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กติติกรรมประกาศ  
  

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี จากความช่วยเหลือและก าลงัใจจากบุคคลหลายฝ่าย    
ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา วฒันภิญโญ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
แบบอิสระท่ีไดก้รุณาให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา แนะน า และตรวจทานแกไ้ขจนการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 
ส าเร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.มนสั สุวรรณ ท่ีกรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนียา  เจติยานุกรกุล ท่ี
กรุณา   รับเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ และกรุณาใหค้  าแนะน าในทุกๆ เร่ือง 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี      
ฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพยสิ์น รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ านาจ อยูสุ่ข รองอธิการบดี     
ฝ่ายบริการ พฒันาสังคม ศิลปวฒันธรรม และกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย ์ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ 
รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพนกัศึกษา คุณศรีสุดา ศรีบณัฑิตกุล ผูอ้  านวยการกองพฒันานกัศึกษา  
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คุณณัฐวิทย ์ครูบาหวัหน้างานอาคารสถานท่ี 
กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ คณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยั 
บุคลากรจากสถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้ง    
ทุกท่านท่ีกรุณาให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆ ดา้น รวมทั้งนักศึกษาทุกคนท่ีให้
ขอ้มูลประกอบการศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีประจ าสหสาขาวิชาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดล้อม บณัฑิตวิทยาลยั    
ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลืออ านวยความสะดวกตลอดมา 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผูศึ้กษาขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา คณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้ ขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ คุณธนวฒัน์ วินาลยั คุณนัทธมน จางพานิชย ์และน้องๆ    
ทุกคน ท่ีใหก้ารช่วยเหลืออยา่งดียิง่ และใหก้ าลงัใจแก่ผูศึ้กษาจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 
ก าหนดวตัถุประสงค์ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ 1) ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในชุมชนมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 2) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่และปัจจยัท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และ3) เสนอแนะแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สังเกต และเอกสารประกอบการประชุมฯ คณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประชากรท่ีใชศึ้กษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ บุคลากร
ผูเ้ก่ียวขอ้งดา้นการจดัการขยะของมหาวิทยาลยั สภานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
จ  านวน 410 คน พื้นท่ีศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติ       
เชิงพรรณนา ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด 
ค่าสูงสุด และการเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ 
 สรุปผลการศึกษาได้ดงัน้ี  บริบทการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก  
คณะ/ส่วนงานส่วนใหญ่ยงัขาดระบบการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเอ้ือต่อการคดัแยกขยะ ทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคารมีการทิ้งขยะปะปนกนั พบปัญหาเร่ืองการจดัวางถงัขยะบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของนักศึกษา ขยะอินทรียจ์ากโรงอาหารมีการคดัแยกด้วยการน าไปเป็น
อาหารสัตว์ และมีโรงอาหาร 1 โรง คือตลาดร่มสัก มีการน าขยะอินทรีย์ไปแปรรูปเป็นพลังงาน     
ก๊าซชีวภาพ การก าจดัขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารไม่เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล แต่
มหาวิทยาลยัใช้วิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยการน าไปแปรรูปเป็นพลงังานไบโอดีเซล และจุดพกัขยะยงัไม่มี
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รูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและถูกสุขลกัษณะ และยงัพบว่าบางพื้นท่ีพบปัญหาจุดพกัขยะส่งกล่ินเหม็น 
และไม่เพียงพอต่อการรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน เกิดผลกระทบด้านสุขภาพ และปัญหาด้าน
ทศันียภาพ ไม่พบปัญหาการขนส่งขยะไปก าจดัภายนอกมหาวทิยาลยั  
  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ ผูบ้ริหารระดบัสูงให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการขยะโดยการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการขยะ
แบบครบวงจร โดยมีการวางแผนจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการ
พฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยืน แมจ้ะมีปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นงบประมาณท่ีท าให้ไม่สามารถจดัตั้ง
ศูนยแ์ปรรูปขยะฯ ได้ตามเวลาท่ีก าหนด อย่างไรก็ตามหากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลยั แต่มหาวิทยาลยัยงัมีศกัยภาพในการหาแหล่งทุนจาก
แหล่งอ่ืนมาสนบัสนุน โดยในระหวา่งรอแหล่งทุนอ่ืนๆ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะควรเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัการขยะแบบผสมผสาน ปัจจยัเก่ียวกบัสภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ท่ีมีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารจดัการขยะของมหาวิทยาลัย เป็นตวัก าหนดบทบาทส าคญั    
ของสภานกัศึกษา คือ การรณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะใหแ้ก่นกัศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
 สรุปผลการศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างนความตระหนักกบัจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด และมีระดบั
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อนการจดัการขยะในระดบัมาก และความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกั
กับจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการ
เปรียบเทียบสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความ
ตระหนักซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก กบัจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะ โดยจะ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
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Abstract 
 

This study on the efficiency enhancement of waste management in Chiang Mai University 
community has three objectives: 1) studying the context of waste management within this 
community 2) studying the factors that influence waste management 3) suggesting the ways to 
increase efficiency. 

The study applied both qualitative and quantitative methods. Data were collected from 
interviews, observations and documents of Chiang Mai University’s Waste Management Committee 
meeting. The population of the studies were the administrators of the university, the waste 
management staffs of the university, the student council and 410 students. The studied area was 
Suan Sak campus, Chiang Mai University. The data analysis was based on the statistical methods, 
including frequency, percentage, standard deviation, minimum and maximum values and 
comparison between the environmental awareness and the environmental consciousness of waste 
management. The results of the study was as follows. 
 The context of waste management in Chiang Mai University found the majority of Chiang 
Mai University’s faculties and departments lacked of system in waste sorting. Overall, both inside 
and outside buildings, waste is mixed. The study discovered problems of insufficient bins in public 
areas. Organic waste from the cafeteria is separated and used as animal feed. But the organic waste 
from one cafeteria, Romsak market is recycled to renewable energy as biogas. However, the 
management of grease waste from all cafeterias was not under the sanitary standards but the 
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problem was solved by recycling to renewable energy as biodiesel. Some of waste storage areas are 
not well organized and not enough hygienic. The problem of garbage smell could be observed in 
some storage areas. This problem has an impact on health and atmosphere. There is not enough 
storage to accommodate the amount of waste that has been produced. The problem of waste 
transportation to be treated outside the university was not found. 
 The administrators in the university has a strong focus on waste management policy. They 
planned to establish Chiang Mai University Recycling Center, which contributes to the university’s 
objective of sustainability. Due to the budgetary factors, it was impossible to establish recycling 
center as scheduled. In addition, the university does not currently receive any funding from external 
sources. However, the university tends to have the potential to search for funding from other 
sources. In the meantime, the university could apply the combination of technologies in waste 
management. The student council also has an important role of supporting a campaign to 
continuously raise environmental awareness. 
 Finally, the study has elaborated the comparative studies on the awareness and 
consciousness level, which showed the following results. The students in the field of health 
sciences, sciences and technologies, humanities and social sciences have the environmental 
awareness on the waste management subject at the highest level. Also, their level on the 
environmental consciousness on this subject is high. The comparative studies of relationships 
between the awareness and consciousness according to Pearson Correlation indicated that the 
Chiang Mai University students had the awareness of waste management in highest level of these 
relationships in a positive way. Their consciousness of waste management will increase 29.4 percent 
by statistical significance at the level of 0.01. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยประสบปัญหาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มมีความเส่ือมโทรม ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัจากการ
เจริญเติบโตของจ านวนประชากรและการขยายตัวเศรษฐกิจ ประกอบกับวิถีการด ารงวิถีชีวิต              
ท่ีไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและของเสียอนัตรายเพิ่มมากข้ึน     
จนเกินศกัยภาพในการก าจดัไดท้นั จึงเกิดปัญหาดา้นการจดัการขยะ ถือเป็นปัญหาใหญ่ในเขตชุมชน
เมือง เน่ืองจากสภาวะปัจจุบันท่ีประชากรอยู่อย่างแออัด ท าให้มีการสร้างขยะในปริมาณมาก            
แต่ภาครัฐสามารถจดัเก็บได้แค่บางส่วน อีกทั้งกระบวนการก าจดัขยะท่ีขาดหลกัสุขอนามยัและยงั    
ไม่สามารถก าจดัไดห้มด จึงท าให้มีขยะส่วนท่ีเหลือตกคา้งเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัการบริหาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ก่อให้เกิดปัญหาส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะดา้นสุขภาพ และเกิดทศันียภาพท่ีไม่สวยงาม จึง
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า
และเป็นมิตรกับ ส่ิ งแวดล้อม  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ,  
http://www.nesb.go.th /Portals/0/news /plan/p11/Summaryplan11_thai.pdf) 
 สถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยในปี 2555 พบปริมาณขยะชุมชนมีมากถึงประมาณ 
24.73 ลา้นตนั  ในจ านวนน้ีสามารถก าจดัไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ประมาณ 5.83 ลา้นตนั ขยะ
ท่ีถูกน ากลบัไปใช้ประโยชน์ มีประมาณ 5.28 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 23.92 มูลฝอยส่วนท่ีเหลือกว่า 
13.62 ล้านตัน ยงัคงถูกก าจัดทิ้งอย่างไม่ถูกหลักวิชาการด้วยวิธีการเทกองกลางแจ้ง (ปิยชาติ           
ศิลปสุวรรณ , 2557) และการเผาในท่ีโล่ง  ท าให้เกิดควนัและสารพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ  ดงัเหตุการณ์ไฟไหมบ้่อขยะแพรกษาเป็นเหตุการณ์ไฟไหมค้ร้ังรุนแรงท่ีสุดของประเทศไทย             
“บ่อขยะแพรกษา” มีพื้นท่ีกว่า 100 ไร่ ตั้ งอยู่ท่ีต  าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั
สมุทรปราการ เหตุการณ์ไฟไหม ้เม่ือวนัท่ี 16-22 มีนาคม 2557  เป็นเหตุเพลิงไหมบ้่อขยะท่ีใช้เวลา
กวา่ 1 สัปดาห์ไฟถึงจะมอดดบั มีความรุนแรงจนตอ้งอพยพประชาชนออกจากพื้นท่ี และประกาศเป็น
พื้นท่ีภัยพิบัติฉุกเฉิน ดังแสดงในภาพท่ี 1.1 จึงเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม เหตุการณ์
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อประชาชนหลายพนัคนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนโดยรอบ ทั้งดา้นสุขภาพอนามยั 
สุขภาพจิต รวมถึงก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ จนเกิดการรวมตัวของประชาชนจ านวนกว่า
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2,000 คน ร่วมกันฟ้องด าเนินคดีทั้ งทางแพ่งและทางปกครองแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน             
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเรียกร้องให้มีการปิดบ่อขยะแห่งน้ี ตลอดจนเร่งฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มให้สามารถอาศยั
อยู่ต่อไปไดอ้ย่างปลอดภยั (http://thaipublica.org/2014/08/praksa-1/ 1 เมษายน 2558) ปัญหาไฟไหม้
บ่อขยะแพรกษาในคร้ังน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาการบริหารจดัการขยะ ตั้งแต่แหล่งก าเนิดขยะจนถึง
การก าจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ท่ีผู ้เก่ียวข้องรวมทั้ งชุมชนสังคมขาดความตระหนัก มองข้าม
ความส าคญัของเร่ืองน้ีมาเป็นเวลานาน จนเกิดผลกระทบในวงกวา้ง ครอบคลุมแทบทุกด้านได้แก่ 
มลพิษอากาศ น ้ าชะขยะ ขยะข้ีเถ้าท่ีคงเหลือ การปนเป้ือนของน ้ าใต้ดินจากสารเคมีรูปแบบต่างๆ        
ท่ีส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง สภาพความเป็นอยู่ สุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรอบ ซ่ึง
ปัญหาลกัษณะน้ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศไทย ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดบัประเทศ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 และ
กลายเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัท่ีท าให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก าหนดให้การแกไ้ขปัญหา
ขยะเป็น วาระแห่งชาติ แมก้ระทัง่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นพื้นท่ีชุมชนขนาดเล็ก มีภูมิทศัน์ท่ี
ประกอบดว้ยตน้ไมโ้ดยรอบบริเวณมหาวิทยาลยั ก็ยงัประสบปัญหาไฟไหมบ้่อขยะ จุดท่ีเกิดเพลิงลุก
ไหม้เป็นท่ีเก็บขยะเศษใบไม้แห้ง เศษไม้ ก่ิงไม้แห้งท่ีกองทับถมกันไวน้าน บนเน้ือท่ีเกือบ 2 ไร่ 
ภายในมหาวิทยาลัย  เชียงใหม่ บริเวณหลังหมู่บ้านร่มสัก ซ่ึงเป็นบ้านพักอาศัยของบุคลากร
มหาวทิยาลยั และดา้นหลงัคณะส่ือสารมวลชน เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 ท่ีผา่นมา ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 
(http://www.thairath.co.th /content/486362 1 เมษายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 1.1 แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบท่ีรุนแรงในวงกวา้ง  หลงัจากเกิดเพลิงไหมบ้่อขยะท่ีแพรกษา 

ทีม่ำ: http://www.krobkruakao.com ขอ้มูล ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2558 
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ภำพ 1.2 แสดงจุดเพลิงไหมบ้่อขยะในประเทศไทยในปี 2557 

ทีม่ำ: http://news.thaipbs.or.th/content ขอ้มูล ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพ 1.3 แสดงเพลิงไหมท่ี้พกัขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ท่ีมา http://www.thairath.co.th/content/486362 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2558 

 

 ในปี 2556 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย  26.77 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2555 ร้อยละ 7.62  
ไดรั้บการจดัการอย่างถูกตอ้ง 7.2 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 27  มีการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัวิชาการ 14.3 ล้านตนั คิดเป็นร้อยละ 54 และการน ากลบัมาใช้ประโยชน์  5.1 ล้านตนั คิดเป็น   
ร้อยละ 19 (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) 
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 จากขอ้มูลในปี 2557 สถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยทั้งหมด 2,490 แห่ง เป็นสถานท่ีท่ีมีการก าจดั
แบบถูกตอ้งโดยมีศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอย ท่ีประกอบดว้ยสถานีขนถ่าย สถานท่ีน าวสัดุกลบัคืน สถานท่ี
ก าจดัโดยเตาเผา สถานท่ีท าปุ๋ยหมกั และสถานท่ีฝังกลบขยะมูลฝอย เพียง 466 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19 
และมีการก าจดัขยะแบบไม่ถูกตอ้ง โดยการเทกองอยา่งขาดการควบคุม จ านวน  2,024 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 81 ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มีปริมาณขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมเพิ่มสูงข้ึน โดยปี 2556 มีปริมาณขยะ
มูลฝอยตกคา้งสะสมท่ีรอการก าจดัอย่างถูกตอ้งทั้งประเทศสูงถึง 19.9 ล้านตนั (กรมควบคุมมลพิษ, 
2557)  และ ในปี 2558 มีปริมาณขยะสะสม ทั้งประเทศ 14.7 ลา้นตนั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.1 จะเห็น
ไดว้่าปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยมีมากข้ึนจนเกินศกัยภาพในการก าจดั ส่งผลให้ประเทศไทยประสบ 
กับปัญหาวิกฤติขยะ เกิดปัญหาความเส่ือมโทรมส่ิงแวดล้อม จึงมีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี         
ว่าด้วยการจดัการระบบบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 โดยมีการส่งเสริมและ
สนบัสนุนเอกชนมาลงทุนหรือร่วมลงทุน รวมทั้งการสร้างวินยัของคนในชาติ โดยมอบหมายให้ผูว้่า
ราชการจงัหวดัเป็นผูก้  ากับดูแลการบริหารจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจงัหวดั และมีการ
ก าหนดให้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2557 (http://thaipublica.org/2014 /09/ncpo-road-
map-waste-management/ 1 พฤศจิกายน 2557) 
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ตำรำง 1.1 ขอ้มูลการส ารวจขยะมูลฝอย ประจ าปี 2557 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2558) 
 

จังหวดั 
ปริมำณขยะ

สะสม 
(ตัน) 

ปริมำณขยะที่
เกดิขึน้ 
(ตันต่อปี) 

ปริมำณขยะที่
เกดิขึน้ในพืน้ที่
ให้บริกำร 
(ตันต่อปี) 

ปริมำณขยะที่
เกบ็ขนไป
ก ำจัด 

(ตันต่อปี) 

ปริมำณขยะที่
ถูกน ำไปใช้
ประโยชน์ 
(ตันต่อปี) 

กรุงเทพฯ  3,942,000.00 3,942,000.00 3,358,000.00 584,000.00 

สมุทรปราการ 2,001,960.00 739,231.09 739,231.09 595,125.20 144,105.89 
นครราชสีมา 760,825.00 826,451.25 459,943.80 424,111.75 24,699.55 
ขอนแก่น 767,967.24 667,691.91 515,384.25 392,382.95 159,001.30 
เชียงใหม ่ 22,258.53 619,757.06 505.501.80 302,050.93 203,450.87 
สงขลา 100,945.20 585,450.60 463,445.62 248,634.35 214,811.27 
77 จงัหวดั  14,799,821.25     
ทีม่ำ: http://www.pcd.go.th/info_serv/roadmapWaste.html 
 
 จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงเทพมหานคร และเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเท่ียว การศึกษา อุตสาหกรรม การขนส่ง คา้ขายและท่ีอยูอ่าศยั  ขอ้มูลจ านวนประชากร  
ในเดือนมีนาคม 2558 มีจ  านวน 1,680,490 คน  (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) โดยในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่มีพื้นท่ี 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 14 ต  าบล แบ่งเป็น  4  แขวง ได้แก่ แขวง        
นครพิงค์ มีพื้นท่ี 11.7   ตารางกิโลเมตร แขวงกาวิละมีพื้นท่ี 11.4 ตารางกิโลเมตร แขวงเม็งรายมีพื้นท่ี      
7.7 ตารางกิโลเมตร และแขวงศรีวชิยั มีพื้นท่ี 9.2 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลนครเชียงใหม่, 2558)  
 ในช่วง 5–10 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยมีแนวโนม้อตัราการผลิตขยะต่อคนต่อวนัเพิ่มข้ึน โดยปี 
2551 เท่ากับ 1.03 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ปัจจุบันเพิ่มข้ึนเป็น 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (ปิยชาติ    
ศิลปสุวรรณ, อา้งแลว้) จากการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในปี 2553 จงัหวดั 
เชียงใหม่มีจ  านวนประชากรจ านวน  1,673,930 คน   มีปริมาณขยะจากชุมชนในปี 2553 จ านวน 
103,943.68 ตนั เฉล่ีย 8,661.97 ตนัต่อเดือน และเฉล่ีย 284 ตนัต่อวนั หรือ 284,000 กิโลกรัมต่อวนั    
ในการคาดการณ์ปริมาณขยะจากจ านวนประชากรท่ีก่อให้เกิดขยะท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา พบว่าอตัราการ
เกิดมูลฝอยในเขตเทศบาลมีประมาณ 0.835 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั  (ศูนยว์ิจยัและจดัการคุณภาพอากาศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554)  จึงสามารถคาดการณ์ปริมาณขยะในแต่ละวนัว่า ในพ.ศ.2559 และ พ.ศ. 
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2560 จะมีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  561,632  คน และ 567,216 คน ซ่ึงมีปริมาณขยะ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 468,962.4 กิโลกรัมต่อวนั หรือ 171,171.27 ตนัต่อปี  และ 473,625.6 กิโลกรัมต่อวนั 
หรือ 172,873.34 ตนัต่อปี ตามล าดบั (ศูนยว์ิจยัและจดัการคุณภาพอากาศ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่, อา้ง
แลว้)   

 ในความเป็นจริงแลว้จากขอ้มูลการส ารวจขยะมูลฝอย ปี 2557 จงัหวดัเชียงใหม่ มีปริมาณขยะ
สะสม 22,258.53 ตันต่อปี  ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน 619,757.06 ตันต่อปี ปริมาณขยะท่ีถูกขนไปก าจัด 
302,050.93 ตนัต่อปี ปริมาณขยะท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 203,450.87 ตนัต่อปี ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดั
อย่างไม่ถูกต้อง 62,749.63 ตนัต่อปี ปริมาณขยะท่ีน าไปฝังกลบ 234,330 ตนัต่อปี ปริมาณขยะท่ีน าไป
ก าจดัด้วยเตาเผาขยะ 4,515.05 ตนัต่อปี (กรมควบคุมมลพิษ, อา้งแล้ว) และเน่ืองจากจงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นเมืองท่องเท่ียว จึงมีนักท่องเท่ียวเข้ามาพ านักในเขตเมือง ก่อนท่ีจะออกเดินทางท่องเท่ียวไปตาม
สถานท่ีต่างๆ ประกอบกบัความหนาแน่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตามทะเบียน
ราษฎรในปี 2557 มีจ านวน  132,635 คน (เทศบาลนครเชียงใหม่, 2558) แต่ยงัมีประชากรแฝงอาศยัอยู่
ร่วมด้วยประมาณ 3 แสนคน และในช่วงเทศกาลจะมีจ านวนประชากรเพิ่มข้ึนอีกราว 4 แสนคน            
ดงัปรากฏในช่วงเทศกาลตน้ปี 2558  มีปริมาณขยะสูงถึง 350 ตนัต่อวนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการ
จดัการขยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อไม่ให้มีขยะตกคา้งอยู่ในพื้นท่ี  เน่ืองจากการจดัการขยะตอ้งน าขยะไปฝัง
กลบท่ีอ าเภอฮอด ซ่ึงมีระยะทางไป-กลบัประมาณ 300 กิโลเมตร จึงท าให้งบประมาณการจดัเก็บขยะ     
ของเทศบาลนครเชียงใหม่สูงถึงปีละ 200 ลา้นบาท (นิศานาถ กงัวาลวงศ,์  2558) ดงันั้นหากชุมชนในพื้นท่ี 
ขาดความร่วมมือในการจดัการขยะอยา่งจริงจงั ยอ่มส่งผลให้งบประมาณการก าจดัขยะมีแนวโนม้สูงข้ึน
ไดใ้นอนาคต  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกท่ีจดัตั้ งข้ึนในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย             
เป็นเวลากว่า 50 ปี ตั้งอยู่บนภูมิประเทศท่ีงดงามท่ามกลางสภาพแวดลอ้มอนัเป็นธรรมชาติ บริเวณเชิง
ดอยสุเทพ ต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่ีมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั
ระหวา่งนกัศึกษา บุคลากร และผูเ้ก่ียวขอ้ง มีกิจกรรมการเรียน การสอน กิจกรรมเสริมทกัษะการใชชี้วิต 
ตลอดจนการประกอบกิจการอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลยั จึงมีผูม้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิด
ปัญหาปริมาณขยะมีจ านวนมากในแต่ละวนั พบว่า ปริมาณและองค์ประกอบขยะของมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ คิดเป็นปริมาณขยะ 1208.5 ตนั/ปี หรือปริมาณขยะเฉล่ีย 3310.16 กิโลกรัม/วนั เป็นขยะเศษ
อาหารร้อยละ 41 ขยะกระดาษร้อยละ 13 ขยะพลาสติกร้อยละ 17 ขยะขวดพลาสติกร้อยละ 11 ขยะใบไม้
ร้อยละ 5 ขยะแกว้ร้อยละ 5 ขยะโลหะร้อยละ 2  ขยะผา้ร้อยละ 1 ขยะเซรามิก ร้อยละ 1 ขยะอ่ืนๆ ร้อยละ 4 
(เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังท่ี 2, 2557) ดังนั้ น จึงถือได้ว่า
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สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยในปริมาณท่ีสูง จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยใน
สถานศึกษาของประเทศไทย ปัจจุบันพบว่าปริมาณขยะมูลฝอยในสถานศึกษาของประเทศไทย          
มีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีสถานศึกษาเพิ่มมากข้ึนและความตอ้งการในการศึกษา  
ของประชาชนก็เพิ่มมากข้ึน จึงท าให้มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาหรือกิจกรรมต่างๆใน
สถานศึกษาเพิ่มข้ึนตามมา (กรรณิการ์ บุตรเอก และคณะ, 2554) จากปริมาณขยะดังกล่าว มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่มีแนวทางในการจดัการขยะอยา่งไรต่อปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนท่ียงัมีปัญหาดงัภาพ
ท่ีปรากฏ    

 
 
 
 
 
 
   ภำพที ่1.4          ภำพที ่1.5   

ภำพ 1.4 - 1.5 แสดงการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

แมว้่าจะเป็นชุมชนเล็กๆ ก็ตาม แต่กลุ่มคนในสถาบนัการศึกษานั้น เป็นผูมี้ความรู้และความ
เขา้ใจในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มในระดบัท่ีมากกวา่ประชาชนทัว่ไปโดยรวม เน่ืองจากใกลชิ้ดกบัแหล่ง
วิชาการ ดงันั้นชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงควรมีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการขยะ 
และในฐานะท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าของภาคเหนือ เป็นผูน้ าทางปัญญา   
มีหนา้ท่ีช้ีน าและเป็นตน้แบบในการด าเนินชีวิตแก่สังคม การจดัท าแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ ระยะท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จึงได้มี   
กลยุทธ์ด้านรณรงค์และจดักิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกแก่ประชากรของมหาวิทยาลยั ในการรักษา    
ภูมิทศัน์ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในมหาวิทยาลยัและชุมชนในสังคม และมุ่งพฒันาส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน
และวิทยาเขตมหาวิทยาลยั Green and Clean Campus (แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556) 
บรรจุอยูใ่นแผน จากนโยบายดงักล่าวผูศึ้กษาจึงมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาถึงบริบทในการจดัการขยะของ
ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีปัจจัยอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจดัการขยะ จะเป็นไปในทิศทางใด 
เพราะหากชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมหมายถึง
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มหาวทิยาลยัเชียงใหม่จะมีการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นส่วนส าคญัท่ี
จะท าให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ต่อการเป็นสังคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม และน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยืน (Sustainability University) ได้ใน
ท่ีสุด 

 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 

1.2.1 ปัจจุบนับริบทในการจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นอยา่งไร 
 1.2.2 มีปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะของชุมชน
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.3.1 ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.3.2  ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะ และปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและ
 อุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 1.3.3 เสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ 
 
1.4. นิยำมศัพท์ทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

ขยะ หมายถึง ขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะมีพิษ     
ท่ีเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก 

