กรมควบคุมมลพิษ ไดว้างกรอบการด าเนินงานจดัการขยะ

มูลฝอยและของเสียอนัตราย ตาม Roadmap ดงักล่าว ดงัน้ี 

(1) ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูบ้ริหารจดัการในภาพรวมของจงัหวดั  
(2) หา้มเทกองแบบกลางแจง้ (No More Open Dump) 
(3) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู ปิด สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัวชิาการ 
(4)    คัดแยกขยะมูลฝอยตั้ งแ ต่ต้นทาง  (ขยะทั่วไป ขยะ อินทรี ย ์                     

ขยะรีไซเคิล  ขยะอนัตราย) 
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(5) จดัการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์เนน้การแปรรูปเป็นพลงังาน หรือท าให้
เกิดประโยชนสู์งสุด 

(6) สร้างระบบการจดัการของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ 
(7) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือด าเนินงานระบบฯ 
(8) การสร้างวนิยัคนในชาติ มุ่งสู่การจดัการอยา่งย ัง่ยนื 
(9) การจดัการท่ีตน้ทาง เนน้การผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื (SCP : 

Sustainable Consumption and Production) 
(10) มีแผนแม่บทการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายของประเทศ 

 
จงัหวดัน่าน ถูกก าหนดเป็นพื้นท่ีเป้าหมายระยะเร่งด่วน (6 เดือน) ให้มีการ

น าร่องรูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ในพื้นท่ีเทศบาลเมืองน่าน  
และเทศบาลต าบลท่าวงัผา  และเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย  46  จงัหวดัในการแกไ้ขปัญหาใน
ระยะยาว  (1 ปีข้ึนไป)  แต่เน่ืองจากจงัหวดัน่านจ ากดัดว้ยพื้นท่ีในการก าจดัขยะมูลฝอย
และของเสียอนัตราย  ส่งผลใหมี้การบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลกัสุขาภิบาล ท า
ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการเผาไหมข้ยะมูลฝอย การปนเป้ือนของน ้ าชะขยะ
มูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น  และส่งผลกระทบต่อประชาชน 

2.6  แนวทางการจัดการของเสียอนัตรายจากชุมชน 
กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการเก็บรวบรวม ขนส่งและก าจดัของเสียอนัตรายจากชุมชน 
เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบและวิธีปฏิบติัท่ีเหมาะสมส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อปท.) 
ในการน าไปประยุกต์ใช้ โดยมีแนวทางและขั้นตอนการจดัการของเสียอนัตรายจาก
ชุมชน ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 : การสร้างกลไกการคัดแยกของเสียอันตรายจากต้นทาง  เป็น
การเตรียมความพร้อมของประชาชนและเจา้หน้าท่ีให้มีความรู้ความเขา้ใจเพื่อให้เกิด
ความตระหนกัถึงพิษภยัต่อสุขภาพอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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ขั้นตอนท่ี 2 : การแยกทิง้ เป็นการก าหนดวิธีการคดัแยกของเสียอนัตรายจาก
ตน้ทางและจดัส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม จะท าให้การจดัการขั้นต่อไปสะดวก 
และสามารถลดการปนเป้ือนของสารพิษสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้

ขั้นตอนท่ี 3 : การเกบ็รวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน สามารถท าได้
หลายรูปแบบข้ึนกบัความพร้อมในดา้นต่างๆของ อปท. เช่น การเก็บรวบรวมริมถนน 
การเก็บรวบรวมจากภาชนะรองรับของเสียอนัตรายจากชุมชนตามจุดท้ิงท่ีก าหนด หรือ 
การจดัใหมี้วนัพิเศษเพื่อรวบรวมของเสียอนัตรายจากชุมชน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละรูปแบบ
ตอ้งจดัเตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิเช่น ภาชนะบรรจุและพาหนะเกบ็รวบรวมของเสีย
อนัตรายจากชุมชน 

ขั้นตอนท่ี 4 : การเกบ็กัก เป็นการเกบ็รวบรวมของเสียอนัตรายท่ีเกบ็ไดจ้าก
ชุมชนใหมี้ปริมาณเพียงพอต่อการขนส่งไปก าจดัและตอ้งไม่เกบ็รวบรวมไวใ้นระยะเวลา
ท่ีนานเกินไป จะต้องเตรียมเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลและปฏิบัติงานโดยเฉพาะการจัด
ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี และการจดัเตรียมงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรมต่างๆ 

ขั้นตอนท่ี 5 : การขนส่งของเสียอันตราย ท่ีเกบ็รวบรวมไวใ้นสถานท่ีเกบ็กกั
ของเสียอันตรายจากชุมชนเม่ือมีจ านวนมากพอจะตอ้งส่งไปก าจดัหรือรีไซเคิลโดย
เอกชนท่ีไดรั้บอนุญาต และตอ้งขนส่งของเสียอนัตรายให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขั้นตอนท่ี 6 : การรีไซเคิลของเสียอันตราย เป็นการแยกของเสียอนัตรายจาก
ชุมชนท่ีมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น หลอดไฟ แบตเตอร่ี และ
ถ่านไฟฉาย โดยแยกส่งไปยงัโรงงานรับรีไซเคิลโดยเฉพาะ 

ขั้นตอนท่ี 7 : การบ าบดั/ก าจัดของเสียอันตราย ของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ี
ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้ะน าไปก าจดัโดยการฝังกลบ หรือการเผาซ่ึงตอ้ง
ด าเนินการโดยเอกชน 

ขั้นตอนท่ี 1 ถึง ขั้นตอนท่ี 4 เป็นหนา้ท่ีของ อปท. ขณะท่ีขั้นตอนท่ี 5 6 และ 
7 ควรให้เอกชนท่ีมีศกัยภาพและไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการ  เน่ืองจากการขนส่ง
ก าจดั/บ าบดัของเสียอนัตรายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑเ์ง่ือนไขท่ีก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ 
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2.7  กฎหมาย/กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 
2.7.1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

หมวดท่ี  3 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอย  

มาตรา 18 การก าจดัส่ิงปฏิกลูและมูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินใดให้

เป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบใหบุ้คคลใด

ด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรืออาจ

อนุญาตใหบุ้คคลใดเป็นผูด้  าเนินการ ก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 19 กไ็ด ้ 

มาตรา 19 หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเกบ็ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกลู 

หรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชนต์อบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้

แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

มาตรา 20 เพื่อประโยชนใ์นการรักษาความสะอาด และการจดัระเบียบใน

การเกบ็ขนและก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอย ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออก

ขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินดงัต่อไปน้ี  

(1) หา้มการถ่าย เท ท้ิง หรือท าใหมี้ข้ึนในท่ีหรือทางสาธารณะซ่ึงส่ิงปฏิกลู

หรือมูลฝอยนอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้ 

(2) ก าหนดใหมี้ท่ีรองรับส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและ

สถานท่ีเอกชน  

(3) ก าหนดวธีิการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยหรือใหเ้จา้ของ

หรือผูค้รอบครองอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ปฏิบติัใหถู้กตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามสภาพ

หรือลกัษณะการใชอ้าคารหรือสถานท่ีนั้นๆ  

(4) ก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการของราชการส่วนทอ้งถ่ินในการ

เกบ็และขนส่ิงปฏิกลูหรือมูลฝอยไม่เกินอตัราตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   
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(5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการเกบ็ ขน และก าจดัส่ิง

ปฏิกลูหรือมูลฝอย เพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัรา

ค่าบริการขั้นสูงตามลกัษณะการใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเกบ็ได ้ 

(6 ) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะ 

2.7.2  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
มาตรา 4 “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ 

(1) นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล 

(2) ประธานสุขาภิบาล ส าหรับในเขตเทศบาล 

(3) ผูว้า่ราชการจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(4) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลดัเมืองพทัยา ส าหรับเขตเมืองพทัยา 

(6) หวัหนา้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งอ่ืน 

นอกเหนือจาก (1) ถึง (5) ขา้งตน้ท่ีไดรั้บการประกาศก าหนดใหเ้ป็นราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนั้น ส าหรับ ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

มาตรา 60 “เพื่อประโยชนใ์นการจดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดัตามมาตรา 37 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินในทอ้งท่ีท่ีไดป้ระกาศ

ก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษตามมาตรา 59 จดัท าแผนปฏิบติัการเพื่อลดและขจดั

มลพิษในเขตควบคุมมลพิษนั้นเสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อรวมไวใ้นแผนปฏิบติัการ

เพื่อการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั….” 

มาตรา 78 การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการจดัการดว้ยประการใดๆเพื่อ

บ าบดัและขจดัขยะมูลฝอยและของเสียอ่ืนท่ีอยู่ในสภาพเป็นของแข็ง การป้องกนัและ

ควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือท่ีมีมาจากการท าเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การป้องกนั

และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากหรือท่ีมีมาจากการส ารวจ และขุดเจาะน ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ
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และสารไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดทั้งบนบกและในทะเล หรือการป้องกนัและควบคุมมลพิษ

ท่ีเกิดจากหรือท่ีมีมาจากการปล่อยท้ิงน ้ามนัและการท้ิงเทของเสียและวตัถุอ่ืนๆ จากเรือเดิน

ทะเล เรือบรรทุกน ้ามนั และเรือประเภทอ่ืน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น 

มาตรา 79  ในกรณีท่ีไม่มีกฎหมายใดบญัญติัไวเ้ฉพาะ  ให้รัฐมนตรีโดย

ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดชนิดและ

ประเภทของของเสียอนัตรายท่ีเกิดจากการผลิต การใช้สารเคมี หรือวตัถุอนัตรายใน

กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การสาธารณสุขและกิจการอยา่งอ่ืนให้

อยูใ่นความควบคุม ในการน้ีใหก้  าหนดหลกัเกณฑ ์มาตรการ และวิธีการเพื่อควบคุมการ

เก็บ รวบรวม การรักษาความปลอดภัย การขนส่งเคล่ือนย้าย การน า เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร การส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร และการจดัการ บ าบดั และก าจดัของเสีย

อนัตรายดงักล่าวดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

2.7.3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 
ก าหนดไวว้่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ย่อมมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีกฎหมายบญัญติัซ่ึงกฎหมายน้ีมีสาระส าคญั 4 เร่ือง คือ  
 (1) การจดัการบ ารุงรักษาและใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ี  

(2) การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีอยู่นอกเขตพื้นท่ีเฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี         
ของตน  

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเร่ิมโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต
พื้นท่ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพอนามยัของประชาชน  

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
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2.7.4 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

หมวด 2 การก าหนดอ านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ 

มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมืองพทัยา และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ

และหนา้ท่ีในการจดัระบบ 

การบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

ดงัน้ี 

(18) การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 

มาตรา 17 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจและ

หนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเอง 

ดงัน้ี 

(2)  การสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(3)   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 

(11) การก าจดัมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูรวม 

(12) การจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่าง ๆ 

(24) การจดัท ากิจการใดอนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อ่ืนท่ีอยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนร่วมกนั

ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจดัท าทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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2.7.5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั พ.ศ. 2540 
หมวด 4 อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
มาตรา 45 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการภายใน

เขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ดงัต่อไปน้ี 
(1) สนบัสนุนสภาต าบลและราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
(2) ประสานและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัหนา้ท่ีของสภาต าบลและ

ราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน 
 

2.8  แนวคดิการมส่ีวนร่วมของประชาชน  
2.8.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public  Participation)  ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการ

มีส่วนร่วมของประชาชน  ณ  องคก์ารสหประชาชาติ  เม่ือ  ปี ค.ศ.1975 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ        

ท่ีให้ข้อเสนอแนะไวว้่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีไม่อาจก าหนดนิยาม

ความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได ้ เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนัไปใน

แต่ละประเทศ  หรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม  หากจะให้เขา้ใจชัดแลว้การนิยาม

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนควรมีลกัษณะจ ากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ  

สังคม  และการเมืองหน่ึงๆเท่านั้น  อยา่งไรกดี็กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมี

ส่วนร่วมของประชาชนวา่ครอบคลุมประเดน็  ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือใหส้มาชิก

ทุกคนของชุมชนและของสังคมได้ร่วมกิจกรรม  ซ่ึงน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อ

กระบวนการพฒันา  และเอ้ือใหไ้ดรั้บประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

2. การมี ส่วน ร่วมสะท้อนการ เข้า เ ก่ี ยวข้องโดยสมัครใจและ เ ป็น

ประชาธิปไตย 

3. การเอ้ือใหเ้กิดการพยายามพฒันา 
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4. การแบ่งสรรผลประโยชนจ์ากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

5. การตัดสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมาย  ก าหนดนโยบายการวางแผน

ด าเนินการโครงการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม   

6. เม่ือพิจารณาในแง่น้ี  การมีส่วนร่วมเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างส่วนท่ี

ประชาชนลงแรงและทรัพยากรเพื่อพฒันา  กบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนลงแรง

ดงักล่าว  กล่าวอีกนยัหน่ึงกคื็อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจ  ไม่ว่าระดบั

ทอ้งถ่ิน  ภูมิภาค  และระดบัชาติจะช่วยก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหว่างส่ิงท่ีประชาชน

ลงทุนลงแรง 

7. การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจผิดแผกแตกต่างกันไป  ตามสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศ  นโยบายและโครงสร้างการบริหาร  รวมทั้งลกัษณะเศรษฐกิจ

สังคม  ประชากร  การมีส่วนร่วมของประชาชนมิไดเ้ป็นเพียงเทคนิควิธีการ  แต่เป็น

ปัจจยัส าคญัในการประกนัใหเ้กิดกระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชนต่์อประชาชน 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  

กระบวนการท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  แสดงความ

คิดเห็น  ตดัสินใจ  วางแผน ด าเนินการ  ร่วมปฏิบติัและรับผิดชอบในความลม้เหลวและ

ความส าเร็จจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินงานโดยภาครัฐหรือเอกชน 

2.8.2 รูปแบบและขั้นตอนของการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

 เชอรร่ี  อาร์สไตน์  (Sherry R.Arnstein, 1971 )  แบ่งล าดบัขั้นตอนของการมี

ส่วนร่วมออกเป็น  3  ล าดบัขั้น  โดยระดบัของการมีส่วนร่วมอาจเร่ิมจากระดบัล่างสุดคือ  

การให้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ซ่ึงกล่าวได้ว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลย                

ขั้นต่อมาคือการมีส่วนร่วมโดยการเปล่ียนขอ้มูล  ความรู้  ความคิด  การให้ค  าปรึกษา  

ขั้นต่อจากนั้นคือ  การท่ีรัฐและประชาชนร่วมมือกนั  เปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนกนั  
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(Partnership)  และในระดบัสูงสุดซ่ึงเป็นไปไดย้ากท่ีสุดคือ  การกระจายอ านาจหรือการ

ไม่ควบคุมประชาชนซ่ึงถือวา่เป็นการส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5   

ล าดับขัน้ตอนของการมส่ีวนร่วม  

                        ขั้นตอนการมีส่วนร่วม                                                                   ระดับการมีส่วนร่วม 

8  ประชาชนมีอ านาจตดัสินใจ  (Citizen Control) มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

(Degree of Citizen 

Power) 

7  ตวัแทนเขา้ร่วมตดัสินใจ  (Delegated Power) 

6  เขา้ร่วมเป็นท่ีปรึกษา / เจรจาต่อรอง  (Partnership) 

5  ร่วมแสดงความคิดเห็น  (Placation) 
มีส่วนร่วมบางส่วน 

(Partial Participation) 
4  ร่วมใหค้  าปรึกษา  (Consultation) 

3  ร่วมรู้ขอ้มูล  (Informing) 

2  เขา้ร่วมแต่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจแต่เป็นการลดแรงกดดนั  (Therapy) ไม่มีส่วนร่วม 

(Non-Participation) 1  รัฐเขา้ควบคุมแรงกดดนั  (Manipulation) 

 

สรุปไดว้่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาชุมชน  ในรูปกลุ่ม/

องคก์รชุมชนนั้น  การเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีของกลุ่มบุคคลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน

ทุกขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม  ซ่ึงสามารถจ าแนกขั้นตอนต่างๆ  โดยเร่ิมตั้งแต่ 

ขั้นตอนแรก  เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน  

วิเคราะห์ชุมชน  คน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกนั  และมีส่วน

ร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการดว้ย  เป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนได้

เรียนรู้สภาพของชุมชน  วิถีชีวิต  สังคม  ทรัพยากร  และส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้ในการท างาน 
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ขั้นตอนท่ีสอง  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในขั้นการวางแผนการ

พฒันาหลงัจากได้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของชุมชนแลว้  และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาปัญหา  

สาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแลว้  ก็น ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเพื่อก าหนด

นโยบายและวตัถุประสงคข์องโครงการ  การก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน  

ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรท่ีใช ้

ขั้นตอนท่ีสาม  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการพฒันา  

หรือเป็นขั้นตอนปฏิบติัการตามแผนท่ีวางไวไ้ด ้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี

ส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน  โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน  วสัดุ

อุปกรณ์  และแรงงาน  รวมทั้งการเขา้ร่วมในการบริหารงาน  การประสานขอความ

ช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ีส่ี  เป็นขั้นการใชป้ระโยชน์จากกิจกรรมการพฒันา  ซ่ึงขั้นตอนน้ี

ประชาชนมีส่วนร่วมในการใชค้วามสามารถในการน าเอาผลจากกิจกรรมมาใชใ้หเ้กิดผล

ประโยชน์ไดอ้ย่างเต็มท่ี  เป็นการพฒันาศกัยภาพของประชาชน/องค์กรชุมชนในการ

พึ่งตนเองใหสู้งข้ึนและควบคุมทางสังคม 

ขั้นตอนท่ีห้า  เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 

โดยประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดการแจกจ่ายผลประโยชน์จากกิจกรรมการ

พฒันาในชุมชนในพื้นฐานท่ีเท่าเทียม  เสมอภาคกนั 

ขั้นตอนท่ีหก  เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ

พฒันาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้นั้น  ส าเร็จตามวตัถุประสงค์หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรค  

และขอ้จ ากดัอยา่งไร  เพื่อแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที  และน าขอ้ผิดพลาดไปเป็น

บทเรียนในการด าเนินการต่อไป 

จากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน/กิจกรรมพัฒนาทุก

ขั้นตอนนั้น  อยู่บนพื้นฐานการตดัสินใจร่วมกนัของประชาชนในรูปกระบวนการกลุ่ม
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หรือรูปองคก์รชุมชนจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสามารถพฒันาชุมชนให้ถึงขั้นพึ่งพาตนเอง

ได ้ นบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะเสริมสร้างใหอ้งคก์รชุมชนมีความเขม้แขง็  สามารถท่ีจะ

บริหารจดัการพฒันาชุมชนชนบทไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ภานุ  พน้ภยั (2550) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดัแยก

ขยะมูลฝอยของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธ์ิ อ  าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ผล

การศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 

และการคดัแยกขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัสูง  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคดั

แยกขยะมูลฝอย โดยรวมทุกดา้นอยู่ในระดบั ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นการด าเนินงานการคดัแยกขยะมูลฝอยสูงกว่า

การมีส่วนร่วมด้านอ่ืนๆ  และพบว่ามีตัวแปร 3 ตัวท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการคดัแยกขยะมูลฝอย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ การ

รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร สถานภาพในชุมชน และการประกอบอาชีพ  

พนายุทธ เช้ือสมบูรณ์ (2550) ได้ศึกษาการจัดการของเสียอันตรายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษาการจัดการของเทศบาลในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารเทศบาลทั้งสามแห่งให้ความสนใจใน
การจดัเกบ็ของเสียอนัตรายท่ีดี เขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึนและรู้วิธีการในการจดัการกบัปัญหา
ดังกล่าว แต่ในส่วนของผูป้ฏิบัติงานในระดับล่างยงัไม่สนใจและละเลยกับปัญหา
ดงักล่าว ซ่ึงหากมีการจดัการกบัปัญหาดังกล่าวตอ้งจดัอบรมสัมมนาแก่ผูป้ฏิบติัให้มี
ความรู้และเขา้ใจในเร่ืองของเสียอนัตรายอย่างจริงจงั  ในส่วนของงบประมาณในการ
บริหารงานหากตอ้งจดัการกบัของเสียอนัตรายยงัเป็นปัญหาใหญ่ของเทศบาลท่ีจะมีแต่
เทศบาลขนาดใหญ่ท่ีมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจดัการไดส่้วนในเทศบาลขนาด
กลางและขนาดเล็ก ยงัมีงบประมาณท่ีจ ากดัอยู่ จึงควรตอ้งมีแนวทางในการจดัการกบั
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ของเสียอนัตรายท่ีสามารถจดัการไดอ้ยา่งทัว่ถึงและตอ้งไม่เป็นภาระกบัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