กำรจัดกำรขยะ หมายถึง การด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคดัแยกขยะ การทิ้งขยะ การจดัเก็บ
และการขนส่งท่ีถูกสุขลกัษณะ การก าจดัขยะ และการน าขยะมาหมุนเวียนเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์
ไดอี้ก และเพื่อลดปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดั ซ่ึงขยะดงักล่าวเกิดข้ึนในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรขยะ หมายถึง จ านวนเจา้หน้าท่ีผูดู้แลการจดัการขยะ ปริมาณ
ขยะ และประเภทขยะท่ีเกิดข้ึน จุดทิ้งขยะและรวบรวมขยะ อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการขยะ 
วธีิการจดัเก็บขยะ นโยบายการจดัการขยะ และการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ชุมชนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ หมายถึง กลุ่มคน ได้แก่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ผูบ้ริหารคณะ/ 
ส่วนงานต่างๆ สภานักศึกษาซ่ึงเป็นผูแ้ทนผูน้ านักศึกษา และนกัศึกษาทุกคณะ ตลอดจนผูมี้ส่วนใน
การท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงอยู่รวมกันเป็นสังคมในมิติความสัมพันธ์ ท่ีท าให้เกิดขยะข้ึนภายใน
มหาวทิยาลยั  
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ประสิทธิภำพ หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการจดัการขยะโดยเกิดความส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด และมีเป้าหมาย 
คือ ประสิทธิผลท่ีก าหนดไวสู้งสุด 

 
1.5  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่          
ผูศึ้กษาได้แบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน คือ ขอบเขตด้านพื้นท่ี ขอบเขตด้านเน้ือหา และ
ขอบเขตดา้นประชากร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1.5.1 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
   ขอบเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก (เชิงดอย) ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่มีพื้นท่ี  2.9 ตารางกิโลเมตร (1812 ไร่) ดงัภาพท่ี 1.4 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ถนนหว้ยแกว้    
   ทิศใต ้  ติดต่อกบั ถนนสุเทพ  
   ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั ถนนหว้ยแกว้ ซอย 3 และ  
        ถนนคนัคลองชลประทาน  
   ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั สวนสัตวเ์ชียงใหม่ 
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ภำพ 1.6 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
ทีม่ำ: งานประชาสัมพนัธ์ กองกลาง มหาวทิยาลยัเชียงใหม,่ 2557 

 
  1.5.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  

 1)  บริบทการจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2)  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปัจจยั

ท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 3)  แนวทางการเส ริมส ร้างประสิท ธิภาพในการจัดการขยะของชุมชน

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่     
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  1.5.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  ประกอบดว้ยประชากร ดงัน้ี 
  1)  ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั ผูบ้ริหารคณะ/ส่วนงาน หวัหนา้งานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2)  นกัศึกษา 
   2.1) สภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   2.2) นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ทุกคณะ ทุกชั้นปี จ  านวน 
35,618 คน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม 
  2.2.1) ก ลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ านวน 6 คณะ ได้แก่  คณะ
แพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์ 
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 8,338 คน 
   2.2.2) นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
จ านวน 5 คณะ/วิทยาลยั ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และวทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนย ีจ านวน 130 คน จากจ านวน 12,197 คน 
 2.2.3) นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 10 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะ
สังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการส่ือสาร 
มวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 15,083 คน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาโดยจ าแนกประเด็นไวด้งัน้ี 
 2.1 แนวคิดความรู้ในดา้นการจดัการขยะ 
 2.2 แนวคิดการมีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  2.3 แนวคิดการมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  2.4 แนวคิดการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจดัการขยะ 
  2.5 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดความรู้ในด้านการจัดการขยะ 
  2.1.1 หลกัในการจัดการมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อมเพือ่สังคมทีย่ัง่ยนื 
   มนัส สุวรรณ (2549) กล่าวถึง หลกัในการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดล้อมเพื่อสังคม     
ท่ีย ัง่ยืนไวว้่า หลกัการส าคญัท่ีน าไปใช้แล้วเกิดความเปล่ียนแปลงสังคมด้านการน าไปสู่ความเป็น
สังคมท่ีย ัง่ยืนได้ หลกัการแรก คือ หลักการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ซ่ึงเป็นวิธีการป้องกัน (Prevention 
approach) หลกัการท่ีสอง คือ หลกัการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ หรือเป็นวธีิการรักษา (End-of-the-pipe or 
clean up approach) ซ่ึงหลกัการแรกเน้นการจดัการท่ีตวัมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นตวัการก่อในก่อปัญหา
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม จึงค่อนขา้งมีประสิทธิภาพในการจดัการใหเ้กิดผลมากกวา่วธีิการท่ีสอง ซ่ึงเนน้การ
แกปั้ญหาท่ีส่ิงแวดลอ้มเป็นส าคญั  
  2.1.2 ความหมายของขยะ 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ฉบบั พ.ศ. 2525 ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ 
ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหารเถา้ฝุ่ น
ละออง มูลสัตวห์รือซากสัตว ์รวมถึงส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากตลาดถนน สถานท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืนๆ 
ซ่ึงครอบคลุมถึงเศษส่ิงของทุกชนิดท่ีเหลือใช้ เศษวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ หรือทิ้งแลว้ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีตอ้ง
เก็บกวาดจากท่ีใดๆ ยกเวน้ อุจจาระและปัสสาวะของมนุษย ์ซ่ึงเป็นส่ิงปฏิกูลท่ีตอ้งการเก็บและก าจดั 
ท่ีแตกต่างออกไป 
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   พระราชบัญญั ติ การสาธารณสุข พ .ศ.2535 (http://www.anamai.moph.go.th/download/ 
download/ publichealthact.htm 6 พฤศจิกายน 2558) ได้ให้ค  าจ  ากัดความและความหมายของค าว่า 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครก
หรือมีกล่ินเหม็น  “มูลฝอย” หมายความว่าเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวตัถุ
ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้มูลสัตว ์ซากสัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอ่ืน และหมายรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจากชุมชน  
   กรมควบคุมมลพิษ (2546) ได้ให้ค  านิยามของค าว่ามูลฝอย หมายถึง มูลฝอยตาม
กฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข ท่ีเก็บ ขน หรือรวบรวมจากชุมชน แต่ไม่รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุข และวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงานท่ีมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนด
ไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

ความหมายของขยะมูลฝอยในเชิงวิชาการ  (ศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพอากาศ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2554) และกรมควบคุมพิษ (2551) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไวด้งัน้ี
ขยะหรือขยะมูลฝอย (Refuse or solid waste) หมายถึง ของเสียท่ีอยูใ่นรูปของแขง็ซ่ึงอาจจะมีความช้ืน
ปะปนมาด้วยจ านวนหน่ึง ขยะท่ีเกิดข้ึนจากอาคารท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท าการ โรงงานอุตสาหกรรม 
หรือตลาดสดก็ตาม จะมีปริมาณและลกัษณะแตกต่างกนัออกไป โดยปกติแลว้วตัถุต่างๆ ท่ีถูกทิ้งมาใน
รูปของขยะนั้น จะมีทั้งอินทรียส์าร และอนินทรียส์าร สารวตัถุต่างๆ เหล่าน้ีบางชนิดก็สามารถย่อย
สลายไดด้ว้ยจุลินทรียใ์นเวลาอนัรวดเร็วโดยเฉพาะพวกเศษอาหาร เศษพืชผกั แต่บางชนิดก็ไม่อาจจะ
ยอ่ยสลายไดเ้ช่น พลาสติก เศษแกว้ เป็นตน้ 

ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน เช่น บา้นพกัอาศยั ธุรกิจร้านคา้ สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาดสด สถาบนั
ต่างๆ รวมทั้งเศษวสัดุก่อสร้าง ทั้งน้ีไม่รวมของเสียอนัตรายและขยะมูลฝอยติดเช้ือ 

ของเสียอันตราย  (Hazardous waste) หมายถึง ของเสียท่ีมีองค์ประกอบของวตัถุ
อนัตรายไดแ้ก่ วตัถุระเบิดได ้วตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ และวตัถุเปอร์ออกไซด ์วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้
เกิดโรค วตัถุกัมมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม วตัถุกัดกร่อน วตัถุท่ี
ก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่
บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือส่ิงแวดลอ้ม 
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 มูลฝอยติดเช้ือ (Infectious waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการ
ให้การรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉยั การให้ภูมิคุม้กนัโรค การศึกษาวิจยัท่ีด าเนินการทั้งในคนและ
สัตว ์ซ่ึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่หรืออาจมีเช้ือโรคอนัไดแ้ก่ 

  1) ซากหรือช้ินส่วนของคนหรือสัตว ์ท่ีเป็นผลมาจากการผ่าตดั การตรวจ
       ชนัสูตรศพการใชส้ัตวท์ดลองท่ีทดลองเก่ียวกบัโรคติดต่อ 

 2) วสัดุของมีคมหรือวสัดุท่ีใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ การวิจยัใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น เข็ม ใบมีด กระบอกฉีดยา ส าลี ผา้ก๊อส ผา้ต่างๆ    
ท่อยาง และอ่ืนๆ ซ่ึงสัมผสัหรือสงสัยวา่จะสัมผสักบัเลือด ส่วนประกอบ
ของเลือด หรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากเลือด หรือสารน ้ าจากร่างกายหรือ
วคัซีนท่ีท าจากเช้ือโรคท่ีมีชีวติ ขยะมูลฝอยอ่ืนๆ ทุกประเภทท่ีมาจากหอ้ง
ติดเช้ือร้ายแรง หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตรายสูง 

 
 2.1.3 ประเภทของขยะมูลฝอย 
   กรมควบคุมมลพิษ (2546) แบ่งขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภทคือ 
   1) ขยะอินทรียห์รือมูลฝอยยอ่ยสลาย คือขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายไดเ้ร็ว สามารถ
น ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหาร เศษใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่ไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ ถงัรองรับ  
มูลฝอยยอ่ยสลาย คือถงัสีเขียว   
   2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียงัใช้ได ้คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช้ซ่ึง
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เช่น แกว้ กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก เศษโลหะ 
อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT เป็นตน้ ถงัรองรับมูลฝอยท่ียงัใช้ได้ (รีไซเคิล) คือ   
ถงัสีเหลือง 
   3) ขยะทัว่ไป หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ี
ก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติก
ส าหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคดว้ยวธีิรีดความร้อน เป็นตน้ ถงัรองรับมูลฝอยทัว่ไป คือ ถงัสีน ้าเงิน 
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  4) ขยะอนัตรายหรือมูลฝอยอนัตราย คือ ขยะท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนวตัถุอนัตราย
ชนิดต่างๆไดแ้ก่วตัถุระเบิดวตัถุไวไฟ วตัถุออกซิไดซ์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุกมัมนัตรังสี
วตัถุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วตัถุ
อยา่งอ่ืนไม่วา่จะเป็นเคมีภณัฑ ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืช ทรัพยสิ์น หรือ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต ์แบตเตอร่ีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะบรรจุสารก าจดั
ศตัรูพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสี หรือสารเคมี หรือวตัถุอย่างอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย คือ ถงัสีแดง 
ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2.1 รูปถงัขยะ 4 สี แยกตามประเภทขยะ 
ทีม่า: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คร้ังท่ี 7/2558 
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 2.1.4 การจัดการขยะ 
 หลกัการการจดัการขยะ ท่ีส าคญัท่ีสุด ไดแ้ก่ การลดปริมาณขยะ หรือการท าให้เกิด

ขยะน้อยท่ีสุด และการก าจดัขยะเหล่าน้ีซ่ึงเรียกรวมกนัว่า วิธี 5Rโดย 2R (ดวงใจ ปินตามูล, 2555) เร่ิมจากการ
จดัการก่อนท่ีจะท าใหเ้กิดขยะ คือ 

 การหลีกเล่ียงหรือปฏิเสธการใช้ส่ิงท่ีก่อให้เกิดมลพิษ (Reject) (จุไรรัตน์ ดวงเดือน, 
2555)  

 การลดปริมาณขยะเร่ิมตน้ (Reduce) เช่น ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นเท่านั้น วางแผนใน
การซ้ือ ไม่ซ้ือพร ่ าเพร่ือเกินความจ าเป็น ซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีบรรจุในหีบห่อท่ีท าจากวสัดุซ่ึงผ่านกระบวนการ       
รีไซเคิล โดยสังเกตไดจ้ากเคร่ืองหมาย ซ้ือสินคา้ท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   กรมควบคุมพิษ (2551) กล่าวถึงการลดปริมาณขยะโดยความร่วมมือของประชาชน
องคก์รและชุมชน สามารถใชห้ลกัการดงัน้ี 

1) ระดบัครัวเรือน 
  1.1) ลดการขนขยะเขา้บา้น ไม่วา่จะเป็นถุงพลาสติก ถุงกระดาษ 

         กระดาษห่อของ โฟม หรือหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 
  1.2) ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม  เช่น  น ้ ายาล้างจาน น ้ ายาป รับผ้านุ่ม 

เคร่ืองส าอาง ถ่านชนิดชาร์จได ้สบู่เหลว น ้ ายารีดผา้ น ้ายาท าความ
สะอาด ฯลฯ 

   1.3) ลดปริมาณขยะมูลฝอยอนัตรายในบ้าน หลีกเล่ียงการใช้สารเคมี
ภายในบา้น เช่น ยาก าจดัแมลงหรือน ้ายาท าความสะอาดต่างๆ ควร
จะหันไปใช้วิธีการทางธรรมชาติจะดีกว่า อาทิ ใช้เปลือกส้มแห้ง
น ามาเผาไล่ยงุ หรือ ใชผ้ลมะนาวเพื่อดบักล่ินภายในหอ้งน ้า 

 1.4) พยายามหลีกเล่ียงการใช้โฟมและพลาสติกซ่ึงก าจดัยาก โดยใช ้   
  ถุงผา้หรือตะกร้าในการจบัจ่ายซ้ือของ ใชป่ิ้นโตใส่อาหาร 
 2)  ระดบัชุมชน โดยสถาบนัการศึกษาจดัอยูใ่นกลุ่มระดบัชุมชน 
 2.1) จดัท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการท่ีเนน้การลด
  และใช้ประโยชน์ขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงจะลดภาระการ
  ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยโครงการดงักล่าว 
  ได้แก่ การจดัตั้ งธนาคารขยะหรือวสัดุเหลือใช้ การหมักท าปุ๋ย     
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  การหมกัปุ๋ยน ้ าชีวภาพ ตลาดนัดขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผา้ป่า    
  รีไซเคิล สหกรณ์สินค้ารีไซเคิล การบริจาคส่ิงของท่ีไม่ใช้แล้ว  
  เป็นตน้ 

2.2) ให้รางวลัตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย 
   แก่ร้านคา้ หรือผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีสามารถลดบรรจุภณัฑ์
   ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านค้าท่ีมีการกกัเก็บหรือจ าหน่ายสินค้าท่ีมีบรรจุ
   ภัณฑ์ห่อหุ้มน้อย หรือมีการรวบรวมบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อใช้
   ประโยชน์ใหม่ส าหรับอาสาสมคัรพิทกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
   ส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้นคู่มือแนวทางการลด คดัแยก และใชป้ระโยชน์
   ขยะมูลฝอย 

2.3) ส่งเสริมใหผู้จ้ดัจ  าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น หา้งสรรพสินคา้  
 หรือร้านคา้ปลีก-ส่ง อ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคในการ     

คัดแยกและส่งคืนบรรจุภัณฑ์  ท่ีใช้ห่อหุ้มสินค้า โดยจัดให้มี   
ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ณ จุดขาย และเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภค
แยกบรรจุภณัฑ์ออกจากสินคา้ ณ จุดขายหรือใกล้จุดขายโดยไม่
เรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

 
  การซ่อมแซมส่ิงของต่างๆ ท่ีเสียแลว้ (Repair) สามารถน าไปใช้ต่อไดห้ากมีการ
ซ่อมแซมแทนท่ีจะทิ้งเป็นขยะ อาจจะเร่ิมการพิจารณาสินคา้ตั้งแต่การเลือกซ้ือ โดยเลือกสินคา้ท่ีมี
คุณภาพดี ใช้ไดน้าน และสามารถซ่อมแซมไดห้ากเกิดการเสียหาย และยงัลดปริมาณขยะลงไดส่้วนหน่ึง        
ซ่ึงเป็นการช่วยลดปริมาณขยะโดยรวมลงได ้อีกทั้งยงัเป็นการช่วยประหยดัทรัพยากรธรรมชาติและ
พลงังาน ส่งผลใหม้ลพิษท่ีจะเกิดจากขยะลดลงอีกดว้ย 
  เม่ือเกิดขยะจากการใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ แล้ว จ  าเป็นตอ้งแยกขยะบางชนิด เพราะ
ขยะบางชนิดสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ ขยะบางชนิดสามารถย่อยสลายได้ ส่วนขยะท่ีใช้
ประโยชน์ไดแ้ลว้ยอ่ยสลายไม่ไดก้็น าไปก าจดัต่อไป ดว้ยวธีิ 3Rs ดงัน้ี 
  การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) ซ่ึงไม่ต้องใช้พลังงาน เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่     
เปรอะเป้ือนก็ให้เก็บไวใ้ชใ้ส่ของอีกคร้ังหน่ึง หรือใชเ้ป็นถุงใส่ขยะในบา้น การน าส่ิงของมาดดัแปลง
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ให้ใชป้ระโยชน์ไดอี้ก เช่น การน ายางรถยนตม์าท าเกา้อ้ี การน าขวดพลาสติกมาดดัแปลงเป็นท่ีใส่ของ 
แจกนั การน าเศษผา้มาท าเปลนอน การใชก้ระดาษทั้งสองหนา้ เป็นตน้ 
  การน าของท่ีใช้แล้วกลับมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ (Recycle) ให้ได้ของท่ี
ใกลเ้คียงของเดิมหรือของใหม่ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดอี้ก การรีไซเคิลนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะ
มูลฝอยแล้วยงัเป็นการช่วยประหยดัพลังงาน ทรัพยากร เวลาและงบประมาณได้มากกว่าการน า
วตัถุดิบมาเร่ิมตน้ผลิตใหม่และช่วยลดมลพิษท่ีเกิดกบัส่ิงแวดลอ้ม 
  กรมควบคุมมลพิษ (อา้งแลว้) ให้ความหมายของการรีไซเคิลไวด้งัน้ี การรีไซเคิล
หรือการแปรรูปใช้ใหม่ คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็น
วตัถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยกรรมวิธีต่างๆ ซ่ึงทุกคนสามารถท า
ได้โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ทั้ งท่ีบ้าน โรงเรียน และส านักงาน เพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล การคดัแยกขยะมูลฝอยเพื่อการแปรรูปใชใ้หม่ มีการจ าแนกประเภทขยะรีไซเคิล
ดงัน้ี 
  1) แกว้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี 

 1.1) ขวดแกว้ดี จะถูกน ามาคดัแยกชนิด สี และประเภทท่ีบรรจุสินคา้ ไดแ้ก่ 
ขวดแม่โขง ขวดน ้ าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวนัเวย์ขวด
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ขวดยาขวดน ้ าอดัลม ฯลฯ การจดัการขวดเหล่าน้ีหาก
ไม่แตกบ่ินเสียหาย จะถูกน ากลบัเขา้โรงงานเพื่อน าไปล้างให้สะอาด
และน ากลบัมาใชใ้หม่ท่ีเรียกวา่ “Reuse” 

1.2) ขวดแก้วแตก ขวดท่ีแตก หัก บ่ิน ช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคดัแยกสี
ไดแ้ก่ ขวดแกว้ใส ขวดแกว้สีชา และขวดแกว้สีเขียว จากนั้นน าเศษแกว้
มาผ่านกระบวนการรีไซเคิล โดยเบ้ืองตน้จะเร่ิมแยกเศษแก้วออกมา
ตามสี เอาฝาจุกท่ีติดมากบัปากขวดออกแลว้บดใหล้ะเอียด ใส่น ้ายากดัสี
เพื่อกดัสีท่ีติดมากบัขวดแกว้ ลา้งให้สะอาด แลว้น าส่งโรงงานผลิตขวด
แกว้เพื่อน าไปหลอมใหม่ ตวัอย่างแกว้ท่ีน ามารีไซเคิล ไดแ้ก่ ขวดสุรา 
ขวดเบียร์ ขวดเคร่ืองด่ืมชูก าลัง ขวดน ้ าปลา ขวดน ้ าส้มสายชู ขวด
น ้าอดัลม ขวดโซดา เศษแกว้สีชา เศษแกว้สีเขียว เศษแกว้สีขาวใส หรือ
สีขาวขุ่น ขวดแบน ขวดยาฆ่าแมลง และขวดเล็กชัง่ 
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  2) กระดาษ 
   เป็นวสัดุท่ีย่อยง่ายท่ีสุด เพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติ

กระดาษจะมีระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ประมาณ 2 – 5 เดือน 
แต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่น ไม่มีแสงแดด อากาศและความช้ืน
ส าหรับจุลินทรียใ์นการยอ่ยสลาย ก็อาจตอ้งใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย 
ดังนั้ นเราจึงควรแยกขยะท่ีเป็นเศษกระดาษเหล่าน้ีออกจากขยะชนิดอ่ืนๆ    
เพื่อความสะดวกในการจดัเก็บและน าไปรีไซเคิลเป็นกระดาษน ากลบัมาใช้
ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตวัอย่างกระดาษท่ีน ามารีไซเคิลกระดาษแข็ง 
กล่องน ้ าตาล กระดาษย่อยสวย กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสี กระดาษ
กล่องรองเทา้ กระดาษยอ่ยขยะ กระดาษหนงัสือเล่ม กระดาษขาวด า กระดาษ
สมุดกระดาษถุงปูน 

  3) พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท ดงัน้ี 
3.1) พลาสติกท่ีคงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting plastic)

เป็นพลาสติกท่ีแข็งตวัด้วยความร้อนแบบไม่ยอ้นกลับ สามารถข้ึนรูป
ผลิตภณัฑ์รูปทรงต่างๆ ได้โดยท าให้แข็งตวัด้วยความร้อนในแม่แบบ
และเม่ือแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เน่ืองจากไม่สามารถ
หลอมเหลวได้อีกพลาสติกในกลุ่มน้ีจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภท “รีไซเคิลไม่ได”้ 

3.2) พลาส ติก ท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ ได้ห รือเทอร์โมพลาสติก 
(Thermoplastic) เป็นพลาสติกท่ีหลอมตวัดว้ยความร้อน และกลบัแข็งตวั
เม่ืออุณหภูมิลดต ่าลง พลาสติกชนิดน้ีจดัเป็นวสัดุประเภท “รีไซเคิลได”้ 
เพื่อให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภณัฑ์พลาสติกเพื่อน ามากลบัมาแปรรูป
ใชใ้หม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ    

  4) โลหะ โลหะท่ีสามารถน ามารีไซเคิลใหม่ไดมี้ดงัน้ี 
  4.1) เหล็ก ใชก้นัมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง

  เคร่ืองใชใ้นบา้น อุตสาหกรรม 
   4.2) ทองเหลือง เป็นโลหะมีราคาดี น ากลบัมาหลอมใชใ้หม่ไดโ้ดยการท าเป็น

          พระ ระฆงั อุปกรณ์สุขภณัฑต่์างๆ และใบพดัเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
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4.3) ทองแดงน ากลบัมาหลอมท าสายไฟใหม่ไดอี้ก 
4.4) สแตนเลสน ากลบัมาหลอมท าชอ้นส้อมกระทะหมอ้ 
4.5) ตะกั่วน ากลับมาหลอมใหม่ท าฟิวส์ไฟฟ้าและส่วนประกอบของ      

         อุปกรณ์ต่างๆ 
 ตวัอย่างวสัดุรีไซเคิล เช่น เหล็กหนาพิเศษเหล็ก ตะปูเหล็กเคร่ือง

เหล็กหนา/บาง เหล็กเส้น 1 น้ิว เหล็กข้ีกลึง เหล็กยอ่ย เหล็กหล่อช้ินเล็ก/ใหญ่ ลวดสลิง เหล็กซอยสั้น
เหล็กเส้น 5-6 หุน กระป๋อง ทองแดงเส้นเล็ก/ใหญ่ ทองเหลืองบาง/หนา ตะกัว่อ่อน/แขง็ ตะกัว่ สังกะสี
ทองแดงเผา ข้ีกลึงทองเหลือง สแตนเลส แบตเตอร่ีขาว/ด า ของมอเตอร์ไซค ์
   5) อลูมิเนียมแบ่งได ้2 ประเภท คือ 
  5.1) อลูมิเนียมหนา เช่น อะไหล่เคร่ืองยนต ์ลูกสูบ 

                                          5.2) อลูมิเนียมบาง เช่น กะละมงัซกัผา้ ขนัน ้ า กระป๋องน ้ าอดัลม กระป๋องเบียร์ ตวัอยา่ง
  อลูมิเนียมท่ีน ามารีไซเคิล อลูมิเนียมบาง/หนา อลูมิเนียมเส้นอลูมิเนียม
  ฉาก อลูมิเนียมผา้เบรก อลูมิเนียมกระป๋อง ยาอลูมิเนียมมู่ล่ีอลูมิเนียมหมอ้
  น ้ า อลูมิเนียมฝาจุกแกะอลูมิเนียมไฟ อลูมิเนียมจับ๊ อลูมิเนียมมุ้งลวด 
  อลูมิเนียมแผ่น เพจอลูมิเนียม ไส้ทองแดง อลูมิเนียมอลัลอยด์ อลูมิเนียม
  ลอ้แม็ก อลูมิเนียมลูกสูบ อลูมิเนียมกระป๋องเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมและเบียร์ 
  อลูมิเนียมกระทะไฟฟ้า 

 
  การก าจดัขยะท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ดใ้หม่ หรือน าไปรีไซเคิลได ้หรือขยะท่ี
มีพิษ สามารถท าได้โดยการน าไปเผาด้วยเตาเผาขยะ (Incineration) การฝังกลบอย่างถูกสุขลกัษณะ 
(Sanitary landfill) และการเทลงกองไวบ้นพื้นดิน (Dumping on land) 
 
  การคดัแยกขยะมูลฝอยมีวธีิการคดัแยกขยะดงัต่อไปน้ี 

1. คดัแยกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิล    
ออกจากขยะยอ่ยสลาย ขยะอนัตราย และขยะทัว่ไป 

2. เก็บกกัขยะท่ีท าการคดัแยกแลว้ในถุงหรือถงัรองรับขยะแบบแยกประเภท 
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3. เก็บกกัขยะท่ีท าการคดัแยกแลว้ในบริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสง
สว่างเพียงพอไม่กีดขวางทางเดิน อยู่ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารท่ี
รับประทานอาหารและแหล่งน ้าด่ืม 

4. ใหเ้ก็บกกัขยะอนัตรายหรือภาชนะบรรจุสารท่ีไม่ทราบแน่ชดัเป็นสัดส่วน 
    แยกต่างหากจากขยะอ่ืนๆเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของสารพิษหรือ
    การระเบิดเพื่อแยกทิ้ง ซ่ึงมี 3 แบบหลกัๆไดแ้ก่ 