อโณธิยา ไชยสอน (2552)  ไดศึ้กษาความรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
การจัดการของเสียอันตรายชุมชนเทศบาลต าบลบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง จังหวดั
นครพนม ผลการศึกษาพบว่า ตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดบัดี ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมากจากการด าเนินโครงการน าร่องการมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอนัตรายใน
ชุมชนของเทศบาลต าบลบา้นแพงซ่ึงด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2551 ซ่ึงมีพื้นท่ีหมู่ท่ี 1 เป็นพื้นท่ีน าร่อง โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกบัของเสีย
อนัตรายชุมชนและการจดัการของเสียอนัตรายชุมชนผ่านการประชาสัมพนัธ์ทางหอ
กระจายข่าวภายในชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของตวัแทนครัวเรือนท่ีพบว่า 
ตวัแทนครัวเรือนทุกคนเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัของเสียอนัตรายและการจดัการ
ของเสียอนัตรายชุมชน ทั้งน้ีร้อยละ 99.20 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการประชาสัมพนัธ์จาก
ทางราชการ และตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการของ
เสียอนัตรายชุมชน อยู่ในระดบับ่อยคร้ังถึงทุกคร้ัง อาจเป็นผลเน่ืองจากประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกบัของเสียอนัตรายชุมชนและการจดัการของเสียอนัตรายชุมชนท่ีอยู่ใน
ระดบัดี จึงท าใหมี้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการของเสียอนัตรายชุมชนอยูใ่น
ระดบับ่อยคร้ังถึงทุกคร้ัง   

สรัญญา ตนัคิริ (2554) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในระบบการจดัการขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ในขั้นตอนท่ีหน่ึงคือการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาสาเหตุ
ของปัญหาขยะและการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมร่วมกบัเทศบาลเมือง
แพร่และในขั้นตอนท่ีสามคือการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานการแกไ้ข
ปัญหาขยะของเทศบาล ขั้นตอนท่ีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่เขา้ไปมีส่วนร่วม
มากท่ีสุดคือขั้นตอนท่ีสอง คือศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการ
มูลฝอยตามแนวคิดการจดัการขยะแบบ 3Rs 
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ดวงใจ  ปินตามูล (2555) ไดศึ้กษาการจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโสก อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์           
ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ในการจดัการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบันอ้ย  ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในดา้นน้ีอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 

ทศันียว์รรณ  นวลหนู (2556) ได้ศึกษา การจัดการของเสียอันตรายจาก
ชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการ
ของเสียอนัตรายจากชุมชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ ปริมาณของเสียอนัตรายจากชุมชนผูบ้ริหาร นโยบาย /โครงการในการจดัการของ
เสียอนัตรายจากชุมชน กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และความพร้อมและศกัยภาพของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ นโยบายการจดัการของเสียอนัตราย
จากชุมชนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานภายนอก
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

พิศิพร ทศันา และโชติ บดีรัฐ (2558) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก อยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการมี
ส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา รองลงมาตามล าดบั คือ ดา้นการมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมโครงการ ดา้นการมีส่วนร่วมวางแผนและตดัสินใจและดา้นการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  ผลการศึกษาขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก สามารถ
สรุปไดว้่า เทศบาลนครพิษณุโลก ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรมอย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้
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สถานการณ์และสภาพปัญหา ร่วมวางแผนและตดัสินใจ ร่วมท ากิจกรรมโครงการ          
ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานควรมีการน าผลการวิจยัเสนอต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวเห็นถึง
ความส าคญัในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกมาใชใ้หเ้กิดประโยชนใ์นทางปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 



บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 
 

3.1  ขั้นตอนการด าเนินงานศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตราย
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน นั้น มุ่งศึกษาระดบัความรู้ ความเขา้ใจของ
ประชาชน ในการจดัการขยะอนัตราย   ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะอนัตรายและศึกษาแนวทางการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รายละเอียด ดงัน้ี 

3.1.1  การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในพื้นท่ีศึกษา    
3.1.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.1.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.1.5  การรวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1.1 การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในพื้นท่ีศึกษา  

 ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลพื้นฐานในส่วนของการศึกษาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน 

แบ่งขอ้มูลในการศึกษาเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และขอ้มูล

ทุติยภูมิ (Secondary data) ดงัน้ี 

 1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการร่วมกบัเทศบาลต าบลทุ่งช้าง จดักิจกรรม

การจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ,ร้านคา้ สถานประกอบกิจการ (รับแลก เรียกคืน ขยะ

อันตราย) โดยให้ประชาชนและนักเรียนน าขยะอันตรายมาแลกของใช้ท่ีจ  าเป็นใน
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ชีวิตประจ าวนั(อุปโภค-บริโภค) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชน เยาวชนมีการ

คดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป พร้อมทั้งไดส้นับสนุนตูร้วบรวมอนัตรายใน

ชุมชนให้กบัเทศบาลต าบลทุ่งช้าง จ  านวน 5 ตู ้เพื่อใช้ประโยชน์ในการคดัแยกขยะ

อนัตรายในพื้นท่ี  และประสานติดตามการด าเนินงานร่วมกบัเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

รวบรวมขอ้มูลสรุปผลการด าเนินกิจกรรมรับแลก เรียกคืน ขยะอนัตรายโดยเป็นขอ้มูล

สรุปปริมาณขยะอนัตรายแต่ละชนิดท่ีแต่ละหมู่บา้นน ามาแลกของใชใ้นชีวติประจ าวนั   

 2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

 ในเบ้ืองตน้ท าการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จากเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อาทิเช่น ขอ้มูลพื้นฐานของเทศบาล ประกอบดว้ย สภาพทัว่ไป 

ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ  ดา้นสังคม(ประชากร) ขอ้มูลสถานการณ์ขยะมูล

ฝอยของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ประกอบดว้ย ปริมาณและองคป์ระกอบขยะมูลฝอย ระบบ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั รวมไปถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อใชเ้ป็น

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย  

รูปแบบและแนวทางในการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน 

 

3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

ใชแ้บบประเมินเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงผูศึ้กษาสร้างแบบประเมินการ

มีส่วนร่วมโดยการศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี หลักการและดัดแปลงมาจาก

แบบสอบถามของผูท่ี้เคยศึกษาทางดา้นน้ี แลว้น ามาปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัความรู้ทาง

วิชาการท่ีเทศบาลต าบลทุ่งช้าง และส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จงัหวดัน่าน ไดถ่้ายทอดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขยะอนัตรายใหก้บัประชาชนในพื้นท่ี

ท่ีท าการศึกษา และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา โดยแบบประเมินการมีส่วน

ร่วม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 



38 
 

ตอนท่ี 1  เ ป็นค าถามเ ก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบประเมิน 

ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการ

จดัการขยะอนัตราย 

  

ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการ

จดัการขยะอนัตราย  เป็นลกัษณะตรวจสอบรายการ จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีเกณฑ์การให้

คะแนนความรู้เก่ียวกบัการการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง โดยให้

น ้าหนกัคะแนน ดงัน้ี 

ตอบถูก  ให ้ 1 คะแนน 

ตอบผดิ  ให ้ 0 คะแนน 

การแปรผลคะแนน ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินระดับความรู้โดย

ก าหนดให้แต่ละขอ้มี 1 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผูศึ้กษาไดก้  าหนดระดับ

ความรู้ ดงัน้ี 

0-6 คะแนน หมายความวา่ มีระดบัความรู้นอ้ย 

7-8 คะแนน หมายความวา่ มีระดบัความรู้ปานกลาง 

9-10 คะแนน หมายความวา่ มีระดบัความรู้มาก 

 

ตอนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ

อนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง 

เกณฑ์การพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ

อนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง โดยแบ่งระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ

อนัตราย ดงัน้ี 

มีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด/มีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  5  คะแนน 
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มีส่วนร่วมในระดบัมาก/มีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอแต่อาจมี 
ขาดบา้งบางคร้ัง        4  คะแนน 

มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง/มีการปฏิบติับา้งแลว้แต่โอกาส 
และความสะดวก        3  คะแนน 

มีส่วนร่วมในระดบันอ้ย/มีการปฏิบติัเพียงเลก็นอ้ยหรือนอ้ยคร้ัง 2  คะแนน 
มีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย/ มีการปฏิบติัเพียง 

คร้ังเดียวแลว้ไม่ปฏิบติัอีกเลยหรือไม่เคยปฏิบติัเลย      1  คะแนน 
 

จากนั้นน าคะแนนท่ีไดม้าจดัระดบัเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด, มาก ,                
ปานกลาง,นอ้ย และ นอ้ยมาก โดยมีวธีิการค านวณดงัน้ี 
 

(คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด) =     (5-1) = 0.8 

     จ  านวนระดบัชั้น    5 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว ผูศึ้กษาไดก้  าหนด การแปลความหมายของระดบั
การมีส่วนร่วมไดด้งัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยมาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
 

3.1.3  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ผูศึ้กษา ไดส้ร้างแบบประเมินการมีส่วนร่วมข้ึน แลว้น าไปปรึกษาเจา้หนา้ท่ี

ภายในส่วนส่ิงแวดล้อมท่ีร่วมด าเนินงาน เพื่อขอค าแนะน าในการตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเน้ือหาความเหมาะสมของแบบประเมิน และการใช้ภาษา พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษา  



40 
 

3.1.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตเทศบาลต าบล          

ทุ่งชา้ง อ  าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน  ทั้งหมดจ านวน 1,283 ครัวเรือน โดยหน่วยท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นครัวเรือน คือ ครัวเรือนท่ีตั้งในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน จ านวน 8 หมู่บา้น 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ค  านวณหาจ านวนครัวเรือนตวัอยา่งทั้งหมดท่ี
ตอ้งการ โดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1967) ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของ
การสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 305ครัวเรือน 

จากสูตร n =     N   

    1 + Ne2 

   = 1,283 

          1 +1,283(0.05)2 

   = 305 

ก าหนดให ้ n =   จ านวนครัวเรือนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอ้งการ 

  N =   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

  e =   ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

   ท่ีก  าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 

 

จากนั้นน าจ  านวนครัวเรือนตวัอยา่งทั้งหมดท่ีไดม้าค านวณหาจ านวนครัวเรือนตวัอย่าง

ของแต่ละหมู่บ้านโดยใช้สูตรกระจายตามสัดส่วนจะได้จ  านวนครัวเรือนตัวอย่าง                

ดงัตาราง 6 
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ตาราง 6 

จ ำนวนครัวเรือนตัวอย่ำง จ ำแนกตำมหมู่บ้ำน 

ล าดับ ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน

ทั้งหมด 

จ านวนครัวเรือน

ตัวอย่าง 

1 ดอนชยั 49 15 

2 สันกลาง 91 26 

3 มอญ 70 21 

4 เฟือยลุง 180 44 

5 สลี 229 51 

6 ทุ่งชา้ง 301 61 

7 ทุ่งผึ้ง 135 36 

8 แพะกลาง 228 51 

รวม 1,283 305 

 

หลงัจากค านวณหาจ านวนครัวเรือนตวัอยา่งของแต่ละหมู่บา้นเรียบร้อยแลว้

ผูด้  าเนินการศึกษาไดป้ระสานเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง เพื่อเขา้เกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ี 8 หมู่บา้น

และจัดเตรียมแบบประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย               

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน  จ  านวน 305 ชุด  โดยใชว้ิธีการสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจงแจกแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ร่วมการประชุมหมู่บา้น

ตามจ านวนครัวเรือนตวัอย่างจ าแนกตามหมู่บา้นท่ีค านวณไว ้ ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายใตโ้ครงการสร้างความ

ร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ โดยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดน่าน 
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ด าเนินงานร่วมกบัเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  พร้อมทั้งไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบัเก่ียวกบั

แบบประเมินการมีส่วนร่วมและอธิบายให้กับกลุ่มตัวอย่างทราบในแต่ละหัวข้อ           

เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งก่อนการตอบแบบประเมินการมีส่วนร่วมดงักล่าว 

3.1.5 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ขอ้มูล   
เม่ือกลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลในแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว  ผูศึ้กษาได้

ตรวจสอบและรวบรวมแบบประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
อนัตราย   ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จงัหวดัน่าน  ท่ีผ่านการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ มาแปลงค่าเป็นตวัเลข แลว้กรอกขอ้มูลลงในโปรแกรม(Microsoft  Excel) 
ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินการมีส่วนร่วม ผูศึ้กษาจะท าการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล น าขอ้มูลของแต่ละชุดมาตรวจวิเคราะห์โดยการน ามา
รวมและแจกแจงในรูปค่าสถิติอย่างง่ายได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distribution) ค่าเฉล่ีย (Mean)  ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในตารางประกอบ
ค าอธิบายข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method)                 
สรุปอภิปรายผลการศึกษาจะน าไปสู่ขอ้เสนอแนะในการจดัการขยะอนัตราย เพื่อน าไป
ประกอบการก าหนดนโยบายและแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะ
อนัตรายอยา่งเหมาะสม มีแนวทางการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใชก้ระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมไปถึงรูปแบบการจัดการขยะอันตรายท่ีเหมาะสมกับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 

  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การด าเนินงานเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย   

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน  ในคร้ังน้ี ส่วนส่ิงแวดลอ้ม ส านกังาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน ไดด้ าเนินงาน ภายใตโ้ครงการสร้างความ

ร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ (โครงการหลกั) รวมทั้งไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอันตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน  

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน นั้ น มุ่งศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจของ
ประชาชน ในการจดัการขยะอนัตราย  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ
อนัตราย และศึกษาแนวทางการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซ่ึงเลือกใชก้ารเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของการใชแ้บบประเมินการมีส่วน
ร่วม จ านวน 305 ฉบบั มาวเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย  
ดงัน้ี 

4.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบประเมินการมีส่วนร่วม 
4.1.2 ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
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4.1.1  ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบประเมนิการมส่ีวนร่วม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การจดัการขยะอนัตราย   ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน ซ่ึงในท่ีน้ีจะ

เรียกวา่กลุ่มตวัอยา่ง  โดยกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 305 คน ประกอบดว้ยขอ้มูล เพศ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย ดงัตาราง 7             

ตาราง 7 

ข้อมลูท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

118 

187 

 

38.69 

61.31 

อายุ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

มากกวา่ 60 ปี  ข้ึนไป 

 

50 

23 

52 

84 

72 

24 

 

16.39 

7.54 

17.05 

27.54 

23.61 

7.87 

ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา ตอนตน้/ตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

สูงกวา่ปริญญาโท 

อ่ืนๆ 

 

132 

149 

20 

4 

0 

0 

 

43.28 

48.85 

6.56 

1.31 

0 

0 
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ตางราง 7 (ต่อ)   

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อาชีพ 

เกษตรกร 

คา้ขาย 

รับจา้ง 

พนกังานของรัฐ/เอกชน 

ธุรกิจส่วนตวั 

ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 

อ่ืนๆ (นกัเรียน/นกัศึกษา) 

 

123 

22 

80 

7 

16 

11 

46 

 

40.33 

7.21 

26.23 

2.30 

5.25 

3.60 

15.08 

ท่านเคยได้ยนิหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ

จัดการขยะอนัตราย หรือไม่ 

 

 

 

 ไม่เคย 8 2.62 

 เคย 297 97.38 

เคย ได้ยนิหรือรับรู้ข้อมูลจาก 

      การพูดคุยกับคนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน

 การประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล 

      วทิย/ุโทรทศัน์ 

      หนงัสือพิมพ/์วารสาร/หนงัสืออ่ืนๆ 

      อ่ืนๆ .... 

 

73 

245 

106 

57 

0 

 

23.93 

80.33 

34.75 

18.69 

0 

 

จากตาราง 7   พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.31 และเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.69  มีอายรุะหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.54 รองลงมา           

มีอายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.61 มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/

ตอนปลาย  คิดเป็นร้อยละ 48.85 รองลงมาเป็นระดบัประถมศึกษา  คิดเป็นร้อยละ 43.28 
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ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 40.33 รองลงมาอาชีพรับจา้ง คิดเป็นร้อย

ละ 26.23 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ

อนัตราย คิดเป็นร้อยละ 97.38 และส่วนใหญ่ได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการ

ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 80.33 รองลงมาไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

จากวทิย/ุโทรทศัน ์คิดเป็นร้อยละ 34.75 

 

    ภาพ 4  การไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย  

 
ภาพ 5  แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตรายท่ีกลุ่มตวัอยา่งเคยไดย้นิหรือรับรู้ 

2.62% 

97.38% 

ไม่เคย 

เคย 

23.93% 

80.33% 

34.75% 

18.69 % 

การพูดคุยกบัคนในครอบครัว/เพื่อนบา้น 

การประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล 

วทิย/ุโทรทศัน์ 

หนงัสือพิมพ/์วารสาร/หนงัสืออ่ืนๆ 
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4.1.2  ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 
 ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบล         
ทุ่งชา้ง วเิคราะห์จากค าถามความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย  จ  านวน 10 ขอ้ โดยแปร
ผลคะแนนความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะอนัตราย ไดด้งัตาราง 8  และน ามาจ าแนก
ตามระดบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะอนัตราย ไดด้งัตาราง 9 

 

ตาราง 8 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ

อันตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ 
เป็นค าตอบ 

ตอบได้

ถูกต้อง 
ร้อยละ 

1. ขยะอนัตรายท่ีพบไดง่้ายในชีวติประจ าวนั ประกอบดว้ย 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ 

300 98.36 

2. ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เช่น ยาฆ่าหญา้ กระป๋องสเปรย ์
ขวดน ้ายาลา้งหอ้งน ้า จดัอยูใ่นประเภทขยะอนัตรายจากชุมชน 

287 94.10 

3. หากแยกประเภทของถงัขยะมูลฝอยตามหลกัวชิาการ 4 ประเภท 
ประกอบดว้ย ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล(ขายได)้ ขยะอนัตราย 
และขยะทัว่ไป สีท่ีเป็นตวัแทนของถงัขยะอนัตราย คือสีเขียว 

116 

 

38.03 

4. การเก็บรวบรวมขยะอนัตรายแยกประเภทจากขยะชนิดอ่ืน              
เป็นวธีิการท่ีถูกตอ้ง 

296 97.05 

5. การทิ้งขยะอนัตรายลงพื้นดิน แหล่งน ้า หรือทิ้งรวมกบัขยะ
ทัว่ไป อาจเกิดการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มและส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
 
 
 

293 96.07 
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ตาราง 8 (ต่อ)   

ความรู้ ความเข้าใจ 

      เป็นค าตอบ 

ตอบได้

ถูกต้อง 
ร้อยละ 

6. การทิ้งขยะอนัตรายรวมกบัขยะทัว่ไปในถงัขยะเพื่อใหเ้ทศบาล          
มาจดัเก็บ เป็นการก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะ 

197 64.59 

7. ภาชนะส าหรับเก็บกกัหรือรวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน   
ตอ้งมีความทนทานต่อการกดักร่อนและมีฝาปิดมิดชิด 

293 96.07 

8. การจดักิจกรรมรณรงครั์บแลก เรียกคืนขยะอนัตราย เป็นการ
สร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะอนัตราย และสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตรายไดอ้ยา่งถูกวิธี 

9. ความส าเร็จของการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน ข้ึนอยูก่บั
ความร่วมมือและการด าเนินการของหน่วยงานราชการหรือ
เทศบาล เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น 

10. การบ าบดั/ก าจดัขยะอนัตรายโดยการฝังกลบอยา่งปลอดภยั
(Secure Landfill) ตอ้งด าเนินการโดยบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นผูด้  าเนินการ 

295 

 
 

242 

 
235 

 

96.72 

 
 

79.34 

 
77.05 

ค่าเฉลีย่  83.74 

จากตาราง 8  พบว่า ความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างในการจดัการขยะอนัตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ส่วนใหญ่ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.74 โดยขอ้ท่ีตอบถูก
มากท่ีสุดคือข้อ 1.ขยะอันตรายท่ีพบได้ง่ายในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟ แบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือ  ตอบไดถู้กตอ้งจ านวน 300 คน คิดเป็นร้อยละ 98.36 และ
ขอ้ท่ีตอบถูกนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ 3. หากแยกประเภทของถงัขยะมูลฝอยตามหลกัวชิาการ 4 ประเภท 
ประกอบดว้ย ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล(ขายได)้ ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป สีท่ีเป็นตวัแทน
ของถงัขยะอนัตราย คือสีเขียว ตอบไดถู้กตอ้งจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03 
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    ภาพ 6 ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะอนัตรายท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบค าถามไดถู้กตอ้ง

จ าแนกเป็นรายขอ้ 

 

ตาราง 9 

จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะ

อันตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

คะแนนความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ             

ขยะอนัตราย 

กลุ่มตัวอย่าง (n=305) 

จ านวน(ร้อยละ) ระดับ 

0 – 6 คะแนน 21 (6.89) นอ้ย 

7 – 8 คะแนน 131 (42.95) ปานกลาง 

9 – 10 คะแนน 153 (50.16) มาก 

98.36%  94.10%  

 38.03%  

 97.05%   96.07%  

 64.59%  

 96.07%   96.72%  

 79.34%   77.05%  

ขอ้ท่ี 1 ขอ้ท่ี 2 ขอ้ท่ี 3 ขอ้ท่ี 4 ขอ้ท่ี 5 ขอ้ท่ี 6 ขอ้ท่ี 7 ขอ้ท่ี 8 ขอ้ท่ี 9 ขอ้ท่ี 10 
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 จากตาราง 9  พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนความรู้ ความเขา้ใจ          

ในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อยูใ่นระดบัมาก  ช่วง 9 – 10 คะแนน 

มากท่ีสุด จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 50.16 รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน     