4.1 การเก็บจากหน้าบา้นพร้อมขยะทัว่ไปโดยการเก็บขนมีช่องแยก
  ขยะอนัตราย 

4.2 การเก็บจากหน้าบา้นตามวนัท่ีก าหนดโดยมีรถเก็บขยะอนัตราย
   โดยเฉพาะ 

4.3 การน าไปทิ้ง ในภาชนะหรือ สถานท่ีรวบรวมขยะอนัตรายของชุมชนท่ีจดั
  ไวเ้ฉพาะ 

5.  ห้ามเก็บกกัขยะอนัตรายไวร้วมกนั โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็น  
ของเหลวให้ใส่ถังหรือภาชนะบรรจุท่ีมิดชิดและไม่ร่ัวไหล และห้ามเท
ของเหลวต่างชนิดปนกนั เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็นของแขง็หรือ
ก่ึงของแข็งให้เก็บใส่ถงัหรือภาชนะท่ีแข็งแรงแยกขยะอนัตรายออกจาก
ขยะอ่ืนๆ โดยในการคัดแยกต้องระวงัไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือ
สารเคมี ท่ีบรรจุอยู่ เข้าสู่ ร่างกาย ขยะอันตรายบางประเภทสามารถ            
น ากลบัมาแปรรูปใชใ้หม่ได ้เช่น หลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบตรง แบตเตอร่ี
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีถ่านชาร์จ เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีมูลค่าพอท่ีจะ
ขายได ้

 6. หลีกเล่ียงการเก็บกกัขยะท่ีท าการคดัแยกแล้วและมีคุณสมบติัท่ีเหมาะแก่
การเพาะพนัธ์ุของพาหะน าโรค หรือท่ีอาจเกิดการร่ัวไหลของสารพิษไว้
เป็นเวลานาน 

7.  หากมีการใชน้ ้าท าความสะอาดวสัดุคดัแยกแลว้หรือวสัดุเหลือใชท่ี้มีไขมนั
หรือตะกอนน ้ ามนัปนเป้ือน จะต้องระบายน ้ าเสียนั้นผ่านตะแกรงและ     
บ่อดกัไขมนัก่อนระบายสู่ท่อน ้าสาธารณะ 
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 8. ห้ามเผา หลอม สกดัหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพื่อการคดัแยก การสกดั
โลหะมีค่าหรือการท าลายขยะในบริเวณท่ีพกัอาศยั หรือพื้นท่ีท่ีไม่มีระบบ
ป้องกนัและควบคุมของเสียท่ีจะเกิดข้ึน 

 ก่อนท่ีจะน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ ตอ้งมีการคดัแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบา้น เพื่อเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้ก็บขนและสามารถน าขยะบางชนิดไปขายเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้กบัตนเอง
และครอบครัว รวมทั้งง่ายต่อการน าไปก าจดั โดยสามารถท าไดด้งัน้ี แยกประเภทดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม 
การน าไปใช้ประโยชน์ของขยะ หรือขยะย่อยสลาย คดัแยกอาหาร ก่ิงไม้  ใบไมอ้อกจากขยะอ่ืนๆ 
จดัหาภาชนะท่ีมีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร ผกั ผลไม ้รวบรวมเศษอาหารไวเ้ล้ียงสัตว ์น าเศษผกัผลไม้
และเศษอาหารไปท าขยะหอมหรือน ้าหมกัจุลินทรีย ์(Effective Microorganisms: EM) เศษก่ิงไม ้ใบไม ้
ผสมกบักากท่ีไดจ้ากการท าขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมกัอินทรีย ์
  
  กรมควบคุมมลพิษ (อา้งแลว้) กล่าวถึงการจดัการขยะอินทรีย ์หรือมูลฝอยท่ียอ่ยสลายเอง 
ดว้ยวธีิการดงัน้ี  

1. การท าน ้าหมกัจุลินทรีย ์คือ สารละลายท่ีไดจ้ากการยอ่ยสลายเศษวสัดุท่ีเหลือใชจ้ากส่วน
ต่างๆ ของพืชหรือสัตว ์โดยผา่นกระบวนการหมกัในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจน มีจุลินทรียท์  าหนา้ท่ียอ่ย
สลายเศษซากพืชและซากสัตวเ์หล่านั้นให้กลายเป็นสารละลายรวมถึงการใช้เอนไซม์ท่ีเกิดข้ึนเอง   
ตามธรรมชาติหรือมีการเติมเอนไซม์หรือการเร่งการย่อยสลาย ท าให้เกิดกระบวนการย่อยสลายได้
อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน น ้ าหมกัจุลินทรียแ์บ่งออกตามประเภทของวตัถุดิบท่ีน ามาใช้ในการผลิต แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ     
   1.1 น ้าหมกัจุลินทรียท่ี์ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก จ าแนกเป็น 
  1) เศษอาหาร 
   2) เศษผกั 
  3) เศษผลไมร้สเปร้ียว 
  4) เศษผลไมสี้แดง สีเหลือง 
  5) พืชสมุนไพร 
   1.2 การท าน ้าหมกัจุลินทรียผ์ลิตจากสัตว ์
 
 



 

 

23 

  2. การท าปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยหมกั 
   การท าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมักเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถลดปริมาณขยะ และ
แกปั้ญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถลดการใชปุ๋้ยเคมีของเกษตรกร เป็นการส่งเสริมการท า
เกษตรแบบธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์ ลดปริมาณขยะอินทรียท่ี์จะตอ้งน าไปก าจดัอนัเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในเร่ืองการก าจัดเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และน าปุ๋ยหมักท่ีได้ไปใช้
ประโยชน์ไดโ้ดยตรง 
  3. การผลิตเช้ือเพลิงเขียว 
   เป็นการใชว้สัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร เช่น เศษพืช ก่ิงไม ้ใบไมช้นิดต่างๆ เศษวสัดุ
ทางการเกษตร เช่น ซังขา้วโพดหลงัจากการกะเทาะ ชานออ้ย และแกลบ เป็นตน้ มาท าเป็นเช้ือเพลิง
พลงังานทดแทนการใชถ่้านไม ้หรือก๊าซจะท าให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน และ
หากมีการใชเ้ช้ือเพลิงพลงังานทดแทนน้ีอยา่งกวา้งขวาง จะท าให้เกิดอาชีพรับจา้งในการผลิตเช้ือเพลิง
จากวสัดุทางการเกษตรน้ีดว้ย 
 ยงัมีอีกแนวคิดในการจดัการขยะ ได้แก่ แนวคิดส าหรับการจดัการของเสียเหลือศูนย ์หรือ    
Zero waste (บริหารจดัการขยะ การจดัการของเสียด้วยแนวคิด Zero waste หรือ ของเสียเหลือศูนย์, 
www.energysavingmedia.com) เป็นปรัชญาท่ีส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่เพื่อเป็น
การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนให้นอ้ยท่ีสุดโดย
ใชห้ลกัการของ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) รวมทั้งการออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม่ไดเ้กือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียท่ีส่งไปก าจดัโดยวิธีการฝังกลบและ/หรือโดย
เตาเผาท าลายใหมี้ปริมาณนอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากในปัจจุบนัมีขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีส าหรับก าจดัของเสียและ
วิธีการควบคุมมลพิษดา้นกล่ินและไอระเหยท่ีตอ้งมีค่าใชจ่้ายการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งน้ีทรัพยากร
ควรมีการหมุนเวยีนใชเ้ป็นแบบระบบปิด (Closed-loop system) สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดด้งัแสดง
ในแผนภูมิการบริโภคทรัพยากรแบบยัง่ยนื ดงัแสดงในภาพ 2.2 
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ภาพ 2.2 แผนภูมิแสดงการบริโภคทรัพยากรแบบยัง่ยนื 

ทีม่า: www.energysavingmedia.com การจดัการของเสียดว้ยแนวคิด 
“Zero Waste หรือ ของเสียเหลือศูนย”์ 

 
 วิกิพี เดีย (http://en.wikipedia.org/wiki/Zero_waste / 1 เมษายน 2557 ) ระบุไว้ดังน้ีว่า Zero waste 
เกิดข้ึนในช่วงกลาง ค.ศ. 1970 โดยประกาศใช้เป็นช่ือของบริษัทแห่งหน่ึงท่ีมีช่ือว่า Zero Waste 
Systems Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นการท าธุรกิจการรีไซเคิลสารเคมีท่ีใช้
แลว้จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การกรองน ้ ามนัใช้แลว้เพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่จากอุตสาหกรรม
ผลิตแป้นพิมพ ์โดยจ าหน่ายสินคา้รีไซเคิลในราคาท่ีถูกลงกวา่ของเดิมมาก จึงท าให้บริษทัท าธุรกิจการ
รีไซเคิลของเสียประสบความส าเร็จ เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายไปทัว่โลกและได้รับค าช่ืนชมอย่างมาก
ส าหรับเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีบริษทัไดพ้ฒันาจนไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็น “ผูน้ าดา้นแลกเปล่ียนของเสีย
ท่ีขยนัและมีความกระตือรือร้น” และในเวลาต่อมาบริษทัได้ท าการเรียกร้องให้ผูผ้ลิตสินค้าต่างๆ        
มีการออกแบบผลิตภณัฑ์แนวใหม่ท่ีลดการเกิดของเสีย และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 
หลงัจากนั้นในช่วงปี ค.ศ. 1998-2003 เกิดกระแสเรียกร้องจากสังคมในเร่ืองความตอ้งการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี โดยเฉพาะเกิดกระแสความตอ้งการชุมชน รูปแบบ Zero waste ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน
รวมไปถึงการเกิดแนวปฏิบติัดา้นการส่งเสริมแนวทางของ Zero waste ให้ใกลเ้คียงกบัความหมายของ 
“ของเสียเหลือศูนย”์ ใหเ้ป็นไปไดม้ากท่ีสุด 

นอกจากน้ี ส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2553) ยงัได้ให้แนวคิดขยะเหลือศูนย ์(Zero 
waste management ) โดยยดึหลกัการ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ และมี
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เป้าประสงค์ คือ การท าให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและก าจัดท่ีเหลือ (Residue) ด้วยเทคโนโลยีท่ี มี
ประสิทธิผลการจดัการขยะเหลือศูนยจึ์งเป็นการวางยุทธศาสตร์ท่ีต้องการขบัเคล่ือนจากฐานสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงวิธีการเก่าๆ สู่การด าเนินการอีกรูปแบบหน่ึง ท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคให้เกิดความร่วมมือ ซ่ึงหลกัการของกรอบแนวคิดขยะเหลือศูนย ์มีดงัน้ี 1) ลดปริมาณ
ของเสียท่ีจะทิ้งให้เหลือน้อยท่ีสุด (Minimizes residual waste) 2)ใชว้ตัถุการผลิตท่ีสามารถน ากลบัมา
แปรรูปใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด (Maximizes recycling) 3) บริโภคลดลงหรือการจ ากัดการบริโภค 
(Reduces consumption) 4) มีความเช่ือมัน่ไดว้า่เม่ือบริโภคสินคา้แลว้ สินคา้นั้นสามารถน ากลบัมาใช้
ซ ้ าได ้ซ่อมแซมหรือแปรรูปใหม่ได ้5) ผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้วสัดุในการผลิต
และสร้างมลพิษนอ้ยลง 6) ออกแบบการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีผสมผสานการน าวสัดุกลบัมาแปรรูปไดใ้หม่ 
7) เร่งประชาสัมพนัธ์และรณรงค์การใช้สินคา้ท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช้ 8) พฒันาการน าขยะกลบัมา  
แปรรูปใช้ใหม่ได้มากท่ีสุด 9) มีนโยบายในการเก็บภาษีท่ีรวมอยู่ในราคาสินค้าท่ีคิดจากต้นทุนท่ี
แทจ้ริงจากผูผ้ลิตสินคา้และผูบ้ริโภค 10) ช่วยยกระดบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินให้
สามารถเล้ียงตวัเองไดภ้ายในชุมชน และ 11) สร้างงานใหแ้ก่ชุมชนเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม 
 ส่วนการจดัการขยะด้วยวิธีการน าของเสียไปฝังกลบนั้นมีข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน ปกติแล้ว
สถานท่ีฝังกลบของเสียควรอยูห่่างไกลจากชุมชนและตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดใหญ่ในการฝังกลบของเสียใน
ปริมาณมาก รวมทั้ งจ  าเป็นต้องระมัดระวงัปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นด้านน ้ าเสียหรือ           
น ้ าชะขยะท่ีต้องบ าบดั มาตรการป้องกนัน ้ าใตดิ้นปนเป้ือนจากน ้ าชะขยะ การควบคุมกล่ินและไอ
ระเหยจากสถานฝังกลบของเสีย ดังนั้ นในปัจจุบันวิธีการก าจดัของเสียแบบวิธีฝังกลบจึงมีความ
ยากล าบาก     มากข้ึนทั้งในดา้นกระแสคดัคา้นจากชุมชนและการควบคุมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวด
มากยิ่งข้ึน   หลายประเทศในยุโรปและบางประเทศในเอเชีย เช่น ประเทศญ่ีปุ่นได้มีกฎระเบียบ
เคร่งครัดให้มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล ขยะอินทรียแ์ละขยะพิษออกไปก่อนด าเนินการฝังกลบ เพื่อเป็น
การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท่ีสามารถรีไซเคิลน ากลบัมาใชไ้ดอี้กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเป็น
การป้องกนัปัญหามลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการฝังกลบ เช่น การเกิดน ้ าชะขยะหรือน ้ าเสียท่ีมีความ
สกปรกของสารอินทรีย์และโลหะหนักท่ีค่อนข้างสูง ปัญหาของกล่ินเหม็นจากการย่อยสลาย
สารอินทรียห์ลงเหลือ และปัญหาดา้นสุขภาพต่อผูค้นในชุมชนอีกดว้ย 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2553) ศึกษาโครงการน าร่องการจดัการขยะระดับองค์การบริหาร     
ส่วนต าบล โดยไดศึ้กษาความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีการจดัการขยะมูลฝอยท่ีชุมชนจะน ามาใช้
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ในประเทศไทย ซ่ึงมีรูปแบบการก าจดัขยะมูลฝอยท่ีสามารถผลิตพลงังานได้ และไม่สามารถผลิต
พลงังานได ้โดยใช้เทคโนโลยีทางความร้อน ซ่ึงเป็นการใช้กระบวนการทางความร้อนในการก าจดั  
มูลฝอย ไดแ้ก่ เทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย (Incineration) เป็นการใชอุ้ณหภูมิสูงในการท าให้ขยะมูลฝอย
เกิดการแตกสลายดว้ยความร้อน (Thermal cracking) โดยกระบวนการดงักล่าวตอ้งการความร้อนจาก
ภายนอก (Endothermic process) เพื่ อช่วยให้ปฏิ กิ ริยาด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจาก
กระบวนการ แตกสลายดว้ยความร้อนแลว้ ขยะมูลฝอยบางส่วนอาจท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่กบัสาร 
ออกซิไดเซอร์ ซ่ึงจะท าให้มูลฝอยเปล่ียนสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ 
กระบวนการดงักล่าวน้ีเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermal process) จึงสามารถน าความร้อนท่ีได้
ไปใช้ในการผลิตพลังงาน หรืออาจน าผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากการแตกสลายด้วยความร้อนไปผ่าน
กระบวนการเพื่อผลิตเป็นเช้ือเพลิงสังเคราะห์ แลว้จึงน าไปผลิตพลงังานต่อไป การก าจดัมูลฝอยดว้ย
กรรมวิธีทางความร้อน แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ เทคโนโลยีการเผาไหม ้(Incineration) เทคโนโลยีการ
ผลิตก๊าซเช้ือเพลิง (Gasification) และเทคโนโลยไีพโรไลซิส (Pyrolysis) ดงัแสดงในภาพ 2.3  
 
 
 
 

 
 

ภาพ 2.3 แผนภูมิแสดงการก าจดัขยะมูลฝอยดว้ยเทคโนโลยทีางความร้อน 
ทีม่า: รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ โครงการน าร่องการจดัการขยะระดบัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 
 

  1) เทคโนโลยีการเผาไหม้ หรือเทคโนโลยีเตาเผามูลฝอย  (Incineration) มีหลักการท างาน 
หรือการเผาไหม้มวลโดยตรง  (Mass burn system) เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหว่างเช้ือเพลิงและ   
สารออกซิไดเซอร์ซ่ึงอาจเป็นอากาศหรือออกซิเจน โดยมีการใส่ปริมาณสารออกซิไดเซอร์เขา้ไป     
ในปริมาณเพียงพอท่ีจะท าให้เกิดเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการเผาไหม้สมบูรณ์    
คือ ก๊าซร้อนท่ีเกิดจากปฏิกิริยาคายความร้อน เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของเทคโนโลยเีตาเผามูลฝอย 
คือ การท าลายมูลฝอย ดงันั้นจึงท าให้มวลและปริมาตรของมูลฝอยหายไปอย่างรวดเร็ว การเผาไหม ้

 

 

อากาศเกินพอ              จ ากดัอากาศ            ไม่ใชอ้ากาศ 

 

                                             

                      

             

 

            

   

 

เทคโนโลยทีางความร้อน 

การเผาไหม ้ การผลิตก๊าซเช้ือเพลิง ไพโรไลซิส 

ก๊าซร้อน ข้ีเถา้ ก๊าซเช้ือเพลิง ข้ีเถา้ ถ่านชาร์ น ้ามนัไพโรไลซิส 
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ในเตาเผามูลฝอยนั้น ท าให้สามารถลดมวลของมูลฝอยลงได้ร้อยละ  70 และลดปริมาตรลงได้ถึง     
ร้อยละ 90 อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นการเผาไหมโ้ดยตรง จึงท าให้มีการใชส้ารออกซิไดเซอร์ปริมาณ
มากป้อนเขา้สู่บริเวณโซนเผาไหม  ้ท าให้ปริมาตรก๊าซไอเสียท่ีเกิดข้ึนมีปริมาณมากข้ึนตามไปด้วย 
ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการติดตั้งระบบควบคุมมลพิษอากาศบริเวณด้านหลงัโซนเผาไหม ้ขอ้ดีของ
เทคโนโลยีเตาเผา คือ มีความยืดหยุน่ต่อชนิดของขยะมูลฝอยสูง สามารถลดมวลและปริมาตรไดม้าก 
ใช้เวลาในการก าจัดน้อย ผลิตพลังงานได้มากท่ีสุด ใช้พื้นท่ีระบบน้อยท่ีสุด ส่วนข้อด้อย พบว่า         
ใชง้บประมาณในการลงทุนสูง และมีค่าใชจ่้ายสูงในการปฏิบติังานและบ ารุงรักษา ถา้ใชเ้ตาขนาดเล็ก
ท่ีสุดจะสามารถผลิตพลงังานไดไ้ม่ต ่ากวา่ 250 ตนัต่อวนั เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงท่ียงัไม่สามารถพฒันา
เทคโนโลยไีดเ้องในประเทศ และยงัอาจพบปัญหาเร่ืองขาดการยอมรับจากประชาชน   
 เน่ืองจากกระบวนการเผาไหม้เป็นกระบวนการคายความร้อน  จึงเกิดก๊าซไอเสียจากห้อง     
เผาไหม้ท่ีมีอุณหภูมิประมาณ  750 - 1,000 องศาเซลเซียส  ซ่ึงเป็นอุณหภูมิท่ีสูงมาก ดังนั้ นการน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ จึงตอ้งมีการลดอุณหภูมิของก๊าซก่อนท่ีก๊าซจะส่งไปยงัระบบควบคุม
มลพิษก่อนท่ีจะปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยการใช้หม้อน ้ าเปล่ียนพลังงานความร้อนท่ีอยู่ในก๊าซ      
ไอเสียเป็นน ้ าร้อนหรือไอน ้ า อุปกรณ์ส าหรับการผลิตน ้ าร้อนหรือไอน ้ า ไดแ้ก่ หมอ้น ้าร้อน หมอ้ไอน ้ า
ความดันต ่า และหม้อไอน ้ าความดัน น ้ าร้อนหรือ ไอน ้ าท่ีผลิตได้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการอุตสาหกรรมหรือเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า  

2) เทคโนโลยไีพโรไลซิส/ก๊าซซิฟิเคชัน่ (Pyrolysis/Gasification) เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนควบคู่
กนั และเป็นกระบวนการยอ่ยท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งกระบวนการเผาไหม ้กล่าวคือขยะมูลฝอยเม่ือถูกท า
ให้แห้งโดยการระเหยความช้ืนทิ้งไปแลว้ จะมีการน าความร้อนจากการเผาไหมก่้อนหน้าน้ีมาท าให้
ตวัเองเกิดการแตกสลายทางความร้อนและกลายเป็นก๊าซเช้ือเพลิงสังเคราะห์ ขณะเดียวกนัมกัมีการจ่าย
ออกซิไดซ์เซอร์เขา้มาบริเวณท่ีเกิดปฏิกิริยาด้วยเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหมบ้างส่วน (Partial oxidation)     
ซ่ึงจะไดค้วามร้อนเกิดข้ึนมาจากปฏิกิริยาและน าไปใชใ้นกระบวนการแตกสลายทาง ความร้อน ดงันั้น 
อาจกล่าวไดว้่าปฏิกิริยาไพโรไลซิส/ก๊าซซิฟิเคชั่นมกัเกิดคู่ควบกนั อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาดงักล่าว      
มีความแตกต่างกนัทั้งใน3เร่ืองของสภาวะการท างานและผลิตภณัฑท่ี์ได ้การน าเทคโนโลยีไพโรไลซิส/
ก๊าซซิฟิเคชั่นมาใช้ในการก าจัดมูลฝอย จึงแตกต่างจากการใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ เน่ืองจาก
วตัถุประสงค์หลกัไม่ใช่การท าลายมูลฝอยให้หมดส้ินไป (Destruction) แต่เป็นการแปรรูป (Conversion) 
ขยะมูลฝอยซ่ึงอยู่ในสภาพเช้ือเพลิงแข็ง ให้กลายเป็นเช้ือเพลิงก๊าซท่ีน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อการ   
เผาไหม้ในเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน  (Internal combustion engine) หรือเคร่ืองยนต์กังหันก๊าซ       
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(Gas turbine engine) หรือเพื่อการเผาไหมโ้ดยตรงในเคร่ืองก าเนิดไอน ้ า (Burner in steam generator) 
หรืออาจน าไปผ่านกระบวนการต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นเพื่อสังเคราะห์เป็นเช้ือเพลิงเหลวหรือใช้ใน
อุตสาหกรรมเคมี ขอ้ดีของเทคโนโลยีไพโรไลซิส/ก๊าซซิฟิเคชัน่ คือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด ลดมวล
และปริมาตรได้มาก ใช้เวลาก าจดัน้อย สามารถผลิตพลงังานได้แม้ระบบมีขนาดเล็ก  และสามารถ
พฒันาเทคโนโลยไีดเ้องในประเทศ ส่วนขอ้ดอ้ย คือ ใชง้บประมาณในการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ปฏิบติังานและบ ารุงรักษาสูง กรณีท่ีระบบมีขนาดใหญ่ คือ เหมาะกบัขยะมูลฝอยท่ีมีความช้ืนต ่า และ
ค่าความร้อนสูง ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการไพโรไลซิส/ก๊าซซิฟิเคชัน่มีหลายประเภท เช่น 
ถ่านชาร์ซ่ึงมีค่าความร้อนประมาณ 25 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ท่ีสามารถน าใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแข็งส าหรับ
อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและปูนซีเมนต์ น ้ ามนัท่ีมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและก๊าซเช้ือเพลิง 
สามารถน ามาใชเ้ป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับกระบวนการเผาไหมใ้นเคร่ืองยนต์ดีเซลรอบต ่าเพื่อผลิต
พลังงานไฟฟ้า ก๊าซเช้ือเพลิงท่ีเกิดจากกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่นจะมีค่าความร้อนประมาณ  4-6        
เมกะจูลต่อลูกบาศก์เมตรท่ีสภาวะปกติ สามารถน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงส าหรับการเผาไหมโ้ดยตรงใน
หมอ้น ้ากงัหนัก๊าซ หรือในเคร่ืองยนตส์ันดาปภายในเพื่อผลิตพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า 

3) เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biological technology) เป็นเทคโนโลยีการก าจดัขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตพลงังานดว้ยกระบวนการทางชีวภาพ เป็นการยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์เป็นองค์ประกอบในขยะ 
มูลฝอยด้วยจุลินทรีย์ และได้ผลิตภณัฑ์ คือ สารปรับปรุงดิน และก๊าซชีวภาพ ข้ึนอยู่กับชนิดของ
เทคโนโลยทีางชีวภาพท่ีน ามาใช ้ซ่ึงเทคโนโลยดีงักล่าวสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

3.1) เทคโนโลยีการยอ่ยสลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน(Anaerobic digestion) เทคโนโลยี
น้ีใช้กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรียใ์นระบบ ไม่ใช้ออกซิเจนมาบ าบดัของเสียอินทรีย  ์โดย
จุลินทรียจ์ะท าการย่อยสารอินทรียท่ี์มีโมเลกุลใหญ่ๆ ไปเป็นสารท่ีมีโมเลกุลท่ีเล็กลงจนกระทัง่ได ้ 
ก๊าซชีวภาพท่ีมีส่วนประกอบส าคญั คือ ก๊าซมีเทน ซ่ึงสามารถน ามาใช้ในการแปรรูปพลังงานท่ี        
น ากลบัมาใชใ้หม่ได ้นอกจากน้ีกากตะกอนท่ีเหลือจากกระบวนการยอ่ยสลาย ยงัสามารถน าไปใชเ้ป็น
สารปรับปรุงดินหรือปุ๋ยอินทรีย์ มีขอ้จ ากดั คือ สามารถรองรับไดเ้ฉพาะสารอินทรียท่ี์ย่อยสลายง่าย
เท่านั้น ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการคดัแยกขยะมูลฝอยประเภทขยะรีไซเคิลและของเสียอนัตรายออก
ก่อน ระบบจึงจะท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้ดี คือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด องค์ประกอบขยะ
มูลฝอยในประเทศมีสารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายไดสู้งเทคโนโลยไีม่ซบัซอ้น สามารถพฒันาเทคโนโลยใีน
ประเทศไดเ้อง (ยกเวน้ระบบผลิตพลงังาน) และมีขอ้ด้อย คือ ขยะมูลฝอยในประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นขยะทิ้งรวม ยากต่อการคดัแยก ตอ้งมีการพฒันาสายพนัธ์จุลินทรียท่ี์ให้ผลผลิตก๊าซสูง (Gas yield) 
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และทนทานสภาพส่ิงแวดล้อมได้ดี การน าไปใช้ประโยชน์  โดยน าไปเป็นเช้ือเพลิงในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากก๊าซชีวภาพสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเคร่ืองยนต์ก๊าซ กงัหันก๊าซ
หรือหมอ้ไอน ้า นอกจากน้ีหากน าก๊าซชีวภาพท่ีไดไ้ปปรับปรุงคุณสมบติัใหใ้กลเ้คียงกบัก๊าซธรรมชาติ
ก็จะสามารถน าก๊าซชีวภาพนั้นมาเป็นสารตั้งตน้ในการผลิตไฮโดรเจนเพื่อใชใ้นเซลลเ์ช้ือเพลิง หรือน า
ก๊าซชีวภาพน้ีมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในยานพาหนะได ้ 

3.2) เทคโนโลยีการย่อยสลายแบบใช้ออกซิ เจน  (Aerobic composting) ห รือ
เทคโนโลยีการหมักปุ๋ย (Composting) เป็นเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจน หรือเป็น
กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพโดยใช้อากาศหรือออกซิเจน ภายในกระบวนการหมักปุ๋ย
สารอินทรียท่ี์ปะปนอยูใ่นขยะมูลฝอยชุมชน เช่น เศษผกั เศษอาหาร เศษก่ิงไม ้ใบไม ้หญา้ และอ่ืนๆ 
จะเปล่ียนสภาพไปเป็นน ้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลงังานและสารท่ีได้จากกระบวนการหมกั   
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกสารอินทรียจ์ะถูกยอ่ยสลาย โดยใชก้ระบวนการเผาผลาญอาหาร
ของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีต้องการออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร เช่น  ไส้เดือน ให้กลายเป็น
สารประกอบทางเคมีง่ายๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากกระบวนการเผาผลาญดงักล่าว คือ พลงังานความร้อน 
จากนั้นปริมาณสารอาหารในสารอินทรียจ์ะลดลง ท าให้กระบวนการเผาผลาญเกิดข้ึนชา้ลง ขั้นตอนท่ี 
2 เป็นการยอ่ยสลายสารอินทรียท่ี์ใชค้วามร้อนจากพลงังานความร้อนท่ีเกิดข้ึนจากขั้นตอนแรก ท าให้
อุณหภูมิและสารอาหารลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขั้นตอนท่ี 2 น้ี การย่อยสลายจะส้ินสุดลงเม่ือไม่มี
สารอาหารและพลงังานท่ีมากพอท่ีจะท าให้เกิดกระบวนการท่ีส่ิงมีชีวิตใชใ้นการยอ่ยสลาย ซ่ึงจะตาย
ในท่ีสุด และสารอินทรียจ์ะถูกยอ่ยสลายจนแปรสภาพไปเป็นสารปรับปรุงดิน ซ่ึงเรียกวา่ ปุ๋ยอินทรีย ์ 
มีขอ้ดี คือ เป็นเทคโนโลยีสะอาด และเน่ืองจากองค์ประกอบขยะมูลฝอยในประเทศมีสารอินทรีย์      
ท่ียอ่ยสลายไดสู้ง จึงเป็นเทคโนโลยีท่ีง่าย สามารถสร้างและใช้งานไดใ้นชุมชน และใช้งบประมาณ 
ในการลงทุนและค่าด าเนินการต ่า แต่มีข้อด้อยคือ ขยะมูลฝอยในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นขยะ       
ทิ้งรวม ยากต่อการคดัแยก และตอ้งสร้างตลาดใหแ้ก่สารปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเพิ่มความตอ้งการให้
ระบบ 

3.3) เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมูลฝอย (Landfill gas to energy) 
เป็นการน าขยะมูลฝอยท่ีย่อยสลายไดง่้ายมาฝังกลบโดยมีการขุดหลุมฝังกลบให้มีความลึกตามท่ีได้
ออกแบบไว ้ด าเนินการเทขยะมูลฝอยลงไปเกล่ียให้ทัว่หลุมและกลบดว้ยดินให้แน่น กระบวนการ
ผลิตก๊าซจะใช้กระบวนการย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนเพื่อให้เกิดจุลินทรีย์ในช่วงแรก จากนั้ น
จุลินทรียท่ี์เกิดข้ึนจะท าหนา้ท่ียอ่ยสลายขยะมูลฝอยท่ีเหลือในสภาวะแบบไม่ใชอ้ากาศ เน่ืองจากก๊าซ
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ออกซิเจนในหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยไดถู้กใชห้มดไปแลว้ในขั้นตอนแรก ก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ 
ก๊าซมีเทน (CH

4
) เป็นองคป์ระกอบหลกัจะถูกเก็บรวบรวมและส่งผา่นท่อใตดิ้นเพื่อน าไปผลิตพลงังาน 

มีขอ้ดี คือ หลุมฝังกลบมีอยูแ่ลว้จ านวนมาก เทคโนโลยีน้ีจะช่วยลดการปล่อยมีเทน ลดความเส่ียงใน
การระเบิดหรือเพลิงไหมบ้ริเวณฝังกลบ เทคโนโลยีไม่ซบัซ้อนมากนกั สามารถพฒันาองค์ความรู้ข้ึน
เองไดใ้นประเทศ และขอ้ดอ้ย คือ การพยากรณ์อตัราเกิดก๊าซข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลากหลาย ยากต่อการ
พยากรณ์ และยงัขาดองคค์วามรู้เร่ืองการเก็บก๊าซ การท าความสะอาด และการผลิตพลงังาน ผลิตภณัฑ์
ท่ีเกิดข้ึนสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรง (Direct Use) ในหม้อไอน ้ าส าหรับผลิตพลังงาน   
ความร้อน หรือน าไปใช้ในเคร่ืองยนต์สันดาปภายในประเภทต่างๆ เช่น เคร่ืองยนต์ก๊าซ กงัหันก๊าซ 
และการใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใชใ้นเซลลเ์ช้ือเพลิงเพื่อผลิตพลงังานไฟฟ้า  

3.4) เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงจากมูลฝอย (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็น
เทคโนโลยีขั้นกลางในการเตรียมเช้ือเพลิงจากมูลฝอย เพื่อน าไปใช้ในการผลิตพลังงานต่อไป 
เทคโนโลยีการผลิตเช้ือเพลิงจากขยะมูลฝอย มีความแตกต่างจากการใช้เทคโนโลยีท าลายโดยใช้
เทคโนโลยีความร้อนหรือเทคโนโลยีชีวภาพ  กล่าวคือ เป็นการเปล่ียนรูปขยะมูลฝอยโดยคดัเลือก
องคป์ระกอบของมูลฝอยท่ีมีพลงังานสูง มาสู่กระบวนการในการคดัแยกและแปรรูปเป็นขยะเช้ือเพลิง 
ท่ีสามารถน าไปใช้ในการผลิตพลังงานต่อไป เทคโนโลยีดงักล่าวมีขอ้ได้เปรียบเน่ืองจากสามารถ
กระจายไปด าเนินการตามจุดต่างๆ ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยได้โดยไม่ต้องมีการขนยา้ยขยะ     
มูลฝอยไปสู่แหล่งก าจดัขยะ ดงันั้นขยะเช้ือเพลิง จึงเป็นขยะมูลฝอยท่ีผ่านกระบวนการจดัการต่างๆ 
เช่น การคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมไ้ม่ไดอ้อก ดว้ยการฉีกหรือตดัมูลฝอยออกเป็นช้ินเล็กๆ ขยะเช้ือเพลิงท่ี
ไดไ้ม่ตอ้งมีการใช้พลงังานทนัทีเหมือนกบัสองเทคโนโลยีแรก แต่สามารถเก็บรักษาและน าไปผลิต
พลงังานไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการให้มีค่าความร้อนท่ีสูงกวา่ หรือมีคุณสมบติัเป็นเช้ือเพลิงท่ีดีกวา่การน า
ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง เน่ืองจากมีองค์ประกอบทั้งทางกายภาพและทางเคมีท่ีคงท่ี 
การแปรรูปขยะมูลฝอยให้กลายเป็นขยะเช้ือเพลิงนั้น จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการจดัการท่ีข้ึนอยู่กับ
คุณสมบติัของขยะเช้ือเพลิงท่ีตอ้งการ กระบวนการการจดัการทัว่ไป   มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (1) การคดั
แยกท่ีแหล่งก าเนิด (2) การคดัแยกดว้ยมือหรือเคร่ืองจกัร (3) การลดขนาด (4) การแยกขนาด (5) การ
ผสม (6) การท าใหแ้หง้และการอดัแท่ง และ (7) การบรรจุและการเก็บ  

การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ ขยะเช้ือเพลิงท่ีผลิตไดจ้ะมีค่าความร้อนสูงกวา่
ขยะมูลฝอยทัว่ไป และมีคุณสมบติัท่ีดีกวา่ เช่น มีรูปร่างสม ่าเสมอ มีการผสมขององคป์ระกอบเป็นเน้ือ
เดียวกนั จึงสามารถน าไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในเทคโนโลยีทางความร้อน ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยีเตาเผา
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หรือเทคโนโลยีไพโรไลซิส/ก๊าซซิฟิเคชัน่ เพื่อใชผ้ลิตพลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้า ขอ้ดี คือ 
ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีค่าความร้อนสูง สามารถน าผลิตภณัฑ์ท่ีได้ไปจ าหน่ายได้โดยตรง หรือน าไปเป็น
เช้ือเพลิงส าหรับกระบวนการเผาไหมเ้พื่อผลิตพลงังาน สามารถกระจายด าเนินการตามจุดต่างๆ ท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดมูลฝอยไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการขนยา้ยไปสู่แหล่งก าจดัเช้ือเพลิงท่ีได ้สามารถเก็บรักษาและ
น าไปผลิตพลังงานได้ตามเวลาท่ีต้องการ แต่มีข้อด้อย คือ วิธีน้ีไม่ใช่วิธีการก าจดัขยะมูลฝอยให ้   
หมดส้ิน แต่เป็นเพียงการเปล่ียนรูปขยะมูลฝอยใหเ้ป็นเช้ือเพลิง 

 
กรมควบคุมมลพิษ (2551) กล่าวถึงแนวทางการจดัการกากไขมนัจากบ่อดกัไขมนั 

จากแหล่งก าเนิด ไดแ้ก่ บา้นเรือน ร้านอาหาร ประกอบดว้ยการจดัการ ดงัน้ี 1) การรวบรวมกากไขมนั 
โดยหน่วยงานเอกชนท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บัเทศบาล ซ่ึงจะมีการด าเนินงานท่ีถูกสุขลกัษณะของการ
รวบรวมกากไขมนัของแหล่งก าเนิดมลพิษแต่ละประเภท หรือหน่วยงานเทศบาลท่ีตอ้งใชเ้วลาในการ
เตรียมแผนอตัราก าลงัคนและงบประมาณท่ีจะเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมขนกากไขมนัจากบ่อดัก
ไขมนัท่ีจะน าไปแปรรูป  2) การแปรรูปกากไขมนั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ การแปรรูป ณ แหล่งก าเนิด
ในกลุ่มบ้านเรือน ร้านอาหารทั่วไปท่ีมีขนาดเล็กมีปริมาณกากไขมนั เฉล่ีย 200กรัม/วนั-ครัวเรือน หรือ      
2.6 กิโลกรัม/วนั-ร้านอาหาร ถือว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อย ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมต่อการแปรรูป         
คือ เทียนหอม เทียนแฟนซีเพื่อการประดบัตกแต่งร้านอาหาร และสบู่เหลวเพื่อการล้างพื้นห้องน ้ า 
ส่วนร้านอาหารในโรงแรม ปริมาณกากไขมนัของร้านอาหารในโรงแรมท่ีมากสามารถท าไดห้ลายวิธี 
ซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ สบู่เหลว ไบโอดีเซล และเช้ือเพลิงอดัแท่ง ส่วนสถานีบริการน ้ ามนั
เช้ือเพลิงนั้นมีของเสียท่ีเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีมีพิษและเป็นของเสีย
อนัตรายชนิดท่ีไม่สามารถน ามาแปรรูปได ้จึงตอ้งเก็บไวใ้นภาชนะท่ีแยกจากอ่ืนๆ ก่อนจดัส่งไปยงั
โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 3) การก าจดักากไขมนั
ท่ีไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ซ่ึงก าจดัโดยการน าไปฝังกลบดว้ยกระบวนการตามหลกัสุขาภิบาล
ในพื้นท่ีท่ีได้คดัเลือกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีเกิดจากการปนเป้ือน     
ของน ้ าชะกากไขมนัซึมลงสู่ชั้นน ้ าใตดิ้น หรือก าจดัโดยการท าลายในเตาอย่างถูกสุขลกัษณะท่ีมีการ
ติดตั้งส่วนดกัจบัควนัพิษจากเตาเผาเน่ืองจากกากไขมนัมีสารระเหยปริมาณสูง 4) การมีส่วนร่วมและ
ประชาสัมพนัธ์ โดยการส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างจิตส านึก รวมทั้งให้ความรู้และสร้างความเขา้ใจ
แก่ประชาชนและหน่วยงานองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินงานในส่วนของการรวบรวมและ  
การแปรรูปกากไขมนัสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี สรุปไดว้่า การจดัการขยะหมายถึง การด าเนินงานโดยใช้หลกัการ
แกปั้ญหาท่ีตน้เหตุผนวกกบัการแกปั้ญหาท่ีปลายเหตุ ในการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการขยะท่ีเกิดข้ึน
จากการใช้ชีวิตประจ าวนั เช่น การเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และการ
บริโภคอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารจ าหน่ายในโรงอาหารจนเสร็จส้ินกิจกรรมการบริโภค 
รวมทั้ งกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นไปตามบริบทสังคมภายในมหาวิทยาลัย ท่ีจะต้องเร่ิมต้นด้วยการลด      
การสร้างขยะ คดัแยกขยะ เพื่อมีส่วนช่วยในการรวบรวม จดัเก็บเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ให้ไดข้อง
ท่ีใกล้เคียงของเดิม หรือของใหม่ท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดอี้กโดยใช้เทคโนโลยีในการ    
แปรรูปเพื่อให้เหลือขยะปริมาณน้อยท่ีสุด และน าขยะท่ีเหลือนั้นไปก าจดัอย่างถูกวิธี อนัจะน าไปสู่
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมใหเ้ป็นสังคมท่ีย ัง่ยนื 
 
2.2 แนวคิดการมีความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 
 1) ความหมายของความตระหนกั 
   Bloom (1971) กล่าวว่า ขั้นต ่าสุดของอารมณ์และความรู้สึก ความตระหนักเกือบคลา้ย
กบัความรู้ท่ีทั้งความรู้และความตระหนกันั้นไม่เนน้ลกัษณะของส่ิงเร้า แต่แตกต่างกนัท่ีความตระหนกั
ไม่ตอ้งเนน้ปรากฏการณ์ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามากระทบบุคคล 
   ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526) กล่าววา่ ความตระหนกัเกือบจะคลา้ยพฤติกรรมขั้นแรก
ของพฤติกรรมดา้นพุทธิปัญญา (Cognitive domain) คือความรู้เก่ียวกบัขอ้เท็จจริง (Knowledge) แต่มี
ขอ้แตกต่างกนัคือ ความตระหนกัไม่เก่ียวขอ้งกบัความจ าหรือความสามารถท่ีจะระลึกได ้แต่จะเกิดข้ึน
ในความรู้สึกว่า มีส่ิงหน่ึง มีเหตุการณ์หน่ึง หรือสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงรู้สึกว่ามีส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็น
ความรู้สึกท่ีเกิดจากสภาวะจิตใจ 
   มนสั สุวรรณ (2539) กล่าววา่ ความตระหนกัเป็นความรู้ท่ีประจกัษช์ดัเจน มี 4 ประการ 
คือ 

  1. รู้จริงหรือซาบซ้ึง เน้นการเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเร่ืองท่ีสนใจ รู้ซ้ึงวา่อะไรผิดอะไรถูก 
อะไรจะเป็นผลดี และอะไรจะเป็นผลเสีย 

  2. มีความรัก หวงแหน เนน้ในส่ิงท่ีเขา้ใจอยา่งซาบซ้ึงวา่เป็นท่ีถูก เป็นส่ิงท่ีดี เป็นส่ิง
ท่ีมีประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวม 

  3. มีความวิตกหรือห่วงใย ว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
สังคม  
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  4. ท าจริงหรือปฏิบติัจริง ไม่ไดเ้นน้จะตอ้งท า เป็นกรณีท่ีท าไดห้รือเป็นไปได ้ทุกคน
มีความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ อยู่ในระดบัหน่ึงเท่านั้น ปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถท าได้จริง
หรือปฏิบติัจริงไดโ้ดยตรง ก็สามารถท าจริงหรือปฏิบติัจริงไดโ้ดยออ้มในรูปแบบต่างๆได ้

   สรุปไดว้่า ความตระหนกัเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจของบุคคลจากการ
รับรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทว้า่ส่ิงใดผิดส่ิงใดถูก ส่ิงใดเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียต่อบุคคลและส่วนรวม 
โดยมีความวติกหรือห่วงใยวา่ส่ิงนั้นจะมีผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนเองและส่วนรวมซ่ึงจะ
สามารถปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อบุคคลและส่วนรวมไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้ม 
 
2.3  แนวคิดการมีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม 
    1) ความหมายของจิตส านึก 
     พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน กล่าวว่า จิตส านึก หมายถึง ภาวะท่ีจิตต่ืน
และรู้ตวัสามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ีสัมผสัได้
ดว้ยกาย (http://dictionary.sanook.com/ 15 พฤศจิกายน 2558) 
     อารีลักษณ์  พูลทรัพย์ (2556) กล่าวว่า ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ 
กล่าวถึง จิตส านึก (Conscious) หมายถึง จิตระดับส านึกเป็นส่วนของน ้ าแข็งท่ีอยู่เหนือผิวน ้ าต้อง   
แสงสว่างและอากาศปรากฏแก่สายตา คือ จิตหรือพฤติกรรมท่ีอยู่ในความควบคุมของส านึกรู้         
เป็นระดบัท่ีผูแ้สดงพฤติกรรมทราบและรู้ตวั 
     ไตรรงค์ เฉวียงหงส์ (2554 อา้งในอจัฉรา อศัวรุจิกุลชยัและคณะ,อา้งแลว้) 
กล่าวว่า จิตส านึก (Consciousness) หมายถึง ลกัษณะของจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ ความคิดและ
ความรู้สึกของคนเราต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน แลว้มีความโน้มเอียงทางจิตใจท่ีตระหนักหรือมีความสนใจ 
ตั้งใจท่ีจะเลือกปฏิบติัต่อส่ิงเร้าเหล่านั้นอยา่งไร 
     วิทยา เชียงกูล (2552) กล่าวว่า จิตส านึก (Conscious or Consciousness) 
หมายถึง สติการรู้ตวั รับรู้ทางดา้นประสาทสัมผสั ความคิดและความรู้สึกของตวัเอง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสภาพแวดลอ้มภายนอกในขณะใดขณะหน่ึง 
     เกษม ตนัติผลาชีวะ (2540) กล่าววา่ จิตส านึก (Conscious) หมายถึง ภาวะท่ี
ต่ืนและมีความรู้สึก สามารถตอบสนองต่อส่ิงเร้าได ้      
 
 



 

 

34 

    2) การปลูกฝังจิตสานึก 
     ประสาร มาลากุล  ณ  อยุธยา (2553) ก ล่าวว่า  การป ลูก ฝังจิตส านึ ก 
ประกอบดว้ย 
     2.1 การสร้างความพร้อมใหเ้กิดความตระหนกั 
     2.2 ป้อนขอ้มูลและสร้างการรวมตวัของความคิดในการแกปั้ญหา 
     2.3 ฝึกการวางแผนและน าไปปฏิบติั 
     2.4 ประเมินผลการปฏิบติัและการเสริมแรง 
 สรุปได้ว่า การมีจิตส านึก หมายถึง ลักษณะของจิตใจท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ ความคิดและ
ความรู้สึกของคนเราต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดข้ึน แลว้มีความโนม้เอียงทางจิตใจท่ีตระหนกัหรือมีความตอ้งการ 
ความสนใจ ตั้งใจท่ีจะเลือกท าในส่ิงนั้นๆ 
 
2.4 แนวคิดการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะ 
  ปกรณ์ ปรียากร (2543, อ้างใน ธนธรณ์บูรณารมย์, 2553) กล่าวว่า ประสิทธิภาพหรือการ
ท างานท่ีไดผ้ลตามปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการ โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีดีและการใช้เวลาท่ี
เหมาะสม 
 ศิริรัตน์ สุกีธร ทศันียว์รรณ พฤกษาเมาธานนัท ์และเบญจวรรณ คุณรัตนาภรณ์ (2545, อา้งใน
ธนธรณ์บูรณารมย ,์ อา้งแล้ว) ไดใ้ห้ความหมาย ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
จุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต ่าสุด กล่าวคือ ให้เกิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองน้อยท่ีสุดโดยมี
เป้าหมาย คือ ประสิทธิผลหรือบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวสู้งสุด 
  เซอร์โต (2000, อา้งใน ธนธรณ์ บูรณารมย,์ อา้งแลว้) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลไวว้า่ ประสิทธิภาพ เป็นวิธีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด 
โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต ่ าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้าหมาย คือ 
ประสิทธิผล หรือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวสู้งสุด อาจเรียกวา่ “ท าส่ิงต่างๆ ใหถู้กตอ้ง” 
 
 สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการจดัการขยะหมายถึง ความสามารถในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อ   
ลดปริมาณขยะดว้ยการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ให้ขยะบางประเภทไดน้ ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ โดย
ชุมชนมีความตระหนกัและจิตส านึกเขา้มาเก่ียวขอ้งในการจดัการขยะให้มีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผล
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ให้เหลือขยะท่ีจะทิ้งจริงน้อยลง โดยบรรลุจุดมุ่งหมายโดยเกิดความส้ินเปลืองน้อยท่ีสุดและเกิด
ประสิทธิผลท่ีก าหนดไวสู้งสุด 
 
2.5 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 ผูศึ้กษาไดท้บทวนผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกประเด็นการทบทวน ไว ้2 ประเด็น ดงัน้ี  
  2.5.1 ประเด็นการจดัการขยะ 
  2.5.2 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
  2.5.1 ประเด็นการจัดการขยะ  
  อฐัพล เรืองรอง (2556) ศึกษาการน านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบติั         
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการจดัการขยะ
มูลฝอย 2 ลกัษณะ คือ 1) การปล่อยโดยไม่มีการควบคุม และ 2) การควบคุมการก าจดั เพราะปริมาณ
และประเภทของขยะมูลฝอยในแต่ละพื้นท่ีมีแตกต่างกนั โดยกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
มีความสอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการขยะมูลฝอยท่ีก าหนดไวใ้นดา้นการจดัการ ดา้นกฎหมาย ดา้น
การลงทุนและด้านสนับสนุน แต่การด าเนินการยงัปรากฏในพื้นท่ีน้อยมาก ความไม่พร้อมในการ
จดัการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านสถานท่ี     
ด้านครุภณัฑ์ และด้านนโยบายของทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกัน ท าให้การจดัการขยะมูลฝอยเป็นไปตาม
นโยบายการจดัการขยะมูลฝอยยงัคงถูกจ ากดัตามไปดว้ย 