131 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.95 และ ระดบันอ้ย จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89   

 

    ภาพ 7  คะแนนและระดบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะอนัตราย 

 
4.2 ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งช้าง 

การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งช้าง  โดยพิจารณาการมีส่วนร่วม 5 ดา้น  ไดแ้ก่ 1) ดา้นการให้ขอ้มูล
ข่าวสาร  2) ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย         
3) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนและชุมชน               
4) ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนใ์นการจดัการขยะอนัตราย  และ 5) ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย  ดงัตาราง 10-15 
 
 

ระดบันอ้ย
6.89% 

ระดบัปานกลาง
42.95% 

ระดบัมาก
50.16% 

0 – 6 คะแนน 

7 – 8 คะแนน 

9 – 10 คะแนน 
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ตาราง  10 

ค่าเฉลีย่ และระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชน ด้านการให้ข้อมลูข่าวสาร 

ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 

 

ค่าเฉลีย่

(mean) 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

1. ท่านมีการพูดคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับบุคคลต่างๆ 
เช่นบุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืน เก่ียวกับปัญหาขยะ
อนัตราย 

3.50 มาก 

2. ท่านมีการพูดคุย เผยแพร่ความรู้ด้านการคดัแยกขยะอนัตราย
ใหก้บัสมาชิกในครัวเรือน  

3.51 มาก 

3. ท่านไดเ้ขา้ร่วมในเวทีประชาคม หรือ เขา้ร่วมประชุมในชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 

3.51 มาก 

4. ท่านไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะอนัตราย 

3.25 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ ( ) 3.44 มาก 

 
จากตาราง 10  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.44)  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 2. การพูดคุย เผยแพร่ความรู้ดา้นการคดั

แยกขยะอนัตรายให้กบัสมาชิกในครัวเรือน ( = 3.51) และ ขอ้ 3.ได้เขา้ร่วมในเวที

ประชาคม หรือ เขา้ร่วมประชุมในชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน        

( = 3.51)  และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 4.  ไดเ้ขา้ร่วมนิการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ      

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตราย ( =3.25)     

 

 

 



52 
 

ตาราง 11 

ค่าเฉลี่ย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

เสนอแนวทางการจัดการขยะอันตราย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทาง                           

การจัดการขยะอนัตราย 

ค่าเฉลีย่

(mean) 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

1. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเพื่อขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณจากเทศบาลในการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 

3.31 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการบริหารจดัการ
ขยะชุมชน  

3.21 ปานกลาง 

3. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผนรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ให้

ประชาชนร่วมมือในการคดัแยกขยะอนัตรายในชุมชน 

3.21 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ ( ) 3.24 ปานกลาง 

จากตาราง 11  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะ

อนัตราย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.24) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือ ขอ้ 1. มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ

จากเทศบาลในการจัดการขยะอันตรายในชุมชน ( =3.31) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ            

ขอ้ 2.มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการบริหารจดัการขยะชุมชน ( =3.21) และ

ขอ้ 3.มีส่วนร่วมในการวางแผนรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนร่วมมือในการคดัแยก

ขยะอนัตรายในชุมชน ( =3.21)     
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ตาราง 12 

ค่าเฉลี่ย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ

จัดการขยะอันตรายในครัวเรือนและชุมชน 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะอนัตราย                         

ในครัวเรือนและชุมชน 

ค่าเฉลีย่

(mean) 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

1. ท่านได้มีการคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนออกจากขยะ
ประเภทอ่ืนๆ 

3.69 มาก 

2. ท่านไดค้ดัแยกและรวบรวมขยะอนัตรายในครัวเรือน น าไปไวท่ี้
จุดหรือตูร้วบรวมขยะอนัตรายท่ีเทศบาลก าหนด  

3.42 มาก 

3. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค ์ ส่งเสริม สนบัสนุนให้

ประชาชนในชุมชนคดัแยกขยะอนัตรายหรือโครงการบริหาร

จดัการขยะชุมชน 

3.54 มาก 

ค่าเฉลีย่ ( ) 3.55 มาก 

 
จากตาราง 12  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง  ด้านการมีส่วนร่วมในการด า เนินการจัดการขยะอันตราย               

ในครัวเรือนและชุมชน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( =3.55)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ้ 1. ไดมี้การคดัแยกขยะอนัตรายในครัวเรือนออกจากขยะ

ประเภทอ่ืนๆ  ( =3.69) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 2. มีไดค้ดัแยกและรวบรวมขยะ

อันตรายในครัวเรือน น าไปไว้ท่ีจุดหรือตู้รวบรวมขยะอันตรายท่ีเทศบาลก าหนด                

( =3.42)        
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ตาราง 13 

ค่าเฉลี่ย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ในการจัดการขยะอันตราย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์                                                  

ในการจัดการขยะอนัตราย 

ค่าเฉลีย่

(mean) 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

1. ท่านไดรั้บทราบการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการคดัแยก
และการจดัการขยะอนัตรายจากเทศบาล 

3.64 มาก 

2. ท่านไดมี้ส่วนร่วมในการสนบัสนุนขบัเคล่ือนขบัเคล่ือนชุมชน
ใหมี้การบริหารจดัการขยะอนัตรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม  

3.66 มาก 

3. บริเวณหมู่บา้น/ชุมชนของท่าน มีความสะอาด เรียบร้อย 

ปราศจากขยะอนัตรายตกคา้งสะสม 

3.67 มาก 

ค่าเฉลีย่ ( ) 3.65 มาก 

 
จากตาราง 13  พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจัดการขยะ

อนัตราย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( =3.65)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือขอ้ 3. บริเวณหมู่บา้น/ชุมชนของท่าน มีความสะอาด เรียบร้อย ปราศจากขยะ

อนัตรายตกคา้งสะสม ( =3.67) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 1. ไดรั้บทราบการรณรงค ์

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการคดัแยกและการจดัการขยะอนัตรายจากเทศบาล ( =3.64)        
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ตาราง 14 

ค่าเฉลี่ย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ประเมินผลในการจัดการขยะอันตราย 

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล                                            

ในการจัดการขยะอนัตราย 

ค่าเฉลีย่

(mean) 

ระดับการมี

ส่วนร่วม 

1. ท่านไดส้ังเกตพฤติกรรม การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล
ในการเก็บขนขยะอันตรายด้วยความระมดัระวงัและมีความ
ปลอดภยั 

3.53 มาก 

2. ท่านไดติ้ดตามและรับทราบนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ต่างๆของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย  

3.41 มาก 

3. ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการจดัการขยะอนัตรายของเทศบาล 

เช่น การตอบแบบสอบถาม การแจง้ผลการปฏิบติังานกลบัไปยงั

เทศบาล 

3.48 มาก 

ค่าเฉลีย่ ( ) 3.47 มาก 

 
จากตาราง 14 พบว่า  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  ดา้นการมีส่วนร่วมในติดตามประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย  

มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( =3.47)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือขอ้ 

1. ไดส้ังเกตพฤติกรรม การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในการเกบ็ขนขยะอนัตรายดว้ย

ความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั ( =3.53) และค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขอ้ 2. ไดติ้ดตาม

และรับทราบนโยบาย แผนงาน และโครงการต่างๆของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการขยะ

อนัตราย ( =3.41)        
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ตาราง 15 

ค่าเฉลี่ย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตรายในเขตเทศบาล

ต าบลทุ่งช้าง  จ าแนกเป็นรายด้าน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการ                         

ขยะอนัตราย 

ค่าเฉลีย่ 

( ) 

ระดับการมี 

ส่วนร่วม 

1. ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร 3.44 มาก 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทาง                     
การจดัการขยะอนัตราย 

3.24 ปานกลาง 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายใน
ครัวเรือนและชุมชน 

3.55 มาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการ
จดัการขยะอนัตราย 

3.65 มาก 

5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการ
จดัการขยะอนัตราย 

3.47 มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.47 มาก 

 
จากตาราง 15  พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( = 3.47)  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็น
รายดา้น พบวา่ ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.44)    ดา้นการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง( = 3.24)   ด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและ
ชุมชนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.55)   ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ใน
การจดัการขยะอนัตราย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.65)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.47)   
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ภาพ 8  ค่าเฉล่ียและระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  จ  าแนกเป็นรายดา้น 

 
 
 
 

ค่าเฉล่ีย =3.44  
(ระดบัมาก) 

ค่าเฉล่ีย =3.24  
(ระดบัปานกลาง) 

ค่าเฉล่ีย =3.55  
(ระดบัมาก) 

ค่าเฉล่ีย =3.65  
(ระดบัมาก) 

ค่าเฉล่ีย =3.47  
(ระดบัมาก) 

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

ดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย 

 ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและชุมชน 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจดัการขยะอนัตราย 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย 
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4.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

4.3.1 ความพร้อมและศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary 

data) ในการจดัการขยะอนัตรายของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง พบว่าเทศบาลต าบลทุ่งชา้งเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ยนโยบาย แผนงาน/
โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายอยา่งชดัเจนโดยบรรจุไวใ้นพฒันาเทศบาล
ผูบ้ริหารเทศบาลใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานและสนบัสนุนการด าเนินโครงการดา้น
การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย  มีบุคลากรกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม             
เป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินงาน และจากการสอบถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มวา่ ในปี 2556  เทศบาลต าบลทุ่งชา้งไดริ้เร่ิมจดักิจกรรมคดัแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน หลงัจากนั้น พนักงานเก็บขยะไดแ้จง้ว่ามีประชาชนท้ิงหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย 
กระป๋องยาฆ่าแมลง ปะปนมากบัขยะทัว่ไป  ดงันั้นเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มจึงไดจ้ดัท าโครงการบริหารจดัการขยะ ภายใตกิ้จกรรมขยะอนัตรายแลก
ของ เสนอต่อผูบ้ริหารของเทศบาล และไดรั้บการอนุมติัโครงการฯ ในปี 2557  โดยไดล้ง
พื้นท่ีชุมชนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ความหมายของค าว่าขยะอันตรายคืออะไร 
ประกอบดว้ยอะไรบา้ง เป็นอนัตรายท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวนัและสุขภาพ  เม่ือ
ประชาชนเร่ิมเขา้ใจแลว้ว่าขยะอนัตรายประกอบดว้ยอะไรบา้ง กองสาธารณสุขฯ จึงไดล้ง
พื้นท่ีอีกคร้ัง โดยสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนคดัแยกขยะอนัตรายเพื่อน ามาแลกกบัของใช้
ในชีวติประจ าวนั  ซ่ึงขยะอนัตรายท่ีไดจ้ากการด าเนินโครงการฯ มีจ านวนมาก เทศบาลไม่
มีพื้นท่ีจดัเกบ็ขยะอนัตรายท่ีเพียงพอและปลอดภยั เพราะขณะนั้นไม่มีหน่วยงานท่ีสามารถ
รับขยะอนัตรายไปก าจดัได ้ ดงันั้นในปี 2558 เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง คิดนวตักรรมทอ้งถ่ิน
ช่วยเหลือตนเอง โดยการจัดท าบ่อซีเมนต์กักเก็บขยะอันตรายท่ีได้มาจากการด าเนิน
กิจกรรมรับแลกเรียกคืนขยะอันตรายมาจากชุมชน โดยได้คดัแยกขยะอันตรายแต่ละ
ประเภทตามบ่อ เช่น บ่อถ่านไฟฉาย บ่อหลอดไฟ บ่อกระป๋องสเปรย ์เป็นตน้  
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4.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนเน่ืองจากเป็นผูผ้ลิตและเป็นแหล่งก าเนิดขยะอนัตราย หากประชาชนให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะอนัตราย จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จดัการขยะอนัตรายไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงหลงัจากท่ีเทศบาลต าบลทุ่งชา้งไดจ้ดัท าแผนปฏิบติังาน
ออกประชุมร่วมกบัหมู่บา้น โดยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้งทั้ง 8 หมู่บา้น ไดใ้ห้
ความสนใจเร่ืองการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการน าขยะอนัตรายมาแลกของใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ่ึงไดส้รุปเป็น
ขอ้มูลปริมาณขยะอนัตรายท่ีแต่ละหมู่บา้นน ามาแลกของใชใ้นชีวติประจ าวนั ดงัตาราง 16 