อิสระ ดวงเกตุ และคณะ (2556) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบภาชนะบรรจุ
อาหารส าหรับร้านค้าในชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีศึกษาตลาดน้อยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและย่อยสลายได้ พื้นท่ีศึกษาคือตลาดน้อยซ่ึงตั้ งอยู่ภายใน
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยลูกคา้เป็นนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พบว่า วสัดุท่ีใช้บรรจุ
อาหารโดยทัว่ไป คือกล่องโฟมและถุงพลาสติก เน่ืองมาจากหาซ้ือได้ง่าย มีราคาถูก สะดวก และ
รวดเร็ว แต่วสัดุเหล่านั้นไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ย่อยสลายยากและจะกลายเป็นขยะ
ปริมาณมาก จากการลงพื้นท่ีส ารวจพบวา่ร้อยละ 70 ของลูกคา้ทั้งหมดเป็นนิสิตซ่ึงมีพฤติกรรมการกิน
คิดเป็นร้อยละ 74.29 ของจ านวนนิสิตจะนัง่รับประทานอาหารในตลาดนอ้ย ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 25.71 
จะซ้ือกลับท่ีพกั ส าหรับลูกค้าท่ีเป็นบุคลากรร้อยละ 30 มีพฤติกรรมการกินคิดเป็นร้อยละ 26.67     
ของบุคลากรซ้ือรับประทานในตลาดน้อย และร้อยละ 73.33 ซ้ือกลับบ้าน ดังนั้ น การพฒันาและ
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ส่งเสริมภาชนะบรรจุสีเขียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เพื่อทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกจึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
   พิรียุตม์ วรรณพฤกษ ์(2555) ศึกษาเร่ืองการปรับปรุงนโยบายการจดัการขยะมูลฝอย
ของประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยงัไม่สามารถควบคุมอตัราการผลิตขยะมูลฝอยต่อประชากร    
ในเขตเมือง และอตัราการน าขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ประเทศยงั
อยูใ่นภาวะขาดแคลนระบบก าจดัมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ ส่งผลให้ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยยงัคง
มีแนวโน้มรุนแรงต่อเน่ือง โดยมีสาเหตุส าคญัจากปัญหาฐานขอ้มูลและการถ่ายทอดสาระส าคญัของ
นโยบายไปสู่การปฏิบติัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และปัญหาการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ 
เพื่อนโยบายและเป้าหมายท่ีสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง เช่น งบประมาณ บุคลากรท่ีมีความช านาญ
การ ผูว้ิจยัเสนอแนวทางการยกระดับมาตรฐานการจดัการเป็นขั้นตอนในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม 
ส าหรับแกปั้ญหาภาวะขาดแคลนระบบก าจดัขยะมูลฝอย โดยการปรับมาตรฐานวิธีก าจดัแบบเทกอง
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตและไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชน และเสนอให้มี
การก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
โดยก าหนดกฎหมายเฉพาะด้านการจดัการขยะมูลฝอย และจดัตั้ งหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก าหนด
นโยบายจดัท าแผนปฏิบติัการและก ากบัดูแล ควรมีรูปแบบความร่วมมือของทอ้งถ่ินในการพฒันา 
และบริหารโครงการซ่ึงควรมีสถานะเป็นนิติบุคคลท่ีมีโครงสร้างการบริหาร บุคลากร และ
งบประมาณเป็นของตนเอง และยงัไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงกลไกสนบัสนุนเพื่อให้เกิดกระบวนการ
จดัการตามหลกัการล าดบัความส าคญัของการจดัการขยะมูลฝอย โดยปรับเปล่ียนการวิเคราะห์ราคา
ส่วนเพิ่มอตัรารับซ้ือกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเดิมก าหนดจากตน้ทุนเทคโนโลยีแต่ละรูปแบบ ไปใช้เกณฑ์
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  ซ่ึงช่วยให้เกิดการคดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด เพื่อน าเอาขยะอินทรียไ์ป
ผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ท าให้ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือมีความ
เหมาะสมกบัการใชเ้ทคโนโลยเีตาเผา 
   วรรษดา  มะโนค า (2555) ศึกษาเร่ือง การเผาขยะในประเทศญ่ีปุ่น: ปัจจยัการเกิดและ
ผลประโยชน์ของการผลิตไฟฟ้าจากขยะในประเทศญ่ีปุ่น กรณีศึกษาโรงงานเผาขยะชินโคโต พบว่า 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงมีขยะปริมาณมาก การก าจดัขยะดว้ยการเผา จึงเป็นวิธีท่ี
แพร่หลายเน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นเป็นพื้นท่ีเกาะ มีพื้นท่ีแคบ หากสร้างเตาเผาขยะท่ีไม่ได้มาตรฐาน   
จะท าให้การเผาขยะเป็นการสร้างมลพิษ จึงมีการใช้เทคโนโลยีท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะได ้     
โดยการหมุนเวียนพลงังานความร้อนของก๊าซเสียท่ีมีความร้อนสูงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเผาขยะ ก่อเกิด
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เป็นไอน ้ าแลว้น าไปหมุนกงัหันไอน ้ าผลิตไฟฟ้า ซ่ึงปัจจยัการเกิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ มีดงัน้ี    
1) เพื่อตอ้งการใช้ผลพลอยได้จากการเผาขยะให้เป็นประโยชน์ จึงเร่ิมความสนใจใน ดา้นการผลิต
ไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานความร้อนท่ีเหลือเหมือนกบัทางทวปียุโรป 2) มีการตรวจพบไดออ็กซินจากข้ีเถา้
ในเตาเผาขยะ และเกิดการเสียชีวิตของผูท่ี้อาศยัอยู่รอบๆ โรงงานเผาขยะด้วยโรงมะเร็ง จึงมีการ
วางรากฐานเทคโนโลยีควบคุมไดออกซิน และยกระดบัอตัราการผลิตไฟฟ้า จากการพฒันาเทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าจากขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูง  3) รัฐบาลญ่ี ปุ่นให้เงินสนับสนุนในการก่อสร้าง
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ ในโรงงานไฟฟ้าจากขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูงในระยะเวลา 5 ปี ดงันั้น ในปี 
2553 เกิดโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะในประเทศญ่ีปุ่นมากถึง 306 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1 จาก
ปริมาณโรงงานเผาขยะทั้ งหมด มีก าลังผลิตไฟฟ้าทั้ งหมด 1,700 เมกะวตัต์ (MW) และมีปริมาณ
พลงังานไฟฟ้าทั้งหมด 7,210 จิกะวตัต์ (GWh) การใชเ้ทคโนโลยีในการก าจดัขยะ เกิดประโยชน์ดงัน้ี 
1) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีอตัราการปล่อยสารไดอ็อกซินในอตัราท่ีต ่ากว่ามาตรฐานมาก 2) ดา้นเศรษฐกิจ 
พลงังานความร้อนท่ีเหลือสามารถผลิตไฟฟ้าไวใ้ช้ในโรงงาน หรือขายให้แก่ผูป้ระกอบการไฟฟ้า    
น ารายได้สู่โรงงาน สามารถใช้ความร้อนท่ี เหลือจากโรงงาน ส่งน ้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ สูงไปใช้ ท่ี               
สระวา่ยน ้ าอุ่นให้แก่ศูนยว์ฒันธรรมและกีฬาโตเกียว  และใหค้วามร้อนให้แก่ศูนยพ์ฤกษชาติ พืชเขตร้อน
เกาะแห่งความฝันซ่ึงน ารายไดสู่้ภาครัฐ   
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) ศึกษาแผนการจดัการขยะ   
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ โดยท าการศึกษา ดังน้ี  (1) การศึกษาปริมาณและ
องค์ประกอบของขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมถึงรูปแบบการจดัการขยะท่ีมีการด าเนินการอยู่
แล้วภายในมหาวิทยาลัยพบว่า ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดเท่ากบั 3,688.16 กิโลกรัมต่อวนั (893.20    
ตนัต่อปี) โดยเกิดขยะในช่วงมีการเรียนการสอนในปริมาณ 5,236.17 กิโลกรัมต่อวนั (1,696.52 ตนั  
ต่อปี) และขยะในช่วงไม่มีการเรียนการสอนปริมาณ 2,140.10 กิโลกรัมต่อวนั (89.88 ตันต่อปี) 
อตัราส่วนการเกิดขยะเท่ากบั 0.08 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั หรือ 19.34 ตนัต่อคนต่อปี โดยอตัราการเกิด
ขยะในช่วงเปิดเทอมเท่ากบั 36.73 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และช่วงปิดเทอมเท่ากบั 1.95 กิโลกรัมต่อคน
ต่อปี ขยะท่ีพบแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เศษอาหาร 2) กระดาษ 3) พลาสติก 4) ขวดพลาสติก 
5) ไม ้    6) ผา้ 7) โลหะ 8) เซรามิค 9) แกว้ 10) ขยะอ่ืนๆ องคป์ระกอบรวมของขยะท่ีพบมากท่ีสุดคือ            
เศษอาหาร มีสัดส่วนเท่ากบั ร้อยละ 41 (367.38 ตนัต่อปี) รองลงมาไดแ้ก่ พลาสติกร้อยละ 17 (148.71 
ตันต่อปี) กระดาษร้อยละ 13 (118.54 ตันต่อปี) ขวดพลาสติกร้อยละ 11 (99.28 ตันต่อปี) และ           
ไมร้้อยละ 4 (40.06 ตนัต่อปี)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีการก าจดัขยะโดยเก็บรวบรวมขยะจากแหล่งก าเนิด 
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มาไว ้ณ จุดรวมขยะจ านวน 30 จุด จากนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นผูรั้บผิดชอบน าขยะเหล่าน้ีไป
ด าเนินการต่อ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไดมี้การว่าจา้งบริษทัเอกชนมาท าการเก็บขยะดว้ยการเก็บ
รวบรวมโดยใชร้ถบรรทุกขนาด 6 ตนั และเม่ือรวบรวมจากทุกจุดแลว้ จะท าการขนไปยงัจุดพกัขยะ
หรือศูนยถ่์ายมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ ณ สุสานหายยา ต าบลหายยา อ าเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม่  เพื่อท าการถ่ายเทขยะและคัดแยกขยะเพื่อน าไปรีไซเคิลและฝังกลบต่อไป               
(2) การศึกษาศกัยภาพและความเป็นไปไดใ้นการน าขยะมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 พบวา่ ขยะ
ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สามารถน าไปผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะไดจ้  านวน 307.31 ตนัต่อปี แต่ก าลงั
การผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 สามารถผลิตไดเ้พียง 73 ตนัต่อปี ส่วนขยะท่ีเหลือจะถูกก าจดัดว้ยการฝัง
กลบ จากองค์ประกอบขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใช้สูตร 4:3:1:1 (พลาสติก:กระดาษ :ไม้:          
แป้งมนั) เป็นสูตรท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับขยะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยสูตรน้ีมีค่าความร้อนและ
ความหนาแน่นเท่ากบั 28,989 kJ/kg และ 1,009.49 kg/m3

 ตามล าดบั การพิจารณาถึงความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในการก าจดัขยะดว้ยเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 พิจารณาตามระยะเวลาท่ีด าเนินโครงการ 5 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย 12% พบวา่ ในการก าจดัขยะดว้ยเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ 20,000 
บาท มีอตัราผลตอบแทนการลงทุนอยูท่ี่ 12.85% และระยะเวลาคืนทุน 3.7 ปี ซ่ึงผลการประเมินยงัคง 
มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์อยู่ แต่ยงัถือวา่ไม่มากนกั (3) การประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของการ
น าขยะมาผลิตเป็นเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 เป็นการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการ
ก าจดัขยะด้วยเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 เปรียบเทียบกบัการก าจดัขยะรูปแบบเดิม พบว่า การก าจดัขยะ  
ดว้ยเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้254.633 kg CO2-eq ส่วนการก าจดั
ขยะรูปแบบเดิมสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้96.796 kg CO2-eq แสดงใหเ้ห็นวา่ การก าจดั
ขยะดว้ยเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไดดี้กวา่การก าจดัรูปแบบเดิม 157.837 
kg CO2-eq /ตันขยะ (4) การประเมินความเป็นไปได้ของแนวทางในการจัดการขยะรูปแบบอ่ืน         
เม่ือเทียบกบัการจดัการขยะในปัจจุบนัและการน าขยะมาผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 เพียงอย่างเดียว 
โดยท าการศึกษาการก าจดัขยะ 7 กรณี แบ่งส่วนการศึกษาเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การผลิตพลงังานและวสัดุ 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า กรณีท่ี 1 การก าจดัขยะดว้ยการ 
ฝังกลบ ไม่สามารถน าขยะไปใชป้ระโยชน์ได ้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยูท่ี่ 144.267 kg CO2-
eq/ตนัขยะ กรณีท่ี 2 การก าจดัขยะดว้ยการรีไซเคิล ปริมาณ 278.80 ตนัต่อปี ส่วนของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกอยู่ท่ี 22.982 kg CO2-eqต่อตนัขยะ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ยงัไม่คุม้ค่าเท่าท่ีควร  
โดยมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยู่ท่ี -0.57ล้านบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนภายใน  5% และระยะเวลา   
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คืนทุน 14 ปี กรณีท่ี 3 การก าจดัขยะดว้ยการรีไซเคิลแยกขยะท่ีเหลือไปฝังกลบท่ีหลุมฝังกลบ อ าเภอฮอด 
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการน าก๊าซชีวภาพไปผลิตไฟฟ้าได ้4,438.47 kWh/ปี  
คิดเป็นพลงังาน 15,978.50 MJ/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดใ้นปริมาณ 95.397 kg CO2-eq/
ตนัขยะ ด้านเศรษฐศาสตร์ ยงัไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เพราะมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากับ          
-0.57 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนภายใน 5% และระยะเวลาคืนทุน 14 ปี กรณีท่ี 4 การก าจดั
ขยะดว้ยการรีไซเคิลและการฝังกลบท่ีด าเนินการโดยน าก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนไปใชป้ระโยชน์ในการผลิต
ไฟฟ้า 8,776.07 kWh/ปีคิดเป็นพลงังาน 31,593.86 MJ/ปี และปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน ากลบัมา
ใช้ใหม่ได้ คือ 278.80 ตันต่อปี ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 104.183 kg CO2-eq ต่อตนัขยะ 
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ยงัคงไม่คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากมีการลงทุนทางระบบฝังกลบ 
ท่ีสูงจึงท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ -11.58 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน 6% และระยะเวลา
คืนทุน 12 ปี  ถือได้ว่าค่อนข้างนาน  กรณี ท่ี  5 การก าจัดขยะด้วยการรีไซเคิลและการผลิตปุ๋ย                  
/ก๊าซชีวภาพ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการก าจดัไดแ้ก่ ปริมาณขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน ากลบัไปใช้ใหม่         
ในปริมาณ 278.80 ตนัต่อปี ในส่วนปริมาณปุ๋ยท่ีสามารถผลิตไดคื้อ 77.51 ตนัต่อปี โดยสามารถผลิต
ก๊าซหุงต้มได้ป ริมาณ  16,054.58 kg/ปี  คิดเป็นพลังงาน  791,431.52 MJ/ปี  ช่วยลดปริมาณก๊าซ        
เรือนกระจกได ้236.964 kg CO2-eq/ตนัขยะ ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่อนขา้งสูง มีมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิอยู่ท่ี 0.33 ล้านบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 14% และระยะเวลาคืนทุนท่ีสั้ น คือ 6 ปี  
กรณีท่ี 6 การก าจดัขยะด้วยการรีไซเคิล การผลิตปุ๋ย/ก๊าซชีวภาพ และการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้160.26 ตนัต่อปี ปริมาณปุ๋ย 77.51 
ตนัต่อปี ปริมาณก๊าซหุงตม้ท่ีได ้คือ 16,054.58 kg/ปี เช้ือเพลิงขยะRDF-5 ปริมาณ 73 ตนั/ปี สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ 208,050 kWh/ปี รวมแลว้จะไดพ้ลงังานทั้งหมดเท่ากบั 1,540,411.52 MJ/ปี สามารถลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้374.427 kg CO2-eq/ตนัขยะ ดา้นความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์
นั้นถือวา่คุม้ค่าแก่การลงทุน มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ 3.47ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน 30% 
และระยะเวลาคืนทุน 3 ปี ส่วนกรณีท่ี 7 เป็นการก าจดัขยะดว้ยการรีไซเคิล การผลิตปุ๋ย/ก๊าซชีวภาพ 
การผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 และการฝังกลบซ่ึงด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ งหมด 
ประโยชน์ท่ีได้รับได้แก่ ขยะรีไซเคิลท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้มีปริมาณ  160.26 ตันต่อปี          
ปุ๋ย 77.51 ตนัต่อปี สามารถผลิตก๊าซหุงตม้ได้ 16,054.58 kg/ปี ผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 ได้ปริมาณ  
73 ตนั/ปี ซ่ึงน ามาผลิตเป็นไฟฟ้าได ้208,050 kWh/ปี รวมแลว้ไดพ้ลงังานทั้งหมดเท่ากบั 1,540,411.52 
MJ/ปี ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือกกระจกท่ีออกมาไดค้่อนขา้งสูง เท่ากบั 374.998 kg CO2-eq  แต่ความ
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คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์จึงยงัไม่น่าลงทุน เน่ืองจากระบบฝังกลบเป็นระบบท่ีมีเงินลงทุนค่อนขา้งสูง 
จึงท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิอยูท่ี่ -40.51 ลา้นบาท  และ(5) การประเมินดชันีการประเมินดชันีความย ัง่ยืน 
ของการน าขยะมาผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5 เม่ือเปรียบเทียบกบัแนวทางในการจดัการขยะรูปแบบอ่ืน
การเลือกแนวทางการก าจดัขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยไดท้  าศึกษา 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการใช้ประโยชน์จากขยะ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสังคม โดยมีการ
ส ารวจผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มหน่วยงานราชการ กลุ่มประชาชนท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ 
และกลุ่มประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยทั้ง 3 กลุ่มไดใ้หค้วามส าคญัดา้นผลกระทบต่อสังคมมาเป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาให้ความส าคญัดา้นพลงังาน ดา้นเศรษฐศาสตร์ และดา้นส่ิงแวดลอ้มตามล าดบั 
และท าการเปรียบเทียบแนวทางการก าจดัขยะแต่ละกรณี ด้วยวิธีล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ พบว่า การ
ก าจดัขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ คือการก าจดัตามรูปแบบกรณีท่ี 6 เป็นการ
ก าจดัโดย การน าขยะรีไซเคิล ไปผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ และการผลิตเช้ือเพลิงขยะ RDF-5  ซ่ึงด าเนินการ
โดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ส่วนการก าจดัดว้ยการฝังกลบ มีการด าเนินการโดยบริษทัเอกชน   

   อจัฉรา  อศัวรุจิกุลชัย และคณะ (2554) ศึกษาแนวทางการจดัการขยะให้เหลือศูนย์
ภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พบวา่ปริมาณขยะท่ีน าไปก าจดัเฉล่ีย 4,060 กิโลกรัม/วนั อตัราการ
ผลิตขยะเฉล่ีย 0.303 กิโลกรัม/คน/วนั ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบขยะพบว่ามีพลาสติกเป็น
องค์ประกอบสูงสุด ร้อยละ 39.88 ขยะเศษอาหาร ร้อยละ 28.66 และกระดาษร้อยละ 14.95 ผลการ
วเิคราะห์ลกัษณะสมบติัของขยะพบวา่ ค่าความหนาแน่นของขยะ 0.056 kg/l ค่าความช้ืนร้อยละ 59.74 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ร้อยละ 40.26ปริมาณสารท่ีเผาไหมไ้ด้ ร้อยละ 88.112 ปริมาณเถ้าร้อยละ 
11.88 และค่าความร้อน 4,915cal/g การจดัการขยะของมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ปัจจุบนัยงัคงมี
ปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงในดา้นการเก็บรวบรวม การคดัแยกการรีไซเคิลขยะ แนวทางในการจดัการขยะ
ให้เหลือศูนยเ์ร่ิมจากการก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัแก่
นกัศึกษาและบุคลากรในการลดการผลิตขยะ 
   ประเสริฐ  เขมาวุฆฒ์ (2548) ศึกษาการประเมินโครงการก าจดัขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร: กรณีศึกษาเทศบาล ต าบลเวียงฝาง อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่การด าเนินงานโครงการท่ี
ผา่นมาประสบความส าเร็จพอสมควรสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัน้ีทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
ป้อน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ สามารถแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ และลดปัญหา
มลภาวะท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน โครงการในระยะเร่ิมตน้ปรากฏผลเป็นท่ี    
น่าพอใจของหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นท่ีดา้นความคิดเห็นของเจา้หนา้ท่ีและประชาชนใน
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เขตเทศบาลและในเขตท่ีตั้งโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และให้ความส าคญัต่อการ        
มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ มีความตอ้งการและสนใจท่ีจะรับทราบขอ้มูลข่าวสารของโครงการ
ในทุกดา้น สรุปไดว้า่การจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรท่ีเทศบาลต าบลเวียงฝางด าเนินการมีความ
เหมาะสม ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนแห่งอ่ืน ทั้งน้ี มีแนวทาง
หลกัท่ีควรน าไปพิจารณาคือ 1) ควรมีการศึกษาสภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในทุกดา้นเพื่อน าไปศึกษาหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาต่อไป 2) แสวงหาการมีส่วนร่วมในสังคมและ
ชุมชนในทุกขั้นตอน 3) ควรให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการแบบศูนยร์วมในเขตพื้นท่ีต่างๆ       
4) ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการท างานทุกระยะ 5) ควรให้ความส าคญัต่อการ
จดัสรรแบ่งปันผลประโยชน์กบัองคก์รสมาชิกทุกองคก์รตลอดจนผลตอบแทนต่อประชาชนในพื้นท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
   ธราพร  ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ (2544) ศึกษาการจดัการขยะชุมชน: กรณีบ้านดงม่อน
กระทิง เทศบาลนครล าปาง พบวา่การจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนบา้นดงม่อนกระทิงมีรูปแบบการ
ด าเนินการจดัการขยะด้วยตนเอง โดยการจดัเก็บขยะ การจดัหาแรงงานเพื่อปฏิบติังาน การจดัเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริหารกองทุนขยะ และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการก าหนดเกณฑก์าร
ปฏิบติัเพื่อจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนเอง ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมาก ในการ
จดัการขยะมูลฝอยของชุมชน โดยเป็นการหนุนเสริมการด าเนินงานของชุมชนให้มีศกัยภาพในการ
จดัการขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน 
   ชชัพล โพธิสุวรรณ (2542) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจดัการของเสีย
อนัตรายจากบา้นเรือน: กรณีศึกษาประชาชนท่ีมีบา้นพกัอาศยัอยูต่  าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบวา่ ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัของเสียอนัตรายและการจดัการของเสียในระดบัดี มีพฤติกรรมการ
จดัการของเสียอนัตรายจากบา้นเรือนในระดบัปานกลาง โดยท่ีพฤติกรรมการจดัเก็บสารอนัตรายจาก
บ้านเรือนอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี ในขณะท่ีพฤติกรรมการแยกของเสียอันตรายและ
พฤติกรรมการทิ้งของเสียอนัตรายจากบา้นเรือนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงน้อย ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล
ด้านสถานภาพสมรสและระดับการศึกษา และปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านอาชีพ มีผลต่อ
พฤติกรรมการจดัการของเสียอนัตรายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95      
พบปัญหาและอุปสรรคในการจดัการของเสียอนัตราย เพราะมีความยุง่ยากในการจดัการและการจดัหา
ภาชนะรองรับและแนะน าให้ประชาชนและหน่วยงานทั่วไปปรับพฤติกรรมการจดัการของเสีย
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อนัตรายให้ถูกตอ้ง ควรแยกประเภทขยะเพื่อการจดัเก็บและทิ้งลงภาชนะให้ตรงกบัประเภทของขยะ
หรือของเสีย    

 จุฑาทิพย ์ ชนินทร์อารักษ์ (2540) ศึกษาการใช้บรรจุภณัฑ์อาหารในหมู่ขา้ราชการ
สตรี สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ใช้บรรจุภณัฑ์
อาหารคร้ังเดียวแลว้ทิ้งและก าจดับรรจุภณัฑ์อาหารหลงัการใช้ด้วยวิธีทิ้งรวมกบัขยะอ่ืน ประชากร     
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบจากการใชบ้รรจุภณัฑ์อาหารต่อสภาพแวดลอ้มส่วนใหญ่มีแนวคิด
เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์จากวสัดุสังเคราะห์ว่าควรหลีกเล่ียงการใช้แปรรูปใหม่และการน ามาใช้ซ ้ าอีก 
ปัจจยัส่วนบุคคลมีความแตกต่างกนั มีผลต่อการใช้บรรจุภณัฑ์อาหารไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ปัจจยั
สถานท่ีซ้ืออาหาร ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดในการซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ยีห่้อ
ผลิตภณัฑ์ ส่วนลกัษณะการบรรจุภณัฑ์มีผลต่อการเลือกซ้ือในล าดบัรองลงมา ขอ้เสนอแนะจากผล
การศึกษา รัฐควรประสานความร่วมมือกบัเอกชนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข่าวสารแก่
ประชาชนเก่ียวกับผลกระทบจากการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารประเภทพลาสติกและโฟมโดยผ่าน
ส่ือมวลชนทุกประเภทอยา่งต่อเน่ือง รัฐควรมีมาตรการควบคุมการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์อาหาร
ประเภทพลาสติกและโฟม นอกจากน้ีควรด าเนินการให้ร้านค้าและแหล่งจ าหน่ายอาหารใช ้        
บรรจุภณัฑอ์าหารปลอดภยัและเหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 2.5.2 ประเด็นการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
  ศมณพร  สุทธิบาก และรพีพรรณ  ยงยอด (2557) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจดัการขยะมูลฝอยดว้ยหลกั 3Rs ในเขตเทศบาลต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร 
พบวา่ อตัราการผลิตมูลฝอย 0.71 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั ความหนาแน่น 175 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ลกัษณะมูลฝอยส่วนใหญ่เป็นเศษอาหารร้อยละ 40.55 พลาสติกร้อยละ 24.07 และกระดาษร้อยละ 
11.99 มีการ คดัแยกมูลฝอยก่อนน าไปก าจดัร้อยละ 71.50 ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีใชใ้นพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลเชียงเครือ ปัจจุบนัเป็นถงัพลาสติก  ขนาด 120 ลิตร และขนาด 240 ลิตร สภาพภาชนะรองรับ  
มูลฝอยช ารุด ร้อยละ78.57 รถเก็บขนเป็นแบบเปิดขา้งเททา้ยขนาด 3 ลบ.ม.จ านวน 1 คนั และแบบมี
เคร่ืองอดัมูลฝอยขนาด 6 ลบ.ม. จ านวน 2 คนั การก าจดัมูลฝอยโดยการฝังกลบอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 
ซ่ึงใชบ้ริการสถานท่ีก าจดัของเทศบาลต าบลท่าแร่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.70 
ส าเร็จการศึกษาในระดบัประถมศึกษาร้อยละ 51.00 ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 56.60 ดา้นการ
คดัแยกขยะมูลฝอยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 
98.50 ผลการศึกษาเสนอแนะให้ธนาคารขยะ และการจดัท าระบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน มีการ
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ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงเครือ
ต่อการจดัการขยะมูลฝอยโดยใชห้ลกั 3Rs พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการคดัแยกมูลฝอยก่อนน าไป
ก าจัด เพื่อน ามูลฝอยรีไซเคิลไปขายเพิ่มรายได้ภายในครอบครัว โดยประชาชนมีแรงจูงใจด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ต่อการคดัแยกมูลฝอยมากท่ีสุดเพื่อท าให้ชุมชนมีสุขลกัษณะท่ีดีข้ึน รองลงมาคือแรงจูงใจ
ดา้นสังคม เพื่อลดภาระงานของพนักงานเก็บขยะและไม่ให้ขยะเต็มจนลน้ออกมานอกถงั ส่วนดา้น
เศรษฐกิจพบว่า ประชาชนคดัแยกกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยตอบสนองทั้งใน
ส่วนการท าให้ชุมชนสะอาด และการเพิ่มรายได้ในกบัครัวเรือนจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีควรมีการ
พิจารณา โครงการกองทุนธนาคารขยะออมเพื่ออนาคตและการจดัท าระบบแก๊สชีวภาพในครัวเรือน 
เป็นตน้ นอกจากน้ีการรณรงค์และการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านความรู้เก่ียวกับ การลดปริมาณ    
มูลฝอย การใช้ซ ้ าและการแปรรูปกลับมาใช้ใหม่อย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัและผลกระทบปัญหาดา้นมูลฝอยก็เป็นประเด็นส าคญัท่ีควรมีการพิจารณาด าเนินการอยา่ง
ต่อเน่ือง 
   ภทัรมน  ภู่อภิสิทธ์ิ (2556) ศึกษาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการขยะ      
มูลฝอยภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1  
ท่ีพักอาศัยอยู่ในหอพักชายอาคาร 2-7 และหอพักหญิงอาคาร 1-9 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ  านวน 370 คน พื้นท่ีศึกษาคือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สรุปผลการศึกษาไวว้่า 1) แรงจูงใจในการมี
ส่วนร่วมของนกัศึกษาในการจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก ส่ือการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยของนกัศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบันอ้ยมาก 
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยูใ่นระดบัมาก
และการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยภายใน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง             
2) ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจส่วนบุคคลกบัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ใน
การจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลยั พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกบัการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน การจดัการ
ขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสัมพนัธ์กนั เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้และยงั
พบวา่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะ
มูลฝอยใหแ้ก่นกัศึกษาผา่นส่ือแขนงต่างๆในระดบันอ้ย     
   จารุณี  สุขแกว้ (2554) ศึกษาสตรีกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ ้อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า สตรีในเขตเทศบาลมีความรู้ความเขา้ใจ 
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ในการจดัการขยะอยูใ่นระดบัสูง การมีส่วนร่วมของสตรีในการจดัการขยะพบวา่มีนอ้ย ปัญหาท่ีส าคญั
ในการจดัการขยะของสตรีท่ีแตกต่างกนั คือ ยงัไม่มีการประสานความร่วมมือจากเทศบาล และปัจจยั
ส่วนบุคคลของสตรีท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะในเขตเทศบาลมีความ
แตกต่างกนั 
   สรัญญา  ตนัคิริ (2554) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองแพร่อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่ พบวา่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมในระบบการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแพร่ ในขั้นตอนท่ี 1 คือ การมีส่วนร่วม    
ในการคน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหาขยะ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรมร่วมกบั
เทศบาลเมืองแพร่ และในขั้นตอนท่ี 3 คือ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานการแกไ้ข
ปัญหาขยะของเทศบาล ขั้นตอนท่ีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่เข้าไปมีส่วนร่วมมากท่ีสุด       
คือขั้นตอนท่ี 2 ส่วนประเด็นการศึกษา เร่ืองการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย
ตามแนวคิดการจัดการขยะแบบ 3Rs ประชาชนมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากต่อปัจจัยจูงใจ               
ท่ีเทศบาลจดัท า ไดแ้ก่การเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจและโครงการเก่ียวกบั มีความเห็นดว้ยในระดบั
ปานกลางต่อปัจจยัด้านโครงสร้างท่ีเทศบาลจดัท าเช่น จ านวนถังขยะ การเก็บรวมรวมขยะ และ
สถานท่ีในการก าจดัขยะ และมีความเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลางต่อปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ช่องทางใน
การติดตาม ประเมินผลและรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินระบบการจดัการขยะ และจากการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีมีต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน พบว่า ปัจจัยจูงใจท่ี เทศบาลจัดท า                
มีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยตาม
แนวคิด 3Rs ในระดบัปานกลาง และมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการ
คน้หาปัญหาขยะ สาเหตุของปัญหา และการวางแผนด าเนินโครงการแกไ้ขปัญหาขยะในระดบัน้อย 
เน่ืองจากปัจจยั จูงใจท่ีทางเทศบาลจดัท าไดส่้งเสริมการให้ความรู้ และการเขา้ไปมีส่วนร่วมเก่ียวกบั
การจดัการขยะตามแนวคิด 3Rs มากกว่าการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการ
คน้หาปัญหา สาเหตุของปัญหาขยะ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม และขั้นตอน
ของการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานการแกไ้ขปัญหาขยะ 
   ปวนัพสัชร์  บุญยะชยัชนะ (2552) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนดา้นการจดัการ
ขยะในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน         
ดา้นจดัการขยะอยู่ในระดบัไม่มีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือ ไม่มีส่วนร่วมท าการศึกษาคน้ควา้ปัญหาและ
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สาเหตุท่ีเกิดข้ึน ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนหรือกิจกรรมหรือโครงการ ไม่มีส่วนร่วมในการ
ประชุมและทราบถึงปัญหา สาเหตุ ไม่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
ความตอ้งการ และไม่มีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมหรือโครงการท่ีทางเทศบาลเป็นผู ้
ก  าหนด 
   พฒันศกัด์ิ  จนัทร์สมุด (2550) ศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูล
ฝอยของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า นิสิตมีแรงจูงใจส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอย อยู่ในระดบัปานกลางและมี
ส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด โดยนิสิตท่ีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา คณะ
หรือหน่วยงานต่างกนั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างกนั 
   นงนุช  ใจโต (2548) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูลฝอยของ
ชุมชน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การจดัการมูลฝอยของต าบลดอนแก้ว      
มีรูปแบบการด าเนินการจดัการด้วยตนเอง โดยได้ด าเนินการในเร่ืองของการคัดแยก การจดัเก็บ      
การรวบรวม การจ าหน่ายมูลฝอย การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยของชุมชน
เอง และรวมถึงการร่วมกนัเสนอปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมูลฝอย ซ่ึงประชาชน     
มีส่วนร่วมด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน และมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมในระดบัมาก เน่ืองจาก
วิธีการ กระบวนการท่ีด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนนั้น มีปัจจยัภายใน 
ได้แก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนัก มีความสัมพนัธ์กบัการมีสวนร่วมของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 และปัจจยัภายนอก 
ได้แก่ การรับรู้ข่าวสารโดยพิจารณาจากแหล่งท่ีได้รับข่าวสาร ซ่ึงแหล่งข่าวสารจากการเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมของชุมชนและจากนิตยสาร วารสาร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการมูลฝอยของชุมชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   สุนีย์  มลัลิกะมาลย์ และนันทพล  กาญจนวฒัน์ (2543) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจดัการขยะชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะชุมชน 
ปัญหาขยะน ามาซ่ึงผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามยั ความเป็นอยูท่ี่ดี คุณภาพท่ีดีของประชาชน
และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่ม
มากข้ึนจนเกินขีดความสามารถของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะก าจดัให้หมดไปได ้ปัญหาจึงสะสมมา
จนถึงปัจจุบนั แต่อยา่งไรก็ตามปัญหาน้ีจะไดรั้บการแกไ้ขดว้ยวธีิการต่างๆ และหน่ึงในวธีิการนั้นก็คือ 
การลดปริมาณขยะดว้ยการให้ผูทิ้้งขยะคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะส่วนหน่ึงท่ีคดัแยกจะเป็นขยะมีมูลค่า
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น าไป reuse หรือ recycle ได ้ขยะส่วนหน่ึงน าไปท าเป็นปุ๋ยหมกัได ้จึงคงเหลือส่วนท่ีจะทิ้งน้อยลง 
การคดัแยกขยะจ าเป็นตอ้งให้ประชาชนผูทิ้้งขยะยอมรับวิธีการคดัแยกและยอมปฏิบติัตามนั้น คือ   
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซ่ึงการวิจัยน้ี พบว่า มีแนวทางในการ
ด าเนินการได ้2 แนวทาง คือ การใชก้ลไกทางการศึกษา โดยแนวทางแรก คือ ให้นกัเรียนและครูเป็น 
ผูมี้ส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ ภายใตโ้ครงการการคดัแยกขยะ ด้วยการให้นักเรียนแยกขยะมาจาก
บา้นและน าขยะมีมูลค่า เช่น กระดาษ ขวดแกว้ มาโรงเรียนเพื่อรวบรวมขายยงัร้านขายของเก่า ขยะมี
มูลค่าบางประเภท ครูก็จะสอนให้น ามาแปลงใช้ใหม่โดยใชว้ิธีการง่ายๆ เช่น กระดาษท าเป็นโคมไฟ 
พลาสติกท าเป็นดอกไม ้เป็นตน้ ส าหรับขยะท่ีขายนั้น นักเรียนเจา้ของขยะได้รับส่ิงตอบแทนเป็น
คะแนนความดี และสะสมไวใ้นธนาคารเรียกวา่ธนาคารความดี เพื่อจะไดน้ าไปแลกเปล่ียนเป็นส่ิงของ
ภายหลัง และแนวทางท่ี 2 คือการด าเนินโครงการ 3 พลังรวมใจรีไซเคิล มีวิธีการ คือ ให้นักเรียน     
คดัแยกขยะท่ีบา้นและโรงเรียนตามประเภทท่ีก าหนดให้ และน าขยะท่ีมีมูลค่ามามอบให้แก่โรงเรียน
เพื่อน าไปขายไดเ้งินส าหรับเก็บไวใ้ช้ในการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน แลว้ขยายผลการคดัแยก
ขยะไปสู่ชุมชน ด้วยการหาสมาชิกคดัแยกขยะเพิ่มโดยเร่ิมจากนักเรียน ครูในโรงเรียน และชุมชน 
ส่วนการใช้กลไกทางชุมชน โดยใช้การรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ และให้ความรู้แก่คนในชุมชนให้ท า
การคดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง โดยราชการส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุนการคดัแยกขยะดว้ยการจดัหาอุปกรณ์
จดัเก็บขยะและเก็บขนขยะใหถู้กประเภทท่ีไดค้ดัแยกไว ้จากการวจิยัสรุปผลไดว้า่การคดัแยกขยะก่อน
ทิ้งสามารถลดปริมาณขยะลงไปได ้ซ่ึงช่วยแก้ไขปัญหาขยะ ทั้งน้ีการมีส่วนร่วมของประชาชน ครู
ชุมชน นกัเรียน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 
 จากการทบทวนผลงานศึกษาวิจยัขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ปัญหาขยะน ามาซ่ึงผลกระทบโดยตรงต่อ
สุขภาพอนามยั ความเป็นอยูท่ี่ดี รวมทั้งคุณภาพชีวติของประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีสาเหตุส าคญั
มาจากผลพวงจากการบริโภคของประชาชน ท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึนจนเกินขีดความสามารถ       
ของราชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีจะก าจดัให้หมดไปได ้ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบขยะ พบวา่ มีพลาสติก
เป็นองคป์ระกอบสูงสุด การแกไ้ขดว้ยการลดปริมาณขยะผูทิ้้งขยะคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ขยะส่วนหน่ึงท่ี
คดัแยกจะเป็นขยะมีมูลค่าน ากลับไปใช้ใหม่ไป ซ่ึงไม่ต้องใช้พลังงานในการผลิต หรือน าไปผ่าน
กระบวนการผลิตใหม่ให้ได้ของท่ีสามารถน ามาใช้ได้อีก ขยะอินทรีย ์ส่วนหน่ึงน าไปท าน ้ าหมกั
ชีวภาพและปุ๋ยหมกัได ้จึงคงเหลือส่วนท่ีจะทิ้งน้อยลง การคดัแยกขยะจ าเป็นตอ้งให้ชุมชนยอมรับ
วธีิการคดัแยก เกิดมีความตระหนกัและจิตส านึกในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง ดงันั้น การจดัการขยะจึงมี
ความส าคญัในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงควรเร่ิมจากการก าหนดนโยบายส่ิงแวดล้อม        
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ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะของโรงอาหารใน
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ต่อไป 
 
2.6 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดังท่ีกล่าวมา ผูท้  าการศึกษาจึงได้น ามา
พฒันาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ดงัน้ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นแหล่งรวมนักศึกษาและ
บุคลากร รวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาท ากิจกรรมต่างๆ จึงมีขยะเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากในแต่ละ
วนั แต่ขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่นั้นยงัไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสม ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพใน
การจดัการขยะรวมทั้ งปัจจยัท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ ดงัแสดงในภาพ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

บริบทการจดัการขยะ 
ในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางในการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการจดัการขยะ 
ในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัและผลกระทบ 

ความตระหนกัและจิตส านึก 
ของนกัศึกษา 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
  การศึกษาเร่ือง การสร้างเสริมประสิทธิภาพการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่   
คร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study)    
โดยศึกษาถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก         
ถึงสถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และปัจจยัอะไรท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะฯ และศึกษาความตระหนักกับจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในลกัษณะการน าไปสู่การจดัการ
ขยะท่ีเหมาะสมของและมีประสิทธิภาพ  

ด้านการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้ด าเนินการศึกษาถึงบริบทการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การก าหนดทิศทางนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทบาทผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย งบประมาณในการด าเนินงาน ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการขดัการขยะ และปัจจยัท่ีเป็น
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และบทบาทของสภานกัศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดา้นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจดัการขยะให้บรรลุสู่เป้าหมายการเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื 
  ด้านการศึกษาเชิงปริมาณ ผูศึ้กษาได้ด าเนินการศึกษาถึงความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามีความสัมพนัธ์กันอย่างไร 
รวมทั้ งความคิดเห็นด้านปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ผูศึ้กษาไดก้ าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวธีิการศึกษาไวด้งัน้ี 
  3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
  3.2 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  
  3.3 เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาในคร้ังน้ี มีการก าหนดขนาดตวัอย่างด้วยการ   
เทียบจากตารางส าเร็จรูปของ Darwin Hendel (1977 อ้างใน มนัส สุวรรณ , 2556) จ านวน 380 คน      
จากประชากร 35,618 คน (ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558) ณ ระดับ
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 โดยการสุ่มตวัอย่างจ านวน 410 คน จากนักศึกษาในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) เป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จ  านวนตามต้องการโดยมีหลักเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างจะเป็นนักศึกษา           
ท่ีสามารถให้ข้อมูลได้โดยแบ่งตามสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาของแต่ละคณะ จ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวชิา ประกอบดว้ยนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทุกคณะ จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  3.1.1 นกัศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
   ประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 6 คณะ ไดแ้ก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน   
89 คน จากจ านวน 8,338 คน โดยค านวณจากการเทียบบญัญติัไตรยางศ ์ดงัแสดงในตาราง 3.1 
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ตาราง 3.1 แสดงจ านวนนกัศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ทีม่า: ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 
 
  3.1.2 นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
    ประกอบด้วยนักศึกษาจ านวน 5 คณะ ได้แก่  คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนยี 
จ านวน 130 คน จากจ านวน 12,197 คน ดงัแสดงในตาราง 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวน (คน) 

ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. คณะแพทยศาสตร์ 2,079 22 

2. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 747 8 

3. คณะเภสัชศาสตร์ 893 10 

4. คณะเทคนิคการแพทย ์ 1,305 14 
5. คณะพยาบาลศาสตร์   2,865 31 

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 449 5 

รวม 8,338 89 
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ตาราง 3.2 แสดงจ านวนนกัศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน (คน) 

ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. คณะวทิยาศาสตร์ 3,432 37 

2. คณะวศิวกรรมศาสตร์  4,024 43 

3. คณะเกษตรศาสตร์  1,918 20 

4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1,312 14 
5. วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 1,511 16 

รวม 12,197 130 

ทีม่า: ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2558) 
 
  3.1.3 นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   ประกอบดว้ยนักศึกษาจ านวน 10 คณะ ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะการส่ือสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จ านวน 161 คน 
จากจ านวน 15,083 คน ดงัแสดงในตาราง 3.3 
 
ตาราง 3.3 แสดงจ านวนนกัศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน (คน) 

ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 

1. คณะมนุษยศาสตร์ 2,364 25 

2. คณะศึกษาศาสตร์ 2,412 26 

3. คณะวจิิตรศิลป์ 1,219 13 

4. คณะสังคมศาสตร์ 1,121 12 
5. คณะการส่ือสารมวลชน 726 8 
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ตาราง 3.3 (ต่อ) 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวน (คน) 

ประชากร (N) กลุ่มตัวอย่าง (n) 

6. คณะนิติศาสตร์ 921 10 

7. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 1,367 15 

8. คณะเศรษฐศาสตร์ 1,956 21 

9. คณะบริหารธุรกิจ 2,553 27 

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 444 5 

รวม 15,083 161 

ทีม่า: ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศและประมวลผลการศึกษา ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2558 
 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

  3.2.1 ขอ้มูลจากบุคคลหรือปฐมภูมิ (Primary data)  
    ศึกษาข้อมูลบริบทการจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เช่น 
กระบวนการจดัการขยะมูลฝอย วธีิการก าจดัขยะมูลฝอย และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
จดัการขยะ จากการสังเกต การสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานท่ี กองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ 
การสอบถามจากเลขานุการและหัวหน้างานธุรการ ส านักงานหอพกันักศึกษา กรรมการด าเนินงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัยสังกัดตลาดร่มสัก และเจ้าหน้าท่ีกองอาคารสถานท่ีและ
สาธารณูปการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ การคน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต และการคน้ควา้จากส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และการ
บนัทึกภาพ 
  3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data)  
    ศึกษาขอ้มูลปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะ โดยแหล่งขอ้มูล    
ท่ีใช้ประกอบการศึกษาเป็นการรวบรวมขอ้มูลดว้ยการศึกษาคน้ควา้จากหนังสือ วารสาร ส่ิงตีพิมพ ์
งานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การค้นคว้าข้อมูลจาก ส่ือออนไลน์ผ่านระบบ
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อินเตอร์เน็ต และการคน้ควา้จากส านกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร
ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐาน
ท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป แลว้น าขอ้มูลดงักล่าวประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้
ผลการวจิยัมีความสมบูรณ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
 
3.3 เคร่ืองมือและวธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 แบบสอบถาม (Questionnaires) 

    1) ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร ร่วมกบัแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการขยะเพื่อใชข้อ้มูลดงักล่าว ก าหนดกรอบประเด็นในการสร้างเคร่ืองมือ 
   2) ก าหนดค าถามในประเด็นเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษาตามวตัถุประสงค์อย่างครอบคลุม  
ลงในแบบสอบถาม 
   3) ปรับรูปแบบขอ้ค าถามใหช้ดัเจนและใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 
   4) น าแบบสอบถามเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเน้ือหา และปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ 
    
  โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
      ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ กลุ่มสาขาวิชา คณะ    
ชั้นปีท่ีก าลงัศึกษา สถานท่ีพกัอาศยั ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ
การกระจายร้อยละ (Percentage distribution) ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นการ
จดัการขยะ เป็นค าถามลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั  
 
  ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือจะปฏิบติัมากท่ีสุด ประมาณร้อยละ 80 -100 
  ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ยมากหรือจะปฏิบติับ่อยคร้ัง  ประมาณร้อยละ 60 - 79  
  ระดบั 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลางหรือจะปฏิบติับางคร้ัง ประมาณร้อยละ  40 - 59 
  ระดบั 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยหรือจะปฏิบติันอ้ยคร้ัง  ประมาณร้อยละ  20 - 39 
  ระดบั 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือจะปฏิบติันอ้ยท่ีสุด ประมาณร้อยละ    1 - 19 
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 โดยผู ้ศึกษาได้ใช้การวิเคราะห์ในรูปแบบค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) เกณฑ์ในการแปลผลและการประเมินค่า (Rating scale) ของ Likert โดยมีค่า
มชัฌิมเลขคณิตใชค้่าเฉล่ียช่วงละ  0.80 ซ่ึงค านวณจากสูตรหาค่าความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด 
                      คะแนนสูงสุด 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =    5 – 1 
                   5 
  ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น  =   0.80 
  
คะแนนท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย และแปลผลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย โดยใชห้ลกัเกณฑ ์
ดงัแสดงในตาราง 3.4 
 
ตาราง 3.4 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นและระดบัการแปลผล 

ค่าเฉลีย่ของระดับความคิดเห็น ระดับการแปลผล 
4.21 – 5.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 เห็นดว้ยมาก 
2.61 – 3.40 เห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60 เห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
เกณฑก์ารก าหนดระดบัความคิดเห็นในการแปลผลระดบัการมีความตระหนกัและจิตส านึก 
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ตาราง 3.5 แสดงค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นและระดับการแปลผลการมีความตระหนักและ
จิตส านึก 
 

ค่าเฉลีย่ของระดับความคิดเห็น การแปลผลระดับการมีความตระหนักและจิตส านึก 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

   
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list) ให้เติมค าลงในช่องว่างท่ี
ก าหนด และเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended question) ซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูล
ดว้ยตนเองและผูช่้วยวิจยั โดยการแจกแบบสอบถามแบบสุ่มโดยบงัเอิญ (Acidental sampling) ใชก้าร
วเิคราะห์ในรูปแบบค่าความถ่ี และการบรรยาย 
 3.3.2 การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความตรงตามเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม
โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระตรวจสอบ ความตรงตามเน้ือหา ความชดัเจนของค าถาม ความ
เหมาะสมของค าถาม และความเหมาะสมของการจดัล าดบัค าถาม หลงัจากอาจารยป์รึกษาฯ พิจารณา
คุณภาพของแบบสอบถามแล้ว น าไปหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยผูศึ้กษาน าแบบสอบถามท่ี  
ผ่านการตรวจสอบ ไปทดลองใช้กับนักศึกษาทั้ ง 3 กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชาละ 5 คน รวม 15 คน         
ผูศึ้กษารวบรวมขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาหลงัจากทดลองท าแบบสอบถาม และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ข้อเสนอแนะ และมีการทดสอบแบบสอบถาม  โดยน ามาหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ เป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณหาได้จากสูตรครอนบาช 
(Cronbach) = 0.85 
 จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีค านวณไดมี้ค่า 0.85 แสดงวา่ แบบทดสอบชุดน้ีมีค่าความเช่ือมัน่
สูง เน่ืองจากค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าเขา้ใกล ้1 ทั้งน้ีแบบทดสอบท่ีมีความเช่ือมัน่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6 ถึง 1.0 
 3.3.3 การสัมภาษณ์ (Interview)  
    ใช้แบบน าสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง โดยสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการจดัการเชิงปฏิบติัการเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
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ไดแ้ก่ หัวหน้างานอาคารสถานท่ี และเจา้หน้าท่ีกองอาคารสถานท่ีและสาธารณูปการ และกรรมการ
ด าเนินงานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยั รวมจ านวน 5 คน 
 3.3.4 การสังเกต (Observation)  
   ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation observation) โดยผูศึ้กษาจะเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยัในระหวา่งท าการศึกษา เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการ
ขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การเสวนาสภานกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participation observation) โดยผูศึ้กษาจะเฝ้าสังเกตความเป็นไปในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในมหาวิทยาลยั ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลเชิงคุณภาพเก่ียวกบักระบวนการจดัการขยะของ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 3.3.5 การศึกษาจากเอกสาร ระเบียบวาระการประชุม บันทึกรายงานการประชุม ข้อมูล
ประกอบการประชุมต ารา บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและแปลผล 
   ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต การประชุม และการเสวนาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วธีิการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบบรรยาย และ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ แยกออกเป็นประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี การแจกแจง
ร้อยละ ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด  

2) ขอ้มูลการสอบถามความคิดเห็นด้านความตระหนักและจิตส านึกด้านจดัการขยะ 
โดยการแจกแจง ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอ้มูลแบบสอบถามถึงปัญหา 
อุปสรรค และขอ้เสนอแนะการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะใชว้ิธีการ
วเิคราะห์เน้ือหา สถิติพรรณนา จดัหมวดหมู่และสรุปประเด็นส าคญั 

3) เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ขอ้มูลระหว่างกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม โดยการหาค่าเฉล่ีย 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง การสร้างเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะ และปัจจยัที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของ
ชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ โดย
การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสอบถาม การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ การเสวนา และการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 410 คน จากผล
การศึกษาจะไดน้ าเสนอในรูปแบบการบรรยาย และตารางประกอบการบรรยาย 4 ประเด็น ดงัน้ี   
 4.1 บริบทการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 4.2 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะและปัจจยัที่เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 4.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 4.4 ผลการศึกษาโดยรวม 
  
4.1 บริบทการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปัจจุบนัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักศึกษาจ านวนประมาณ 36,000 คน และบุคลากรจ านวน
ประมาณ 12,000 คน กิจกรรมการเรียนการสอน  21 คณะ 2 วิทยาลัย มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร           
ในปีหน่ึงๆ มากกวา่ 1,800 กิจกรรม และยงัรวมไปถึงการใชชี้วิตประจ าวนัของสมาชิกชุมชน จึงมีการ
สร้างขยะในปริมาณที่สูง จากขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 2/2557 พบวา่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสกั มีปริมาณขยะ 1208.5 ตนัต่อปี หรือปริมาณขยะ
เฉล่ีย 3310.16 กิโลกรัมต่อวัน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555) ได้
ท  าการศึกษาแผนการจดัการขยะแบบบูรณาการของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาปริมาณ
และองคป์ระกอบของขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
เท่ากบั 3,688.16 กิโลกรัมต่อวนั (893.20 ตนัต่อปี) โดยเกิดขยะในช่วงมีการเรียนการสอนในปริมาณ 
5,236.17 กิโลกรัมต่อวนั (1,696.52 ตนัต่อปี) และปริมาณขยะช่วงไม่มีการเรียนการสอน 2,140.10 
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กิโลกรัมต่อวนั (89.88 ตนัต่อปี) อัตราส่วนการเกิดขยะเท่ากบั 0.08 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (19.34 ตนั
ต่อคนต่อปี)  
 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่ และสาธารณูปการ ท าให้
ทราบบริบทการจดัการขยะในพื้นที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสักมีการเปล่ียนผ่านจากอดีตจนถึง
ปัจจุบนั กล่าวคือ ในอดีตนั้นจ านวนนักศึกษา อาจารยแ์ละบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยงัมี
จ  านวนไม่มากนกั การจดัการขยะจึงไม่ใช่เร่ืองซบัซ้อนต่อการจดัการภายในมหาวทิยาลยั และไม่มีการ
คดัแยกขยะแต่อยา่งใด การด าเนินการจดัเก็บรวบรวมขยะเป็นหน้าที่ของแต่ละคณะ หอพกันักศึกษา    
โรงอาหาร และบริเวณที่พกัอาศยัของบุคลากรซ่ึงมีทั้ งบา้นพกัอาศยัและแฟลต โดยมหาวิทยาลัย      
เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บขยะในแต่ละพื้นที่ ซ่ึงบางพื้นที่มีจุดพกัขยะ แต่บางพื้นที่ไม่มีจุดพกัขยะ 
จึงวางกองรวมกนัไวต้ามจุดต่างๆ และมหาวิทยาลยัยงัเป็นผูด้  าเนินการจดัเก็บขยะไปก าจดัภายนอก
พื้นที่มหาวทิยาลยัดว้ยการฝังกลบตามแหล่งก าจดัขยะที่เทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงยงัไม่มี
การก าหนดพื้นที่ที่แน่นอนชัดเจน เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ หลังจากนั้นได้มีการเพิ่มขึ้ น     
ของจ านวนประชากรในมหาวิทยาลยั ประกอบการวิถีการด ารงชีวิตของคนในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่เปล่ียนแปลงไปตามกระแสบริโภค ลักษณะการจดักิจกรรมเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมัย     
ทั้งยงัมีการเพิ่มจ านวนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการเพิ่มพูนทกัษะชีวิตให้แก่นักศึกษา
ซ่ึงแปรผันตามจ านวนชมรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ นในทุกๆ ปี ซ่ึงปัจจุบันน้ี 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่มีชมรมต่างๆ จ านวน 44 ชมรม รวมถึงผลจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ  
คนในชุมชน ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จนเกินขีดความสามารถ
ในการดูแลก าจดัภายในมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นระบบ มหาวิทยาลยัจึงมีขอ้เสนอให้ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม่เขา้มาดูแลในการจดัการเร่ืองการเก็บขยะ ซ่ึงมีการมีการวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการ
จดัเก็บขยะ ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2535 เป็นตน้มา  
 ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีการก าจดัขยะโดยไดเ้ก็บรวบรวมขยะจากแหล่งก าเนิดมาไว ้
ณ จุดพักขยะจ านวน 30 จุด จากนั้ นเทศบาลนครเชียงใหม่จะเป็นผู ้รับผิดชอบน าขยะเหล่าน้ี              
ไปด าเนินการต่อ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไดมี้การวา่จา้งบริษทัเอกชนเป็นผูด้  าเนินการเก็บขยะโดย
ใช้รถบรรทุกขนาด 6 ตนัในการเก็บรวบรวมจากทุกจุด แล้วท าการขนไปยงัจุดพกัขยะ หรือศูนย ์    
ถ่ายมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่ึงตั้งอยู่ ณ สุสานหายยา ต  าบลหายยา อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อท าการถ่ายเทขยะและคดัแยกขยะ แลว้น าไปรีไซเคิลและฝังกลบต่อไป การคดัแยกขยะ
มูลฝอยที่ศูนยถ่์ายมูลฝอย  ขยะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขยะกลุ่มที่สามารถน าไปรีไซเคิลได ้
ประกอบดว้ย ขยะประเภทกระดาษ ขวดพลาสติก โลหะ และแกว้ โดยมีบริษทัเอกชนเป็นผูรั้บซ้ือขยะ
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รีไซเคิลที่ถูกจดัสรรและคดัแยกเพือ่น าส่งไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมท าการแปรสภาพซ่ึ งบางส่วนจะ
ถูกแปรสภาพเป็นผลิตภณัฑเ์ดิม บางส่วนจะถูกแปรสภาพเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ และขยะอีกกลุ่มไดแ้ก่ 
ขยะที่จะน าไปฝังกลบ โดยขยะฝังกลบกลุ่มน้ีจะถูกขนยา้ยจากศูนยถ่์ายมูลฝอย ซ่ึงเทศบาลนคร
เชียงใหม่ไดท้  าการวา่จา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการขนยา้ยขยะ เพือ่น าไปก าจดัโดยวธีิการฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) ซ่ึงในอดีตที่ผ่านมา การจดัการโดยวิธีการดังกล่าว เกิด
ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ก  าจดัขยะมูลฝอยอย่างถาวร บางคร้ังพื้นที่ส าหรับด าเนินการฝังกลบ       
มีไม่เพียงพอ ขยะบางส่วนจะถูกน ามาวางกองทิ้งไวบ้นพื้นในลกัษณะเปิด ส่งกล่ินเหม็นรุนแรง และมี
การกระจายเช้ือโรคไปยงัชุมชนใกล้เคียง จนเกิดกรณีพิพาทระหว่างประชาชนที่อาศยัอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียงพื้นที่ก  าจดัมูลฝอยกบัเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ปัญหาน้ีได้รับการแก้ไขโดยเทศบาลนคร
เชียงใหม่ไดย้า้ยพื้นที่ฝังกลบขยะไปที่อ  าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่  
  