 
ตาราง 16  
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมรับแลก เรียกคืน ขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน 

วนัท่ี หมู่บา้น 

หลอดไฟ 

(หลอด) 
ถ่านไฟฉาย 

(กก.) 
แบตเตอร์ร่ี 

(กก.) 
กระป๋อง

สารเคมี/ยาฆ่า
แมลง(กก.) 

ถุงพลาสติก 

(กก.) 

3 มิ.ย.58 บา้นดอนชยั 20 11 2 - 0.5 
4 มิ.ย.58 บา้นสันกลาง 12 1.2 2 1.6 1.8 
5 มิ.ย.58 บา้นมอญ 24 10.1 1.5 2 4.5 
8 มิ.ย.58 บา้นเฟือยลุง 18 12.5 2 1.5 - 
9 มิ.ย.58 บา้นสลี 8 8 1.2 1 0.4 
10 มิ.ย.58 บา้นแพะกลาง 30 15.8 10 - - 
11 มิ.ย.58 บา้นทุ่งชา้ง 42 13 2.2 3.8 1.7 
12 มิ.ย.58 บา้นทุ่งผึ้ง 21 22 2.8 4.1 1 

รวม 175 93.6 23.7 14 9.9 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ,มิถุนายน 2558 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เทศบาลต าบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้

ด าเนินการรวบรวมขยะอนัตรายจากการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโดยน าไปใส่บ่อกกัเก็บ

ขยะอนัตรายท่ีไดจ้ดัท าไวโ้ดยเฉพาะ ทั้งน้ีไดค้ดัแยกขยะอนัตรายแต่ละประเภทลงในบ่อ 

กกัเกบ็เช่น บ่อถ่านไฟฉาย บ่อหลอดไฟ บ่อกระป๋องสเปรย ์เพื่อรอแนวทางในการบริหาร

จดัการขยะอนัตรายในภาพรวมของจงัหวดัน่าน ต่อไป  ทั้งน้ีส านกังานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน   ไดส้นับสนุนตูร้วบรวมขยะอนัตราย จ านวน 5 ตู ้ให้กบั

เทศบาลต าบลทุ่งชา้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการเป็นจุดรวบรวมขยะอนัตราย  โดยเทศบาล

ต าบลทุ่งช้างได้น าไปวางตามจุดส าคัญต่างๆในพื้นท่ี  เช่น ตลาดสด สวนสาธารณะ 

โรงพยาบาล ชุมชน และไดป้ระชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับทราบว่าใหน้ าขยะอนัตรายไป

จดัเก็บท่ีตูร้วบรวมขยะอนัตราย โดยทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีไปจดัเกบ็ขยะอนัตราย ทุก 3 เดือน  ทั้งน้ีเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ไดเ้สนอหน่วยงาน

เขา้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้มของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

โดยเทศบาลต าบลทุ่งช้าง ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Health Accreditation :EHA) และไดรั้บเกียรติบตัรรับรองดา้นการจดัการ

มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2558    ส่วนถุงพลาสติกได้

เก็บรวบรวมไวท่ี้เก็บพกัถุงพลาสติก ณ เทศบาลต าบลทุ่งช้างเพื่อรอการอดักอ้น และใน

อนาคตไดว้างแผนในการจดัการถุงพลาสติกคือ เม่ือรวบรวมไดใ้นปริมาณท่ีมากเพียงพอ

จะประสานให้ผูป้ระกอบการท่ีรับซ้ือถุงพลาสติกมารับซ้ือ ซ่ึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายจะ

น ามาจดัตั้งเป็นกองทุนธนาคารขยะของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ต่อไป  
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ภาพ 9  บ่อกกัเกบ็ขยะอนัตรายของเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง 

 

 

ภาพ 10 การสนบัสนุนตูร้วบรวมขยะอนัตรายใหก้บัเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง 



บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 การด าเนินงานศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้         

ความเขา้ใจ ของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง  เพื่อศึกษา

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

อ าเภอ  ทุ่งช้าง จังหวดัน่าน และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการขยะอันตรายในชุมชน                          

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงใช้แบบประเมินการมีส่วนร่วม                    

เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา กลุ่มตวัอย่างคือครัวเรือนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

อ  าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน จ านวน 305 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปผล อภิปรายผล และมี

ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 5.1.1 ผลการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอนัตราย

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน 

 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย  ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จงัหวดัน่าน สามารถสรุปผลการศึกษาระดบัความรู้

ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายได ้ดงัน้ี 

(1)  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบประเมินการมีส่วนร่วม 

พบว่า ผูต้อบแบบประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย  

ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ  าเภอทุ่งช้าง  จงัหวดัน่าน (กลุ่มตวัอย่าง) ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 61.31 มีอายรุะหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.54 มีระดบัการศึกษา

ระดับมธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 48.85  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
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เกษตรกร คิดเป็น ร้อยละ 40.33 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

เก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย คิดเป็นร้อยละ 97.38 และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่

ไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากการประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 80.33 

(2)  ระดบัความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 83.74 โดยขอ้

ท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือขอ้ 1. ขยะอนัตรายท่ีพบได้ง่ายในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย 

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอร่ีโทรศพัท์มือถือ  ตอบไดถู้กตอ้งจ านวน 300 คน คิดเป็น

ร้อยละ 98.36 และขอ้ท่ีตอบถูกนอ้ยท่ีสุดคือขอ้ 3. หากแยกประเภทของถงัขยะมูลฝอยตาม

หลกัวิชาการ 4 ประเภท ประกอบดว้ย ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล(ขายได)้ ขยะอนัตราย 

และขยะทัว่ไป สีท่ีเป็นตัวแทนของถังขยะอันตราย คือสีเขียว ตอบได้ถูกตอ้งจ านวน              

116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03  และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจในการ

จดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 50.16  

5.1.2 สรุปผลการศึกษาระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ

อนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จงัหวดัน่าน  

พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( = 3.47)  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียสูง
กว่าด้านอ่ืนๆ โดยอยู่ในระดับมาก( = 3.65)  รองลงมาคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและชุมชน( = 3.55)  ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย( = 3.47) และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร( = 3.44) 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั   ในส่วนของดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน
และเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่การมีส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ โดย
อยูใ่นระดบัปานกลาง( = 3.24) 
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 5.1.3 สรุปผลการศึกษาแนวทางการจัดการขยะอันตรายในชุมชนโดยใช้

กระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

(1) ความพร้อมและศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
เทศบาลต าบลทุ่งช้างเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีความพร้อมในดา้น

ต่างๆ ประกอบดว้ยนโยบาย แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายอยา่ง
ชดัเจนโดยบรรจุไวใ้นพฒันาเทศบาล ผูบ้ริหารเทศบาลให้ความส าคญักบัการด าเนินงาน
และสนบัสนุนการด าเนินโครงการดา้นการจดัการขยะมูลฝอยและขยะอนัตราย  พร้อมทั้ง
มีบุคลากรกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง  

(2) การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ประชาชนใหค้วามร่วมมือและมีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะอนัตราย ท าใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการจดัการขยะอนัตรายไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงหลงัจากท่ีเทศบาลต าบลทุ่งชา้งได้
จดัท าแผนปฏิบติังานออกประชุมร่วมกบัหมู่บา้น โดยประชาชนในเขตเทศบาลต าบลทุ่ง
ชา้งทั้ง 8 หมู่บา้น ไดใ้หค้วามสนใจเร่ืองการบริหารจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
พร้อมทั้งใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการน าขยะอนัตรายมาแลกของใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
โดยกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เทศบาลต าบลทุ่งช้าง ได้ด าเนินการรวบรวมขยะ
อนัตรายจากการด าเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโดยน าไปใส่บ่อกกัเก็บขยะอนัตรายท่ีไดจ้ดัท าไว้
โดยเฉพาะ เพื่อรอแนวทางในการบริหารจดัการขยะอนัตรายในภาพรวมของจงัหวดัน่าน 
ต่อไป    

   
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย  ในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 

5.2.1 ระดับความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวดัน่าน 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบค าถามไดถู้กตอ้ง โดยมีความรู้ ความเขา้ใจใน

การจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อยูใ่นระดบัมาก  ซ่ึงขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
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ตอบผิดเป็นจ านวนมาก คือขอ้ 3. หากแยกประเภทของถงัขยะมูลฝอยตามหลกัวิชาการ          

4 ประเภท ประกอบดว้ย ขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล(ขายได)้ ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป 

สีท่ีเป็นตัวแทนของถังขยะอันตราย คือสีเขียว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าใช่  

เน่ืองจากยงัคงมีความเขา้ใจท่ีสับสนในบางประการ และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ในเร่ืองของสีท่ีเป็นตวัแทนของประเภทขยะมูลฝอย และอาจเป็นผลมาจากพื้นท่ีเทศบาล

ต าบลทุ่งชา้ง ไม่ไดมี้ถงัขยะแยกประเภทหรือแยกสีครบทั้ง 4 ประเภทเพื่อใหป้ระชาชนได้

คดัแยกขยะก่อนท้ิง  ในส่วนของความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะ

อนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ท่ีอยูใ่นระดบัมาก นั้น สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทัว่ไปของ