 ผูศ้ึกษาจึงไดท้  าการศึกษาบริบทการจดัการขยะภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกประเด็น
ไว ้4 ประเด็น ดงัน้ี 
 4.1.1 การคดัแยก 
 4.1.2 การรวบรวมจดัเก็บ 
 4.1.3 การขนส่ง 
 4.1.4 การก าจดั 
จากการศึกษาพบวา่  
 
 4.1.1 การคดัแยก 

ในภาพรวมส่วนใหญ่ยงัไม่มีถงัขยะส าหรับทิ้งขยะแยกประเภท มีบางหน่วยงานที่มี
การจัดถังขยะในรูปแบบถังขยะแยกสีเพื่อให้มีการคัดแยกขยะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ แต่ผูท้ิ้งยงัทิ้งขยะปะปนกนั โดยทัว่ๆ ไปพบการทิ้ง
ภาชนะที่มีของเหลวคา้งเหลือในภาชนะปะปนรวมกันกับขยะทัว่ไป ไม่มีการเทของเหลวทิ้งในที่       
ที่เหมาะสมก่อนที่จะทิ้งลงถังขยะ บางหน่วยงานแม้ว่ายงัไม่มีการจดัหาถงัขยะส าหรับแยกประเภท
ขยะ แต่หลายแห่งพบว่ามีการจดัหาภาชนะส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล ประเภทขวดพลาสติกบรรจุน ้ าด่ืม 
เช่น บริเวณอาคารหอพกันักศึกษา และบริเวณพื้นที่ในหรือนอกอาคารต่างๆ ซ่ึงเป็นการเอ้ือต่อผูท้ิ้ง
และเจา้หน้าที่ของหน่วยงาน หรือเจา้หน้าที่ท  าความสะอาด สามารถท าการคดัแยกขยะรีไซเคิลได้
โดยสะดวกขึ้น มีเพียงบางแห่งที่มีการวางถงัขยะแยกประเภท แต่ไม่มีรูปแบบถงัขยะที่เป็นรูปแบบ
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เดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั พบว่าสีถงัขยะที่ระบุประเภทถังขยะไม่เป็นรูปแบบเดียวกนั มีการทิ้งขยะ
ปะปนกนัระหวา่งขยะทัว่ไปกบัขยะรีไซเคิล และขยะทัว่ไปกบัขยะมีพิษและขยะชีวมวล เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต ์ถงัขยะบางจุดมีฝาปิดถงัขยะ บางจุดไม่มีฝาปิดขยะ นอกจากน้ียงัพบวา่ถงัขยะบางจุดมี
ขนาดเล็ก ไม่สามารถรองรับการทิ้งขยะอย่างเพียงพอ หรือไม่มีการเปล่ียนถุงรองรับขยะได้อย่าง
เพียงพอตามความปริมาณขยะที่เกิดขึ้น สังเกตไดจ้ากบริเวณรอบๆ ถงัขยะ มีขยะล้นออกนอกถังไว ้ 
ไม่พบว่ามีการคดัแยกขยะ เป็นการทิ้งขยะที่ปนกันระหว่างขยะทัว่ไปกบัขยะมีพิษและขยะชีวมวล 
ขยะโฟมที่เกิดจากการจดักิจกรรม โฟมกันกระแทกเม่ือมีการจดัซ้ือครุภณัฑ์ มีการน าไปวางตาม
บริเวณต่างๆ ซ่ึงผูรั้บผดิชอบพื้นที่ไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้างขยะ และขยะดงักล่าวไม่ไดถู้กน าไปก าจดัภายนอก
มหาวทิยาลยั เกิดปัญหาดา้นทศันียภาพที่ไม่เหมาะสม  
  นอกจากน้ี  จากการสังเกตพฤติกรรมการจัดการขยะของนักศึกษา  ยงัพบว่า 
พฤติกรรมการจดัการขยะในชีวิตประจ าของนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยกขยะ ถึงแมใ้น
พื้นที่บางคณะจะมีการจดัหาถงัขยะแบบแยกประเภทขยะตามสีของถงัขยะ พบการทิ้งขยะโดยไม่แยก
ประเภท แต่พบว่ามีการคัดแยกขยะรีไซเคิลหากมีการจดัหาที่ทิ้งขยะรีไซเคิลที่แยกประเภทอย่าง
ชดัเจน ไดแ้ก่ ขวดพลาสติกบรรจุน ้ าด่ืม ส่วนใหญ่นักศึกษาใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะประเภท
น้ีเป็นอยา่งดี นอกจากนั้นพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณที่นัง่รอรถไฟฟ้า และบริเวณที่จอดรถ หากไม่มี
การจดัวางถงัขยะ พบวา่มีพฤติกรรมการทิ้งขยะลงบนพื้นทัว่ๆ ไป ดงัแสดงในภาพ 4.1- 4.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 4.1 แสดงการทิ้งขยะบริเวณที่นัง่รอรถไฟฟ้า      ภาพ 4.2 แสดงการทิ้งขยะบริเวณลานจอดรถ 
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 กรณีนักศึกษาจดักิจกรรมตามบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ส่วนใหญ่มีการจดัการขยะและจดัเก็บ
ขยะใหแ้ลว้เสร็จภายใน 1-2 วนั โดยไม่สร้างความสกปรกเลอะเทอะใหแ้ก่พื้นที่ส่วนกลาง มีส่วนนอ้ย
ทีย่งัพบการทิ้งขยะโดยไม่มีการจดัเก็บให้เรียบร้อย ดงัแสดงในภาพที่ 4.3 - 4.4 เป็นภาระแก่เจา้หน้าที่
ด้านอาคารสถานที่ในการท าความสะอาด  และมีส่วนน้อยที่มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวด
พลาสติกใส่น ้ าด่ืม ดงัแสดงในภาพ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.3 – 4.4 แสดงการทิ้งขยะบางส่วนของนกัศึกษาหลงัจดักิจกรรมเสร็จส้ิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.5 แสดงการคดัแยกขยะรีไซเคิลระหวา่งจดักิจกรรม 

 
  จากการสังเกตการณ์การจดัการขยะที่โรงอาหารในมหาวิทยาลัยฝ่ังสวนสักพบว่า     
มีการจดัวางถงัขยะที่เป็นถงัขยะทัว่ไป แต่ผูท้ิ้งขยะมีการทิ้งขยะปะปนกนัระหว่างขยะทัว่ไป กบัขยะ     
รีไซเคิล เช่น กระดาษ เน่ืองจากไม่มีถงัขยะส าหรับการทิ้งรีไซเคิล แต่ส่วนใหญ่มีการจดัวางกรงใส่
ขยะรีไซเคิลประเภทขวดน ้ าพลาสติก หรือขวดแก้ว มีการคัดแยกขยะเศษอาหารทุกโรงอาหาร          
การก าจดัขยะอินทรีย ์(เศษอาหาร) ส่วนใหญ่มีผูน้ าไปเป็นอาหารสตัว ์รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 แสดงขอ้มูลการจดัการขยะจากโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยัชียงใหม่ฝ่ังสวนสกั 

 
ล าดับ 

                
โรงอาหาร 

การจัดวางถังเพื่อคดัแยกขยะ 

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคลิ ขยะมีพิษ ขยะอินทรีย์ 

1.  หอพกัชาย อาคาร 1 / / - / 
 หมายเหตุ มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
2.  หอพกัชาย อาคาร 3 ปิดปรับปรุง 
3.  หอพกัชาย อาคาร 4 ปิดปรับปรุง 
4.  หอพกัชาย อาคาร 5 / / - / 
5.  หอพกัชาย อาคาร 6 / / - / 
6.  หอพกัชาย อาคาร 7 / / - / 
7.  หอพกัหญิง อาคาร 1 / / - / 
 หมายเหตุ หอพกัชาย อาคาร 5 - 7 และหอพกัหญิง อาคาร 1 มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มี

การระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
8.  หอพกัหญิงอาคาร 2 / / - / 
 หมายเหตุ บริเวณดา้นหลงัโรงอาหาร ไม่มีจุดพกัขยะ แต่มีการวางถุงขยะเพื่อรอการจดัเก็บ

จากเทศบาลฯ ท าให้เกิดปัญหาขยะส่งกล่ินเหม็นเน่า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนกัศึกษาและ
บุคลากร และปัญหาดา้นทศันียภาพ ส านักงานหอพกันักศึกษาจึงยา้ยจุดพกัขยะ โดยน าขยะ
ไปวางรวมกับจุดพกัขยะที่ หอพกัหญิง อาคาร 4 และหอพกัหญิง อาคาร 6 และมีการปรับ
พื้นที่สีเขียวบริเวณที่จอดรถใกลส้วนปาลม์ดว้ยการปลูกหญา้ จึงท าให้บริเวณที่เคยเป็นจุดพกั
ขยะมาก่อนกลายเป็นพื้นที่ สี เขียว ไม่มีกล่ินขยะเน่าเหม็นรบกวน และส่ิงแวดล้อมมี
ทศันียภาพที่สวยงามขึ้น 

9.  หอพกัหญิง อาคาร 3 ปิดปรับปรุง 
 หอพกัหญิง อาคาร 4 ปิดปรับปรุง 

10.  หอพกัหญิง อาคาร 5 / / - / 
 หมายเหตุ มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
11.  หอพกัหญิง อาคาร 6 ปิดปรับปรุง 
12.  หอพกัหญิง อาคาร 7 / / - / 



 
 

63 

ตาราง 4.1 (ต่อ) 

 

 
ล าดับ 

                
โรงอาหาร 

การจัดวางถังเพื่อคดัแยกขยะ 

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคลิ ขยะมีพิษ ขยะอินทรีย์ 

13.  หอพกั 40 ปี / / - / 
 หมายเหตุ หอพกัหญิง อาคาร 7 และหอพกั 40 ปี มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการระบุ

ประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
14.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ / / - / 
 หมายเหตุ มีการจดัวางถงัขยะสีน ้ าเงินและสีเหลือง ที่อ  านวยความสะดวกต่อแยกประเภทการ 

ทิ้งขยะ 
15.  ตลาดร่มสกั / / - / 
 หมายเหตุ หมายเหตุ มีการจดัวางถงัขยะสีน ้ าเงินและสีเหลือง ที่อ  านวยความสะดวกต่อแยก

ประเภทการทิ้งขยะ 
16.  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและ

เทคโนโลย ี
ปิดปรับปรุง 

17.  คณะสงัคมศาสตร์  / - -   / 
 หมายเหตุ มีการจดัวางถังขยะแยกประเภทการทิ้งขยะ 2 สี คือ สีเขียว และสีน ้ าเงินที่ใกล้

บริเวณกบับริเวณลา้งภาชนะอุปกรณ์ แต่ไม่มีการทิ้งขยะลงในถงัสีเขียว  
18.  คณะมนุษยศาสตร์ / / - / 
 หมายเหตุ มีการวางถงัขยะทัว่ไป และถงัขยะแหง้ 
19.  คณะวทิยาศาสตร์ / - - / 
 หมายเหตุ มีการจดัวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
 อาคารกิจกรรมนกัศึกษา (อ.มช.) / / - / 

 หมายเหตุ มีการจดัวางถงัขยะทัว่ไป มีการระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
20.  คณะเกษตรศาสตร์ / - - / 
 หมายเหตุ มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการระบุประเภทขยะที่ใหท้ิ้ง 
21.  คณะศึกษาศาสตร์ / / - / 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 

 
หมายเหตุ แต่ละโรงอาหารมีการคดัแยกขยะรีไซเคิลและขยะอินทรียใ์นรูปแบบ  

  เดียวกนั ดงัน้ี 
   1. ถงัขยะรีไซเคิลในที่น้ีเป็นการจดัวางที่ทิ้งขยะที่เป็นกรงแยก หรือถงัขยะที่

       มีการส่ือสารใหท้ิ้งเฉพาะส าหรับทิ้งขวดใส่เคร่ืองด่ืม 
    2. การคัดแยกขยะอินทรีย ์โดยมีการคัดแยกขยะที่บริเวณเก็บจาน และ
       บริเวณลา้งภาชนะอุปกรณ์  
 
 สรุปไดว้่า ในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ยงัไม่มีการคดัแยกขยะที่เป็นระบบ และไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าบางคณะ/ส่วนงาน จะมีถังขยะต่างสีเพื่อแยกประเภทขยะที่จะทิ้ง แต่ผูท้ิ้ง     
ยงัทิ้งขยะปะปนกนัไม่วา่จะเป็นขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย ์และขยะมีพษิ แต่ขยะที่คดัแยกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติกบรรจุน ้ าด่ืม และมีการคดัแยกขยะ
ประเภทขยะอินทรียแ์ละขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารที่สามารถน าไปก าจดัดว้ยการแปรรูป 

 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

                
โรงอาหาร 

การจัดวางถังเพื่อคดัแยกขยะ 

ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคลิ ขยะมีพิษ ขยะอินทรีย์ 

22.  สถาบนัวจิยัสงัคม / - - / 
23.  คณะบริหารธุรกิจ / / - / 
24.  หมายเหตุ มีการวางถงัขยะทัว่ไป แต่ไม่มีการแยกสีถงัขยะภายในบริเวณโรงอาหาร 
 หมายเหตุ อยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุง พบว่ามีการจดัวางถังขยะทัว่ไป 2 สี แต่ไม่ระบุให้

ทราบชดัเจน วา่ถงัขยะแต่ละสีใหท้ิ้งขยะประเภทไหน 
25.  คณะรัฐศาสตร์ 

และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ปิดปรับปรุง 
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 4.1.2 การรวบรวมจัดเก็บ  
  จากการสังเกต พบว่า การรวบรวมจดัเก็บขยะในบางพื้นที่ยงัพบปัญหาขยะล้นถัง 
ขาดการดูแลจัดการอย่างต่อเน่ือง ผูท้ิ้งยงัทิ้งรอบๆ ถังขยะแม้ว่าจะมีขยะล้นถังแล้วก็ตาม ในวนัหยุด 
ราชการขณะที่ยงัมีการให้บริการ บางอาคารขาดการดูแลจดัเก็บขยะ ท าให้ขยะลน้ถงัขยะ เกิดปัญหา
ดา้นทศันียภาพที่ไม่สวยงาม 

มีการจดัท าที่ทิ้งขยะแบบกรงตาข่ายวางไวภ้ายนอกอาคารส าหรับทิ้งขยะรีไซเคิล
ประเภทขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ซ่ึงผูจ้ดัหาถังขยะประเภทน้ีจะเป็นผูน้ าขยะรีไซเคิลไป
จ าหน่ายเอง เป็นการจดัที่ทิ้งขยะที่สนบัสนุนการคดัแยกขยะที่ชดัเจน  

  จากขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ คร้ังที่ 
2/2557 พบว่า ปัจจุบนัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีจุดพกัขยะทั้งหมด 30 จุด ไดแ้ก่ 1) อ่างแกว้ 2) หมู่บา้น
อ่างแกว้ 3) หมู่บา้นเชิงดอย 4) คณะมนุษยศ์าสตร์ 5) ร้านคา้สหกรณ์ 6) คณะเศรษฐศาสตร์ 7) คณะ 
การส่ือสารมวลชน  8) วิทยาลัยศิลปะส่ือและเทคโนโลยี 9) หอพกัชาย อาคาร 7 10) ตลาดร่มสัก      
11) หอพกัหญิง อาคาร 9 12) แฟลตสุเทพ 13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14) หมู่บา้นสุเทพ 15) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 16) หอพักชาย อาคาร 5 17) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  18) คณะ
บริหารธุรกิจ 19) คณะเกษตรศาสตร์  20) ป๊ัมน ้ ามัน ปตท . 21) สนามกีฬากลาง 22) สระว่ายน ้ า         
23) หอพักหญิงอาคาร 4 24) หอพักหญิงอาคาร 8 25) หอพัก 40 ปี 26) หมู่บ้านไผ่ล้อม 27) คณะ
วิทยาศาสตร์ 28) หอพกัหญิง อาคาร 2 29) โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) 30) คณะ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
  มีการจ าแนกจุดพกัขยะตามขนาดพื้นที่ของจุดพกัขยะ  ดงัน้ี  
   - จุดพกัขยะขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ 6x4.5 เมตร   
   - ขนาดกลาง มีขนาดพื้นที่ 4.5x3.5 เมตร  
   - ขนาดเล็ก มีขนาดพื้นที่ 3x2.5 เมตร  
และมหาวิทยาลัยจะมีนโยบายการเพิ่มจุดพกัขยะจากจ านวน 30 จุด เป็น 40 จุด โดยจุดที่เพิ่ม ได้แก่ 
หมู่บา้นสุเทพ จากเดิมมีจุดพกัขยะ 2 จุด เพิ่มเป็น 6 จุด หมู่บา้นเชิงดอยจากเดิม 1 จุด เพิ่มเป็น 2 จุด 
และหมู่บา้นไผล่อ้มจากเดิม 1 จุด เพิม่เป็น 4 จุด ดงัแสดงในตาราง 4.2  
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ตาราง 4.2 แสดงรายละเอียดล าดบัการเก็บขยะที่จุดพกัขยะที่มีขนาดแตกต่างกนั 
ล าดับการเก็บขยะ จุดพักขยะ ขนาดจุดพักขยะ 

1 คณะบริหารธุรกิจ ขนาดเล็ก 
2 คณะศึกษาศาสตร์ ขนาดใหญ่ 
3 หอพกัชาย อาคาร 5 ขนาดใหญ่ 
4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ ขนาดใหญ่ 

5, 6, 7 หมู่บา้นสุเทพ ขนาดเล็ก 
8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขนาดกลาง 

9, 10, 11 หมู่บา้นสุเทพ ขนาดเล็ก 
12 หมู่บา้นสุเทพ ขนาดกลาง 
13 แฟลตสุเทพ ขนาดกลาง 
14 หอชาย 1 ขนาดใหญ่ 
15 อู่จอดรถฝายหิน ขนาดกลาง 
16 วทิยาลยัศิลปะส่ือและเทคโนโลย ี ขนาดกลาง 
17 คณะเศรษฐศาสตร์ ขนาดใหญ่ 
18 คณะการส่ือสารมวลชน ขนาดกลาง 
19 คณะมนุษยศาสตร์ ขนาดใหญ่ 

20, 21 หมู่บา้นเชิงดอย ขนาดเล็ก 
22 คณะนิติศาสตร์ ขนาดกลาง 
23 สหกรณ์ร้านคา้ ขนาดกลาง 
24 คณะสงัคมศาสตร์ ขนาดเล็ก 
25 คณะรัฐศาสตร์ ขนาดกลาง 
26 โรงจอดรถ ขนาดใหญ่ 
27 คณะวทิยาศาสตร์ ขนาดใหญ่ 

28, 29, 30, 31 หมู่บา้นไผล่อ้ม ขนาดเล็ก 
32 โรงอาหารกิจกรรมนกัศึกษา (อม.ช.) ขนาดใหญ่ 
33 หอหญิง 2 ขนาดใหญ่ 
34 หอพกัหญิง อาคาร 4 ขนาดใหญ่ 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
ล าดับการเก็บขยะ จุดพักขยะ ขนาดจุดพักขยะ 

35 สระวา่ยน ้ ารุจิรวงศ ์ ขนาดเล็ก 
36 โรงยมิกลาง ขนาดกลาง 
37 หอพกัหญิง 40 ปี ขนาดกลาง 
38 โรงพยาบาลสตัวเ์ล็ก  ขนาดกลาง 
39 บริเวณดา้หนา้หอพกัหญิง 40 ปี ขนาดกลาง 
40 คณะเกษตรศาสตร์ ขนาดใหญ่ 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 4/2558 
 

  สรุปไดว้่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจุดพกัขยะที่ยงัไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตาม
หลกัสุขาภิบาล จุดพกัขยะที่ใช้การอยูใ่นปัจจุบนับางแห่ง ไม่เพียงพอต่อการรองรับของปริมาณขยะ 
และยงัขาดการจดัการที่ถูกหลกัสุขาภิบาลจึงส่งผลกระทบดา้นกล่ินเหม็น และทศันียภาพที่ไม่สวยงาม 
  
 4.1.3 การขนส่ง 
  จากขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 
2/2557  พบว่า ขยะที่เกิดขึ้นในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีปริมาณ 1208.5 ตนัต่อปี หรือปริมาณขยะเฉล่ีย 
3310.16 กิโลกรัมต่อวนั ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าจา้งเทศบาลนครเชียงใหม่โดยบริษทัเอกชน
ด าเนินการจดัเก็บขยะจากจุดพกัขยะภายในมหาวิทยาลยั 30 จุด น าไปก าจดันอกมหาวทิยาลยั เรียงตาม
ส าดบัตวัอกัษรดงัแสดงในภาพ 4.6 
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ภาพ 4.6 แสดงเสน้ทางการจดัเก็บขยะเรียงตามล าดบัอกัษร 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 2/2557  
 

 ในอนาคต มหาวทิยาลยัมีนโยบายในการเพิม่จุดพกัขยะเป็น 40 จุดและไดก้ าหนดเสน้ทางการ
เก็บขยะ ดังแสดงในภาพ 4.7 และมีการจดัเก็บขยะเศษอาหารจากโรงอาหารทุกวนัจากโรงอาหาร             
ฝ่ังสวนสกั ตามเสน้ทางดงัแสดงตาราง 4.3 และภาพ 4.8 
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ภาพ 4.7 แสดงเสน้ทางการขนส่งขยะจากที่รวบรวมไว ้ณ จุดพกัขยะขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 4/2558 
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ตาราง 4.3 แสดงล าดบัการจดัเก็บขยะเศษอาหารจากโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ฝ่ังสวนสกั 
                    

ล าดับการเก็บขยะ จุดพักขยะที่โรงอาหาร 
1.  หอพกัชาย อาคาร 4  
2.  หอพกัชาย อาคาร 3  
3.  หอพกัชาย อาคาร 6 
4.  หอพกัชาย อาคาร 5 
5.  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
6.  หอพกัชาย อาคาร 1 
7.  ตลาดร่มสกั 
8.  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
9.  คณะสงัคมศาสตร์  
10.  คณะมนุษยศาสตร์ 
11.  ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์ 
12.  คณะวทิยาศาสตร์  
13.  หอพกัหญิงอาคาร 2 
14.  อาคารกิจกรรมนกัศึกษา (อ.มช.) 
15.  หอพกัหญิง อาคาร 2 
16.  หอพกัหญิง อาคาร 6 
17.  หอพกัหญิง อาคาร 5 
18.  หอพกัหญิง อาคาร 7 
19.  หอพกัหญิง อาคาร 1 
20.  หอพกั 40 ปี 
21.  คณะเกษตรศาสตร์ 
22.  คณะบริหารธุรกิจ 
23.  คณะศึกษาศาสตร์ 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 4/2558 
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ภาพ 4.8 แสดงเสน้ทางการขนส่งขยะจากที่รวบรวมไว ้ณ จุดพกัขยะขนาดกลาง 
ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 4/2558 
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 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ เก่ียวกับ
การจดัเก็บขยะไปก าจดัภายนอกมหาวิทยาลยันั้น พบว่า มหาวิทยาลัยว่าจา้งเทศบาลนครเชียงใหม่  
โดยมีบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะดว้ยรถขนขยะ จ านวน 1 คนั ทุกวนัๆ ละ 2 เที่ยว เวลา
8.00  – 10.00 น. หรือจนกว่าจะจดัเก็บใหเ้รียบร้อย โดยกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการจะขบัรถ
ส ารวจความเรียบร้อยในการจดัเก็บขยะคู่ขนานกบัรถตรวจการจากบริษทัเอกชน โดยการจดัเก็บจะไม่
มีการจ าแนกประเภทขยะของการเก็บขยะในแต่ละวนั แต่จะมีการคัดแยกขยะบนรถเก็บขยะใน
ระหวา่งเส้นทางจดัเก็บขยะภายในมหาวทิยาลยับา้งตามแต่โอกาสจะอ านวย ขยะที่จดัเก็บแลว้จะน าไป
ชั่งที่บริเวณชั่งน ้ าหนักขยะ ใกล้กับสุสานหายยา แล้วน าไปฝังกลบที่ ต  าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่โดยภาคเอกชน มีบางส่วนที่มีการน าแปรรูปเป็นพลงังานทางเลือกก่อนการฝังกลบ 
ดงัแสดงในภาพ 4.9 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.9 แผนภูมิแสดงเสน้ทางการขนส่งขยะออกจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ไปก าจดัภายนอกมหาวทิยาลยั 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 4/2558 
 
 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่สาธารณูปการ เก่ียวกบัขอ้มูล
ดา้นการใชจ่้ายงบประมาณในการจดัเก็บขยะส่งไปก าจดัภายนอกมหาวิทยาลัย พบว่า มหาวิทยาลัย
ตอ้งจ่ายเงินในการจดัเก็บขยะและขนส่งประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน ให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ 

แหล่งก าเนิดขยะ 
 

จุดพกัขยะเทศบาลนครเชียงใหม่ 
(บริเวณสุสานหายยา อ าเภอเมือง) 

 

ฝังกลบ (อ าเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่) 

จุดพกัขยะ 30 จุด 

ด าเนินการโดยมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ด าเนินการโดยเทศบาลมหานครเชียงใหม่ 

ด าเนินการโดยเทศบาลมหานครเชียงใหม่ 
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โดยคณะ/ส่วนงาน ช าระค่าจัดเก็บขยะไปก าจัดตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนดเม่ือประมาณปี       
พ.ศ. 2535 ต่อมามหาวิทยาลัยมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขการรับเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ฉบับที่  ร  5/2555 (อัตราการช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ) ประกาศ ณ วนัที่           
10 เมษายน 2555 ดงัน้ี 