กลุ่มตวัอย่างท่ีพบว่า ส่วนใหญ่เคยไดย้ินหรือรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ

อันตราย และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากการ

ประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบประเมินนั้น เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลักท่ีได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

โดยส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน ด าเนินงานร่วมกบัเทศบาล

ต าบลทุ่งช้าง และกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมกับเทศบาลต าบลทุ่งช้างในการด าเนิน

กิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัขยะอันตรายมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2556          

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มไดเ้สนอโครงการบริหารจดัการขยะ ภายใตกิ้จกรรมขยะ

อนัตรายแลกของต่อผูบ้ริหารเทศบาลและไดรั้บการอนุมติัโครงการในปี 2557 และไดมี้

การลงชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน เก่ียวกับขยะอันตราย  

ประกอบกบัเทศบาลต าบลทุ่งชา้งไดร่้วมด าเนินโครงการเมืองน่านน่าอยู ่ชุมชนลดคดัแยกขยะ 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต ่า (ขยายผล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ภายใตโ้ครงการสร้างความร่วมมือดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในระดบัพื้นท่ี เพื่อ

รองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (โครงการหลกั)ในพื้นท่ี 8 หมู่บา้นของเทศบาลต าบล

ทุ่งชา้ง ด าเนินกิจกรรมการจดัการขยะอนัตรายจากชุมชน ,ร้านคา้ สถานประกอบกิจการ 
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(รับแลก เรียกคืน ขยะอนัตราย)    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อโณธิยา ไชยสอน 

(2552) พบว่าตวัแทนครัวเรือนส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับดี ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการ

ด าเนินโครงการน าร่องการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะอนัตรายในชุมชนของเทศบาล

ต าบลบา้นแพง อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ซ่ึงด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมี

กิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกบัของเสียอนัตรายชุมชนและการจดัการของเสียอนัตราย

ชุมชนผา่นการประชาสัมพนัธ์ทางหอกระจายข่าวในชุมชน  

  5.2.2   ระดับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขต

เทศบาลต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวดัน่าน  

พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชนใ์นการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียสูงกว่าดา้นอ่ืนๆ 
โดยอยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอันตรายใน
ครัวเรือนและชุมชน   ดา้นการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการจดัการขยะ
อนัตราย และดา้นการใหข้อ้มูลข่าวสาร ตามล าดบั   ในส่วนของดา้นการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าการมีส่วนร่วมในดา้น
อ่ืนๆ โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง   อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดมี้ส่วนร่วมในขั้นตอน
การจดัท าแผนพฒันาและการจดัท าแผนงาน/โครงการ ร่วมกบัทางเทศบาลต าบลทุ่งช้าง
เท่าท่ีควร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ดวงใจ  ปินตามูล (2555) พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผน ในการจดัการขยะมูลฝอย อยูใ่น
ระดบันอ้ย  ดา้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็น
ในดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบั
ความคิดเห็นในดา้นน้ีอยู่ในระดบัปานกลาง  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสรัญญา           
ตนัคิริ (2554) พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในระบบ
การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ในขั้นตอนท่ีหน่ึงคือการมีส่วนร่วมในการ
คน้หาปัญหาสาเหตุของปัญหาขยะและการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม
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ร่วมกับเทศบาลเมืองแพร่ และในขั้นตอนท่ีสามคือการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลงานการแกไ้ขปัญหาขยะของเทศบาล ขั้นตอนท่ีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
แพร่เขา้ไปมีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือขั้นตอนท่ีสอง คือศึกษาการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยตามแนวคิดการจดัการขยะแบบ 3Rs 

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย  ในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน พบว่า การท่ีประชาชนไดรั้บการสนบัสนุน
ในเร่ืองของขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคดัแยกขยะในแต่ละประเภทจากเทศบาล ท าให้
ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุก
ขั้นตอน แสดงวา่ เม่ือประชาชนไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการคดัแยกขยะในทุกประเภท 
โดยเฉพาะการจดัการขยะอนัตราย  กจ็ะท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจและน าไปสู่
การปฏิบติัในขั้นตอนต่อไปไดดี้มากข้ึน ซ่ึงทางเทศบาลสามารถสนบัสนุนขอ้มูลข่าวสาร
ความรู้และแนวทางจดัการขยะอนัตรายให้กบัประชาชนในพื้นท่ีได ้โดยเลือกใชช่้องทาง
หรือส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนในพื้นท่ีไดม้ากท่ีสุด จากผลการศึกษาน้ีคือการประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตรายจากเทศบาล โดยเจา้หนา้ท่ีกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้มเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง ไดล้งพื้นท่ีประชุมร่วมกบัประชาชนในหมู่บา้นทั้ง          
8 หมู่บา้น รวมถึงการจดักิจกรรมรณรงค์รับแลกเรียกคืนขยะอนัตรายอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ จะเป็นการกระตุน้สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีการคดัแยกขยะอนัตรายออก
จากขยะทัว่ไป และด าเนินการจดัหาของใช้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั(อุปโภค-บริโภค) 
น ามาประกอบการด าเนินกิจกรรม นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของแนวทางการจัดการขยะ
อนัตรายในชุมชนโดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

นอกจากการสนับสนุนขอ้มูลข่าวสารและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนแลว้ ส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การเก็บรวบรวมขยะอนัตรายท่ีไดจ้าก
การด าเนินกิจกรรมรับแลกเรียกคืนขยะอนัตราย  ตามหลกัวิชาการ การด าเนินการก าจดั
ขยะอนัตรายควรให้เอกชนท่ีมีศกัยภาพและไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการ แต่เน่ืองจาก
จงัหวดัน่านยงัไม่มีศูนยร์วบรวมของเสียอนัตรายในระดับจงัหวดั และดว้ยระยะทางท่ี
ห่างไกล บริษทัเอกชนไม่สามารถมารับเพื่อน าไปก าจดัไดห้ากมีปริมาณขยะอนัตรายท่ีไม่
มากพอ อตัราค่าขนส่งและก าจดั มีราคาท่ีสูง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขาดงบประมาณ



68 
 

ในการจัดการ จากขอ้จ ากัดดังกล่าวท าให้เทศบาลต าบลทุ่งช้าง คิดนวตักรรมท้องถ่ิน
ช่วยเหลือตนเอง โดยการจัดท าบ่อซีเมนต์กักเก็บขยะอันตรายท่ีได้มาจากการด าเนิน
กิจกรรมรับแลกเรียกคืนขยะอันตรายมาจากชุมชน โดยได้คดัแยกขยะอันตรายแต่ละ
ประเภทตามบ่อ เช่น บ่อถ่านไฟฉาย บ่อหลอดไฟ บ่อกระป๋องสเปรย ์ ในดา้นของการ
สนับสนุนตู้รวบรวมขยะอันตรายจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดัน่าน จ านวน 5 ตู ้นั้น เทศบาลต าบลทุ่งชา้งไดน้ าไปวางตามจุดส าคญัต่างๆในพื้นท่ี  
เช่น ตลาดสด สวนสาธารณะ โรงพยาบาล ชุมชน และไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับทราบวา่ใหน้ าขยะอนัตรายไปจดัเกบ็ท่ีตูร้วบรวมขยะอนัตราย โดยทางกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอ้ม มอบหมายใหเ้จา้หนา้ท่ีไปจดัเกบ็ขยะอนัตราย ทุก 3 เดือน  ทั้งน้ีเทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง ไดเ้สนอหน่วยงานเขา้ประเมินคุณภาพระบบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้มของ
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยเทศบาลต าบลทุ่งช้าง ได้รับการรับรองคุณภาพ
ระบบบริการอนามยัส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Health Accreditation :EHA) และไดรั้บ
เกียรติบตัรรับรองด้านการจดัการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน ณ วนัท่ี 18 
มิถุนายน 2558   

5.2.3 แนวทางในการจัดการขยะอนัตรายในชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ดังนี ้

(1) ในการจดัท าแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะอนัตรายใน
ชุมชน ประชาชนควรเขา้มาในกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนตั้งแต่ ดา้นการใหข้อ้มูล
ข่าวสาร,  ดา้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย
,ดา้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจดัการขยะอนัตรายในครัวเรือนและชุมชน ,ดา้นการ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจดัการขยะอนัตราย,ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผลในการจดัการขยะอนัตราย  

(2) เทศบาล มอบหมายบุคลากรผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงานโครงการต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกับการจัดการขยะอนัตรายในพื้นท่ี โดยจดัอบรมให้ความรู้กับบุคลากรและ
ประชาชนในพื้นท่ี ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการขยะอนัตรายอยา่งถูกตอ้ง รณรงค ์
ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป และมีการติดตาม
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ประเมินผลการด าเนินงานโดยใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(3) เทศบาลด าเนินกิจกรรมรับแลก เรียกคืน ขยะอนัตราย โดยให้ประชาชนน า
ขยะอนัตรายมาแลกของใช้ท่ีจ  าเป็นในชีวิตประจ าวนั(อุปโภค-บริโภค) เพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนมีการคดัแยกขยะอนัตรายออกจากขยะทัว่ไป  

(4) การเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายจากชุมชน จากภาชนะรองรับขยะอนัตรายจาก
ชุมชนตามจุดรวบรวมท่ีก าหนด หรือการจดัให้มีวนัพิเศษเพื่อรวบรวมขยะอนัตรายจาก
ชุมชนเพื่อให้ประชาชนไดมี้การคดัแยกและรวบรวมขยะอนัตรายไดถู้กตอ้ง โดยเทศบาล
จดัเตรียมความพร้อมต่างๆ อาทิเช่น บุคลากรผูป้ฏิบติังาน ภาชนะบรรจุ  พาหนะเก็บ
รวบรวมขยะอนัตรายเพื่อขนส่งไปยงัสถานท่ีรองรับขยะอนัตรายจากชุมชน  

(5)  เทศบาลด า เ นินกิจกรรมด้านการจัดการขยะอันตรายอย่าง ต่อเ น่ือง                   
เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะอันตรายตั้ งแต่ต้นทาง
(ครัวเรือน) โดยมีการอบรมใหค้วามรู้กบับุคลากรและประชาชนในการจดัการขยะอนัตราย
อยา่งถูกหลกัวชิาการ 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย ในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง  จงัหวดัน่าน มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

(1) ระดับความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขต
เทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบค าถาม
ไดถู้กตอ้ง มีความรู้ ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก  แต่ขอ้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบผิดเป็นจ านวน
มาก คือข้อ 3.  หากแยกประเภทของถังขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ  4 ประเภท 
ประกอบดว้ย ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล(ขายได)้ ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป สีท่ีเป็น
ตวัแทนของถงัขยะอนัตราย คือสีเขียว โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบว่าใช่  อาจเป็นไปได้
ว่ามีความเขา้ใจท่ีสับสนในค าถาม  และยงัขาดความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ืองของสีท่ี
เป็นตวัแทนของประเภทขยะมูลฝอย ดงันั้น เทศบาลต าบลทุ่งช้างควรมีการช้ีแจงเน้นย  ้า
สร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัสีท่ีเป็นตวัแทนของประเภท
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ขยะมูลฝอยตามหลกัวิชาการอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสีท่ีเป็นตวัแทนของถงัขยะแต่ละประเภท           
จะเป็นความรู้เบ้ืองตน้ท่ีน าไปสู่การคดัแยกขยะอยา่งถูกตอ้งต่อไป 

(2) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาล
ต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและเสนอแนวทางการจดัการขยะอนัตราย มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าการมี
ส่วนร่วมในดา้นอ่ืนๆ โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง  อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอยา่งไม่ไดมี้ส่วน
ร่วมในขั้นตอนการจดัท าแผนพฒันาและการจดัท าแผนงาน/โครงการ ร่วมกบัทางเทศบาล
ต าบลทุ่งช้างเท่าท่ีควร ดังนั้ น เทศบาลต าบลทุ่งช้าง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอย 
หรือเป็นโครงการท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานของชุมชนท่ีด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอใหมี้
ความต่อเน่ืองยิ่งข้ึน โดยกระตุน้การมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการขยะมูลฝอย ผ่านกลุ่มผูน้  าชุมชน(ก านัน,ผูใ้หญ่บา้น) สมาชิกสภาเทศบาล(สท.) 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั(ทสม.) ในพื้นท่ี   

(3) การจดัการของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นมาจาก
การก าหนดนโยบายและโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัของเสียอนัตรายจากชุมชนอย่างชัดเจน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงจะท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีการจดัการของ
ของเสียอนัตรายจากชุมชนท่ีประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

(4) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายใน
พื้นท่ีอ่ืนหรือพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าใช้เป็น
ขอ้มูลประกอบแนวทางในการจดัการขยะอนัตราย และการสร้างรูปแบบท่ีเหมาะสมใน
การจดัการขยะอนัตราย ต่อไป 

(5) ผลท่ีได้จากการศึกษา ไม่สามารถน าไปใช้ได้กบัทุกองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน เน่ืองจากบริบทของหมู่บา้น/ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกนั 
จึงจ าเป็นท่ีตอ้งมีการประยุกต์แนวทางในการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีในชุมชน
ของตนเอง 
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เปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 - ด าเนินงานตามแผนงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการคดัแยกขยะท่ีตน้ทาง  
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ภาคผนวก 
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..............................................

.. 
 

แบบประเมนิ 

การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

อ าเภอทุ่งช้าง  จังหวดัน่าน 

ค าช้ีแจง 

1. แบบประเมินฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ ของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง อ าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

2. แบบประเมินฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนท่ี 2  ความรู้ ความเขา้ใจของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง 
 ตอนท่ี 3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง 
   
 แบบประเมินฉบับน้ีใช้ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอันตราย                
ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งชา้ง เพื่อประโยชน์ในการพฒันาแนวทางการบริหารจดัการขยะอนัตรายจากชุมชนในพื้นท่ี
จงัหวดัน่านอยา่งเป็นรูปธรรม ต่อไป   
 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือตอบแบบประเมินในคร้ังน้ี 

 
 
 
        นางสาวเยาวเรศ  สวา่งพงษ ์
              นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้มปฏิบติัการ 
      ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมนิ 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

 

1. เพศ 
   ชาย      หญิง 

2. อายุ 
   ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี    21-30 ปี 
   31-40 ปี      41-50 ปี 
   51-60 ปี      มากกวา่ 60 ปี  ข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
   ประถมศึกษา     มธัยมศึกษา ตอนตน้/ตอนปลาย 
   ปริญญาตรี     ปริญญาโท 
   สูงกวา่ปริญญาโท    อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 

4. อาชีพ 
   เกษตรกร      คา้ขาย  
   รับจา้ง      พนกังานของรัฐ/เอกชน  
   ธุรกิจส่วนตวั     ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ   
   อ่ืนๆ(ระบุ).......................................... 

5. ท่านเคยได้ยนิหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการจัดการขยะอนัตราย หรือไม่ 
   ไม่เคย      เคย ไดย้นิหรือรับรู้ขอ้มูลจาก 

     (   ) การพูดคุยกบัคนในครอบครัว/เพื่อนบา้น 
 (   ) การประชาสัมพนัธ์ของเทศบาล 
 (   ) วทิย/ุโทรทศัน์ 
 (   ) หนงัสือพิมพ/์วารสาร/หนงัสืออ่ืนๆ 
 (   ) อ่ืนๆ ระบุ.................................... 
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ตอนที ่2   ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่ง ท่ีตรงกบัความรู้ความเขา้ใจของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ความรู้ ความเข้าใจของประชาชน ใช่ ไม่ใช่ 

1. ขยะอนัตรายท่ีพบได้ง่ายในชีวิตประจ าวนั ประกอบด้วย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอร่ี
โทรศพัทมื์อถือ 

  

2. ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีเป็นอนัตราย เช่น ยาฆ่าหญ้า กระป๋องสเปรย์ ขวดน ้ ายาล้างห้องน ้ า         
จดัอยูใ่นประเภทขยะอนัตรายจากชุมชน 

  

3. หากแยกประเภทของถงัขยะมูลฝอยตามหลกัวิชาการ 4 ประเภท ประกอบดว้ย ขยะยอ่ยสลาย 
ขยะรีไซเคิล(ขายได้) ขยะอันตราย และขยะทั่วไป สีท่ีเป็นตัวแทนของถังขยะอันตราย             
คือสีเขียว 

  

4. การเก็บรวบรวมขยะอนัตรายแยกประเภทจากขยะชนิดอ่ืน เป็นวธีิการท่ีถูกตอ้ง   

5. การทิ้งขยะอันตรายลงพื้นดิน แหล่งน ้ า หรือทิ้งรวมกับขยะทั่วไป อาจเกิดการปนเป้ือน            
ในส่ิงแวดลอ้มและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

  

6. การทิ้งขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไปในถังขยะเพื่อให้เทศบาลมาจัดเก็บ เป็นการก าจัด             
ท่ีถูกสุขลกัษณะ 

  

7. ภาชนะส าหรับเก็บกักหรือรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน ต้องมีความทนทานต่อการ                
กดักร่อนและมีฝาปิดมิดชิด 

  

8. การจดักิจกรรมรณรงครั์บแลก เรียกคืนขยะอนัตราย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการคดัแยกขยะ
อนัตราย และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจดัการขยะอนัตรายไดอ้ยา่งถูกวธีิ  

  

9. ความส าเร็จของการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน ข้ึนอยู่กบัความร่วมมือและการด าเนินการ
ของหน่วยงานราชการหรือเทศบาล เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น 

  

10. การบ าบดั/ก าจดัขยะอนัตรายโดยการฝังกลบอยา่งปลอดภยั(Secure Landfill) ตอ้งด าเนินการ
โดยบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นผูด้  าเนินการ 
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ตอนที ่3   การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะอนัตรายในเขตเทศบาลต าบลทุ่งช้าง 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัการมีส่วนร่วมของท่านในการจดัการขยะอนัตราย              
ตามความเป็นจริง ซ่ึงแต่ละช่องมีความหมาย ดงัน้ี 
5   หมายถึง   มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด / มีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
4   หมายถึง   มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก / มีการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอแต่อาจมีขาดบา้งบางคร้ัง 
3   หมายถึง   มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง / มีการปฏิบติับา้งแลว้แต่โอกาสและความสะดวก 
2   หมายถึง   มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย / มีการปฏิบติัเพียงเลก็นอ้ยหรือนอ้ยคร้ัง 
1   หมายถึง   มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย / มีการปฏิบติัเพียงคร้ังเดียวแลว้ 

        ไม่ปฏิบติัอีกเลยหรือไม่เคยมีการปฏิบติัเลย 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร 
1. ท่านมีการพูดคุยหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบับุคคลต่างๆ เช่น

บุคคลในครอบครัว และบุคคลอ่ืน เก่ียวกบัปัญหาขยะอนัตราย 

     

2. ท่านมีการพูดคุย เผยแพร่ความรู้ด้านการคัดแยกขยะอนัตราย
ใหก้บัสมาชิกในครัวเรือน  

     

3. ท่านไดเ้ขา้ร่วมในเวทีประชาคม หรือ เขา้ร่วมประชุมในชุมชน
เพื่อรับฟังปัญหาการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 

     

4. ท่านไดเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการขยะอนัตราย 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และเสนอแนวทางการจัดการขยะ
อนัตราย 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาเพื่อขอรับการสนบัสนุน

งบประมาณจากเทศบาลในการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนงาน/โครงการบริหารจดัการขยะ
ชุมชน 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนร่วมมือในการคดัแยกขยะอนัตรายในชุมชน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือน
และชุมชน 
1. ท่านได้มีการคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนออกจากขยะ

ประเภทอ่ืนๆ 

     

2. ท่านไดค้ดัแยกและรวบรวมขยะอนัตรายในครัวเรือน น าไปไวท่ี้
จุดหรือตูร้วบรวมขยะอนัตราย ท่ีเทศบาลก าหนด 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนคดัแยกขยะอนัตราย หรือโครงการบริหาร
จดัการขยะชุมชน 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ในการจัดการขยะอนัตราย 
1. ท่านไดรั้บทราบการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการคดัแยก

และการจดัการขยะอนัตรายจากเทศบาล  

     

2. ท่านได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ขบัเคล่ือนชุมชนให้มีการ
บริหารจดัการขยะอนัตรายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

     

3. บริเวณหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน มีความสะอาด เ รียบร้อย 
ปราศจากขยะอนัตรายตกคา้งสะสม 

     

ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลในการจัดการขยะ
อนัตราย 
1. ท่านไดส้ังเกตพฤติกรรม การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลใน

การเก็บขนขยะอนัตรายดว้ยความระมดัระวงัและมีความปลอดภยั 

     

2. ท่านได้ติดตามและรับทราบนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ต่างๆของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการขยะอนัตราย 

     

3. ท่านได้ติดตามประเมินผลการจดัการขยะอนัตรายของเทศบาล 
เช่น การตอบแบบสอบถาม การแจง้ผลการปฏิบติังานกลบัไปยงั
เทศบาล 
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ค ำรับรองผู้บังคบับัญชำ 

 ขอรับรองวา่  ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวชิาการ            
ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 
 
 

                     ลงช่ือ............................................ 
        (นายประสิทธ์ิ  พฒันใหญ่ยิง่) 
       ผูอ้  านวยการส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัน่าน 
                        /                /            
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