1) ที่พกัอาศยัแบบครอบครัว เดือนละ 20 บาทต่อหลงั 
2) ที่พกัอาศยัแบบแฟลตโสด/หอ้งโสด ที่พกัเพยีงคนเดียว เดือนละ 10 บาทต่อหอ้ง 
3) ส่วนงาน สถาบัน และส านักภายในมหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าจดัเก็บขยะตามอัตรา 

มหาวทิยาลยัไดท้  าการประเมินและก าหนดไว ้ 
4) หน่วยงานภายนอกที่มีที่ท  าการในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบค่าจดัเก็บขยะตามอัตราที่

มหาวทิยาลยัไดท้  าการประเมินและก าหนดไว ้ 
5) ผูป้ระกอบการคา้ภายในมหาวิทยาลยัในความรับผดิชอบของส่วนงาน ให้รวบรวมจดัเก็บ

ค่าขยะที่ระบุในสญัญา  
6) ผูป้ระกอบการธุรกิจในมหาวทิยาลยั ช าระค่าจดัเก็บตามอตัรา ดงัน้ี 

 6.1) สญัญาจา้งในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท ช าระในอตัรา 500 บาทต่อเดือน 
 6.2) สญัญาจา้งในวงเงิน 10 – 50 ลา้นบาท ช าระในอตัรา 1,000 บาทต่อเดือน 
 6.3) สญัญาจา้งในวงเงิน 50 ลา้นบาทขึ้นไป ช าระในอตัรา 2,000 บาทต่อเดือน 
โดยผูป้ระกอบการวางเงินประกันค่าจดัเก็บขยะเป็นเงิน 3 เท่า ของอัตราค่าจดัเก็บราย
เดือน ภายใน 5 วนัท าการนับแต่ได้รับอนุญาต  หากผู ้ประกอบการไม่ปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะด าเนินการตกัเตือน/ยึดเงินประกัน/ให้ช าระเงิน
ค่าปรับวนัละ 50 บาท หา้มมิใหท้ี่พกัแก่คนงานในพื้นที่มหาวิทยาลยัโดยเด็ดขาด/หา้มทิ้ง
ขยะในบริเวณมหาวิทยาลยั และถา้พบเห็นหรือพิสูจน์ว่าได้มีการทิ้งขยะจะด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป  

 ส่วนกรณีที่เกิดขยะจากกิจกรรมที่นอกเหนือจากการกิจกรรมที่เกิดขึ้นประจ าวนั มหาวทิยาลยั
รับผิดชอบในการจ่ายเงินส่วนเกินจากเพดานที่ก  าหนดการเรียกเก็บจากคณะ/ส่วนงาน ซ่ึงเป็นเงิน
จ านวนประมาณ 10,000 - 20,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยูก่บัปริมาณขยะที่ชัง่แลว้เกินจากสญัญาจา้ง 
 และจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานธุรการ ส านักงานหอพกันักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          
ต่อกรณีอาคารหอพกันกัศึกษามีการช าระเงินค่าจดัเก็บขยะดงัน้ี 
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1) หอพกันักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 อาคารๆ ละ 1,406 บาทต่อเดือน (ปิดท าการ     
1 อาคาร ไดแ้ก่ หอพกัชายอาคาร 2) 

2) หอพกั 40 ปี 4,400 บาทต่อเดือน 
3) หอพกัสีชมพ ู1,400 บาทต่อเดือน 

 
สรุปไดว้่า หลงัจากที่ทุกคณะ/ส่วนงานมีการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานแลว้ 

จะน าถุงขยะไปวางยงัจุดพกัขยะ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่จา้งเทศบาลนครเชียงใหม่เขา้มาจดัเก็บ
ขยะและขนส่งเพื่อน าไปก าจดัภายนอกมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัช าระค่าขนส่งขยะใหแ้ก่เทศบาลฯ  
โดยทุกคณะ/ส่วนงานมีส่วนร่วมในการช าระค่าขนขยะในอัตราที่มหาวิทยาลัยเป็นผูก้  าหนดขึ้ น      
เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2535 และไดมี้การเพิม่เติมขอบเขตอตัราการเก็บค่าขนส่งขยะในปี พ.ศ. 2555 

 
 4.1.4 การก าจัดขยะ 
  ผูศ้ึกษาไดท้  าการศึกษาการก าจดัขยะ จากขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
จดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ มีการแปรรูปขยะจากโรงอาหารจากขยะ 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1) การแปรรูปขยะอินทรีย ์
  2) การแปรรูปขยะคราบไขมนัจากบ่อดกัไขมนั 
ผลการศึกษา พบวา่ 
  1) การแปรรูปขยะอินทรีย ์
   จากการสัมภาษณ์กรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหาร
ปลอดภยั สังกดัตลาดร่มสัก และการประชุมร่วมกบัคณะกรรมการตลาดร่มสัก รวมทั้งสังเกตการณ์
การจดัการขยะจากโรงอาหารภายในมหาวทิยาลยัชียงใหม่ฝ่ังสวนสกั พบวา่ ที่ตลาดร่มสกัมีการน าเอา
ขยะอินทรียเ์ขา้สู่ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยสถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค ์มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานติดตั้ งระบบฯ ดังกล่าว ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2552 เป็นต้นมา และมี
คณะกรรมการตลาดร่มสักเป็นผูดู้แลระบบ แต่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไม่สามารถด าเนินการได ้ตั้งแต่ 
เดือนสิงหาคม 2557 กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ จึงมีหนังสือช้ีแจงปัญหาการด าเนินงาน
ระบบบ่อก๊าซชีวภาพต่อคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สรุปไดต้ามประเด็น 
ดงัน้ี 
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   1.1) ดา้นเทคโนโลย ี 
    1.1.1) หลังจากกระบวนการหมักเสร็จส้ิน ไม่สามารถน าคราบ   
เศษอาหารและไขมนัออกจากระบบ เพื่อน าไปท าเป็นปุ๋ ย ท  าให้ความสามารถในการยอ่ยสลายลดลง 
และเศษอาหารเขา้ไปสะสมทีละเล็กทีละนอ้ย จนเคร่ืองบดอุดตนัซ่ึงการอุดตนัเกิดขึ้น  
    1.1.2) แรงดันส่งน ้ าเขา้ระบบไม่เพียงพอท าให้เศษอาหารเต็มเร็ว 
และระบบท างานไม่ไดเ้ตม็ที่ 
    1.1.3) ปัญหาระบบจ่ายก๊าซไปยงัโรงอาหารไม่สามารถใช้ก๊าซ
หลายเตาพร้อมกนั 
   1.2) ดา้นการจดัการ 
    การน าขยะเศษอาหารเขา้สู่ระบบตอ้งผ่านเขา้เคร่ืองบดขนาดเศษ
อาหารให้มีขนาดเล็ก เป็นการปฏิบติังานที่ตอ้งคลุกคลีกบัเศษอาหารซ่ึงมีกล่ินเหม็นและความสกปรก 
การที่จะมีผู ้ปฏิบัติงานด้านน้ีอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นเร่ืองค่อนข้างยาก ดังแสดงในภาพที่  4.10 ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน  
   1.3) ดา้นตน้ทุน 
    ตลาดร่มสกัรับภาระจ่ายค่าซ่อมแซมเคร่ืองบดอาหารหลายคร้ังๆ ละ
ไม่ต ่ากวา่ 5,000 บาท  

   
 
 

  

ภาพ 4.10 แสดงการเตรียมเศษอาหาร
เพือ่ป้อนเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ภาพ 4.11 แสดงการท างานของระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ 
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ภาพ 4.12 - 4.13  แสดงการจดัการระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ตลาดร่มสกั 

 
  จากขอ้มูลการประชุมผูแ้ทนคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ร่วมกบัผูแ้ทนคณะกรรมการตลาดร่มสัก ในคราวประชุมเม่ือวนัองัคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สรุป
ปัญหาจากด าเนินงานของระบบก๊าซชีวภาพ ดงัน้ี 
  1. ขาดระบบการบริหารจดัการในดา้นบุคลากรผูดู้แลระบบในภาพรวม 
  2. ผูใ้ชง้านระบบก๊าซชีวภาพขาดความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้เก่ียวกบัการใชง้านระบบฯ 
ดงักล่าว 
  3. งบประมาณสนบัสนุนในการบ ารุงรักษาไม่เพยีงพอ 
  ทั้งน้ี  สถาบันวิจัยพลังงานยืนยนัว่าระบบก๊าซชีวภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ถูกตอ้งตามระบบวศิวกรรม สามารถผลิตแก๊สเหลือจ่ายได ้และการใชก้๊าซชีวภาพพร้อมกนัหลายๆ เตา
ไม่ไดน้ั้น เป็นปัญหาเชิงเทคนิคเก่ียวหัวจ่ายก๊าซที่เตา ไม่เก่ียวกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากบ่อ และ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะสามารถใชง้านตามวตัถุประสงค์นั้น ตอ้งไดรั้บการบ ารุงรักษาและใช้งาน
อย่างถูกต้อง การแก้ปัญหาในค ร้ังน้ีใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงประมาณ  50,000 บาท 
มหาวทิยาลยัจึงอนุมติังบประมาณในการซ่อมบ ารุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จนสามารถใชก้ารไดต้ั้งแต่
เดือนมกราคม 2558 เป็นตน้มา 
  ส่วนโรงอาหารอ่ืนๆ ใช้วิธีการก าจดัเศษอาหารด้วยการน าไปเป็นอาหารสัตว ์โดย
บางโรงอาหารมีรายได้จากการน าเศษอาหารไปก าจดัด้วยวิธีการดังกล่าว ประมาณ 800-1,200 บาท   
ต่อเดือน แลว้แต่ปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้น เช่น โรงอาหารอาคารกิจกรรมนกัศึกษา  
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  สรุปได้ว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจดัการขยะอินทรียจ์ากโรงอาหาร 1 โรง 
ไดแ้ก่ ตลาดร่มสัก ดว้ยวิธีการแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถน าก๊าซมาใชป้ระโยชน์ได ้ดังแสดง   
ในภาพที่ 4.11 -4.13 ซ่ึงการใชเ้ทคโนโลยมีีความส าคญัในการแปรรูปขยะแลว้ ยงัมีความจ าเป็นตอ้ง
อาศัยเจ้าหน้าที่ที่ มีความเข้าใจระบบผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อให้เกิดการดูแลและใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
  ข) การแปรรูปขยะคราบไขมนัจากบ่อดกัไขมนั 
    จากปัญหาเร่ืองการจัดเก็บ การขนส่งขยะคราบไขมันที่ ส่งผลกระทบ        
ต่อสุขภาพอนามัย ปัญหาด้านทัศนียภาพและการท าลายส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ปัญหา
ดงักล่าว ไดถู้กหยบิยกมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 5/2558 และเห็นชอบให้สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษา     
ความเป็นไปได้ในการน าขยะคราบไขมันมาใช้ประโยชน์ โดยสถาบันวิจยั และพฒันาพลังงาน      
นครพิงคฯ์ สนับสนุนทุนวิจยั จ  านวน 35,000.-บาท ในการด าเนินงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้
ในการน าขยะคราบไขมนัมาใชป้ระโยชน์ ดว้ยการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและไบโอดีเซล พบว่าระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพนั้นเหมาะสมกบัการผลิตไขมันในปริมาณที่สูงมากๆ จึงจะคุม้ค่าต่อการลงทุน และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัการน าขยะคราบไขมนัมาผลิตไบโอดีเซลนั้น เน่ืองจากสถาบนัวิจยัฯ มีเคร่ืองผลิต    
ไบโอดีเซลอยูแ่ลว้ ดงัแสดงในภาพ 4.14 จึงไม่ตอ้งลงทุนค่าก่อสร้างระบบ มูลค่าการลงทุนจึงต ่ากว่า
การแปรรูปขยะคราบไขมันให้เป็นก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยจึงเลือกแก้ไขปัญหาการก าจดัขยะ     
คราบไขมนัโดยการมอบหมายให้สถาบนัวจิยัฯ น าขยะคราบไขมนัไปผลิตเป็นไบโอดีเซล ซ่ึงคาดว่า
จะมีปริมาณ 80 ลิตรต่อวนั และมอบหมายให้สถาบนัวิจยัฯ น าไปใชป้ระโยชน์ โดยมหาวิทยาลยัเป็น        
ผูล้งทุนด้านค่าใช้จ่าย 4 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าจดัเก็บและขนส่ง ค่าเตรียมวตัถุดิบ ค่าซ่อมและบ ารุงรักษา
ระบบ และค่าผลิตไบโอดีเซล ตามค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงในอตัราไม่เกิน 642,000 บาทต่อปี 
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ภาพ 4.14 เคร่ืองผลิตไบโอดีเซลรุ่น CMU-2 
ที่มา: การประชุมคณะบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 8/2558 

 
 สรุปไดว้า่ ปัญหาเร่ืองขยะคราบไขมนัจากถงัถกัไขมนัหรือบ่อดกัไขมนัจากโรงอาหารที่ไม่ได้
รับการก าจดัอยา่งถูกสุขอนามยั ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นกล่ินขยะเน่าเหม็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยั ในการแกปั้ญหาดงักล่าวฯ มหาวทิยาลยัจึงเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการ
แปรรูปขยะคราบไขมันให้เป็นพลงังานไบโอดีเซล แมว้่าตอ้งอาศยังบประมาณสูงในการลงทุน แต่
เป็นการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และสามารถน าพลงังานกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก
ทางหน่ึง และเกิดองคค์วามรู้ในการน าเทคโนโลยมีาใชจ้ดัการขยะประเภทดงักล่าวฯ อีกดว้ย 
 
4.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจัดการขยะและปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการขยะของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ผูศ้ึกษาได้ท  าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะ รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  าแนกได ้7 ประเด็นดงัน้ี 
  4.2.1 จ านวนเจา้หนา้ที่ผูดู้แลการจดัการขยะ 
  4.2.2 ปริมาณขยะ และประเภทขยะที่เกิดขึ้น 
  4.2.3 จุดทิ้งขยะและรวบรวมขยะ 
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  4.2.4 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใชใ้นการจดัการขยะ 
  4.2.5 วธีิการจดัเก็บขยะ 
  4.2.6 นโยบายการจดัการขยะ 
  4.2.7 การจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
จากการศึกษา พบวา่ 
 4.2.1 จ านวนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการจัดการขยะ 
  จากการสังเกตและสอบถามหัวหน้างานอาคารสถานที่  กองอาคารสถานที่และ
สาธารณูปการ พบว่า การดูแลจัดการขยะบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พื้นที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของคณะ/ส่วนงาน เช่น ริมถนน พื้นที่สาธารณะ เช่น สนามรักบี้           
สวนพกัผอ่น ศาลาอ่างแกว้ ศาลาธรรม รวมถึงพื้นที่บา้นพกัซ่ึงดูแลโดยงานอาคารสถานที่ กองอาคาร
สถานที่และสาธารณูปการ มีเจ้าหน้าที่ดูแลจดัการขยะ จ านวน 4 คน (ไม่รวมถึงการจดัการขยะ         
ชีวมวล) มีภาระงานในการท าหน้าที่ในการเปล่ียนถุงรองรับขยะ เก็บกวาดรอบๆ จุดทิ้งขยะที่สกปรก 
ทุกวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ส่วนวนัอังคารและวนัพฤหัสบดี จะมีการตรวจการณ์รอบๆ มหาวิทยาลัย    
โดยใชร้ถยนตก์ระบะ เพื่อท าการจดัเก็บขยะที่ไม่เป็นระเบียบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ส่วนวนัพุธ        
ท  าหน้าที่ให้บริการธนาคารขยะในช่วงเช้า นอกจากน้ีในแต่ละวนัยงัมีหน้าที่ในการปฏิบติังานดา้น
เอกสารร่วมดว้ย และไม่มีการจดัเวรใหเ้จา้หนา้ที่ดูแลจดัการดา้นการท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางใน
วนัหยดุราชการ 
  จากจ านวนเจ้าหน้าที่ผูดู้แลขยะที่ มีจ  านวนค่อนข้างจ ากัด งานอาคารสถานที่ฯ        
เคยประสบปัญหาการน าขยะจากภายนอกพื้นที่มาทิ้งในมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระงานแก่
เจา้หน้าที่ เป็นปัญหาเร่ืองจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการการจดัการขยะ ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง
หน่วยงานจึงจ ากดัจ านวนถงัขยะ ลดการจดัวางถงัขยะตามพื้นที่สาธารณะ จึงเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่  
มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น บริเวณที่นัง่รอรถไฟฟ้า บริเวณพื้นที่จอดรถ เป็นตน้ 
  สรุปได้ว่า จ  านวนเจา้หน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลจดัการขยะของพื้นที่ส่วนกลาง       
มีจ  านวนค่อนขา้งจ ากัด จึงใช้วิธีบริหารจดัการมอบหมายภาระงานที่จ  าเป็น และลดขอบเขตงานลง   
ใหเ้กิดความสมดุลจ านวนผูป้ฏิบติั ซ่ึงไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูท้ิ้งขยะในทุกมิติ 
 4.2.2  ปริมาณขยะ และประเภทขยะที่เกิดขึน้ 
  จากขอ้มูลการประชุมคณะกรรมการบริหารจดัขยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังที่ 
2/2557 พบว่า มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก มีปริมาณขยะ 1208.5 ตนัต่อปี หรือปริมาณขยะเฉล่ีย 
3310.16 กิโลกรัมต่อวนั ประกอบดว้ยขยะเศษอาหารร้อยละ 41 ขยะพลาสติกร้อยละ 17 ขยะกระดาษ



 
 

80 

ร้อยละ13 ขยะขวดพลาสติกร้อยละ 11 ขยะแกว้ร้อยละ 5 ขยะใบไมร้้อยละ 5 ขยะโลหะ ร้อยละ 2 ขยะ
ผา้ร้อยละ 1 และขยะเซรามิกร้อยละ 1  
  นอกจากน้ี ยงัพบว่ามีขยะประเภทคราบไขมัน ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก มีโรงอาหาร 27 โรง ปิดปรับปรุงอาคาร 7 โรง อยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุง         
1 โรง และจากการสอบถามข้อมูลจากกรรมการและผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยั พบว่า ขยะคราบไขมนัจากโรงอาหาร 21 โรง มีประมาณ  200 
กิโลกรัมต่อวนั 
  จากการที่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีจ านวนนักศึกษาและบุคลากร มากกว่า 50,000 คน 
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดบริการอาหารภายในมหาวิทยาลัยที่ เพียงพอตามความต้องการ จ านวน
ร้านอาหารภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก มีจ  านวน 259 ร้าน (เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย, 2557) มีการใช้น ้ ามันในการ
ประกอบอาหาร เกิดขยะไขมนัที่ถูกชะลา้งจากภาชนะที่มีไขมนัเป้ือนอยูป่นกบัน ้ าทิ้ง ซ่ึงก่อนที่จะมี
การปล่อยน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งอ่ืนๆ มีความจ าเป็นในการดกัไขมนัที่ลอยอยูเ่หนือน ้ าทิ้ง ออกมาก าจดัอยา่ง
ถูกหลักสุขาภิบาล ดงัแสดงในภาพ 4.15 -  4.18 และการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาหารปลอดภยันั้ น จ  าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัยโดย
เคร่งครัด ซ่ึงแต่ละโรงอาหารตอ้งรับผิดชอบในการจดัการของเสียเหล่าน้ี ดว้ยการตกัคราบไขมนัออก
จากบ่อดกัไขมนัก่อนปล่อยน ้ าทิ้งลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ ขยะคราบไขมนัจดัเป็นประเภทขยะทัว่ไป 
แต่ไม่สามารถทิ้งรวมกนัได ้เน่ืองจากเป็นขยะที่มีลกัษณะเป็นของเหลวที่มีความหนืดเล็กนอ้ย แต่ถา้
หากทิ้งไวน้านๆ ขยะคราบไขมนัจะแปรสภาพเป็นขยะที่มีความหนืดสูงขึ้นจนกลายเป็นของแข็งใน
ที่สุด จึงจ าเป็นตอ้งมีการดูแลก าจดัอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล หากไม่มีการก าจดัที่ถูกตอ้งแล้ว
อาจมีการปนเป้ือนลงสู่ดินและเกิดปัญหาต่อแหล่งน ้ าผวิดิน ท าให้เกิดน ้ าเน่าเสียตามมา และนอกจาก
จะเป็นการท าลายส่ิงแวดลอ้มแลว้ ยงัเกิดปัญหาส่งกล่ินเหม็นและเป็นแหล่งก่อโรคต่อผูอ้าศยัในชุมชน 
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      ภาพ 4.15     ภาพ 4.16 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

  ภาพ 4.17             ภาพ 4.18 
ภาพที่ 4.15 -  4.18 ขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารที่ตอ้งตกัออกจากถงัดกัไขมนัทกุวนั 

  
 จากการสงัเกตและสอบถามคณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยั 
และหัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ พบว่า การจดัการขยะคราบ
ไขมนัจากโรงอาหารนั้น มีการตกัคราบไขมนัออกจากถังดักไขมนัหรือบ่อดกัไขมนัทุกวนั ดว้ยการ
บรรจุใส่ถุงพลาสติกสีด าสองชั้นรวบปากถุงอย่างมิดชิด แล้วน าไปวางยงัจุดพกัขยะที่อยู่ใกล้กับ      
โรงอาหาร แต่รถขนขยะปฏิเสธการรับขยะคราบไขมนัไปก าจดั ซ่ึงหากจะใหรั้บไปก าจดั ทางผูรั้บจา้ง
จ าเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายที่ สูงขึ้ น ด้วยเหตุผลสัญญาในการว่าจ้างไม่ครอบคลุมถึงการเก็บขยะ         
คราบไขมัน และรถจดัเก็บขยะมีความจ าเป็นตอ้งบดอดัถุงขยะที่เก็บรวบรวมขึ้นรถ เพื่อให้มีพื้นที่      
ที่สามารถจดัเก็บขยะให้ไดม้ากที่สุด ดงันั้นคราบไขมนัที่อยูใ่นถุงขยะจะถูกบีบอดัออกมาจากถุงขยะ 
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ท าให้ขยะอ่ืนๆ เลอะเทอะ ไม่สามารถน าไปคัดแยกที่ปลายทาง จึงเป็นอีกเหตุผลหน่ึงที่ท  าให้เกิด
ปัญหาด้านการจดัการขยะคราบไขมนัที่ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ส่งกล่ิน
เหม็น เกิดทศันียภาพที่ไม่สวยงาม และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในภาพ 4.19 - 4.20  

                                             
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 4.19 - 4.20 ขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารที่ขาดการดูแลและน าไปก าจดัอยา่งไม่ถูกวธีิ 
 
 สรุปไดว้า่ ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ขยะอินทรียซ่ึ์งเป็นขยะที่มีปริมาณ
สูงสุด รองลงมาได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะมีพิษตามล าดับ ส่วนขยะจากโรงอาหารที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระยะเวลาที่รวดเร็วหากไม่ไดรั้บการ
ก าจดัอยา่งถูกวธีิ ไดแ้ก่ ขยะคราบไขมนัจากบ่อดกัไขมนัที่โรงอาหาร  
 
 4.2.3 จุดทิง้ขยะและรวบรวมขยะ 

จากการสงัเกตจุดพกัขยะตามพื้นที่ต่างๆ พบวา่ จุดพกัขยะภายในมหาวทิยาลยัยงัไม่มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน มีบางส่วนสร้างแบบมีหลงัคาและมีประตูปิดจุดพกัขยะ ดงัแสดงในภาพ 4.21-
4.22 แต่ส่วนใหญ่ยงัเป็นรูปแบบที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เช่น ไม่มีหลังคาซ่ึงท าให้ขยะเปียกแฉะ      
เม่ือฝนตก บางแห่งไม่มีประตูปิดจุดพกัขยะท าให้เกิดปัญหาสุนัขคุย้เขี่ยขยะ ท าให้ขยะถูกร้ือกระจดั
กระจาย บางคณะ/ส่วนงานและบางพื้นที่ไม่มีจุดพกัขยะ ท าให้มีการวางขยะที่จะทิ้งในที่โล่งแจง้
บริเวณขา้งถนนเพื่อรอให้เทศบาลมาจดัเก็บ ดังแสดงในภาพ 4.23-4.24 ส่วนใหญ่ไม่มีการคดัแยก
ประเภทขยะ และบางแห่งมีการทิ้งขยะปะปนกันระหว่างขยะทัว่ไปกับขยะมีพิษ ไม่มีการท าความ
สะอาดจุดพกัขยะเป็นประจ าท  าใหจุ้ดพกัขยะบางแห่งส่งกล่ินเหม็น ดงัแสดงในภาพ 4.24 
  จุดพกัขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ นับวา่เป็นพื้นที่ส าคญัที่ควรไดรั้บการ
ดูแลเอาใจใส่จากทุกส่วนงาน เน่ืองจากหากไม่ได้การดูแลอยา่งถูกสุขลักษณะและสม ่าเสมอ ก็จะ
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กลายเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงจากจุดพักขยะ เช่น  ด้าน
ทศันียภาพ การส่งกล่ินเน่าเหม็น และเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
 
  
 

 
  ภาพ 4.23            ภาพ 4.24  

ภาพ 4.21 - 4.24 แสดงจุดพกัขยะต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

  สรุปไดว้่า จุดพกัขยะตามบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ยงัไม่มี
รูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล  จ าเป็นตอ้งได้รับการปรับปรุงและเพิ่มจุดพกัขยะให้
สามารถรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น บางจุดมีปัญหาเร่ืองขยะส่งกล่ินเหม็นรบกวน ตอ้งไดรั้บการดูแล
ท าความสะอาดจุดพกัขยะใหถู้กสุขลกัษณะเป็นประจ าทุกวนั 
 
 

  

  

ภาพ 4.21 ภาพ 4.22 



 
 

84 

  4.2.4 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ในการจัดการขยะ 
  จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
พบว่า เจา้หน้าที่ผูรั้บผิดชอบในการดูแลจดัการขยะของพื้นที่ส่วนกลางมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใช้ใน
การจดัการขยะ ไดแ้ก่ รถกระบะ 1 คนั พร้อมอุปกรณ์ที่ใชใ้นการจดัเก็บขยะ ไมก้วาด ที่โกยขยะ ถุงมือ 
ถุงด า เชือก ที่เพยีงพอต่อการใชง้าน นอกจากน้ียงัมีรถเก็บขยะจากบริษทัเอกชน จ านวน 1 คนั เก็บขยะ
รอบๆ มหาวทิยาลยั วนัละ 2 เที่ยว 
  สรุปไดว้่า อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใชใ้นการจดัการขยะมีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จดัการขยะในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งอุปกรณ์จากบริษทัเอกชนที่ท  าหนา้ที่ในการขนส่งขยะ 
 
 4.2.5 วิธีการจัดเก็บขยะ 
 จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานอาคารสถานที่ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ 
พบว่า ในพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลยัมีวิธีการจดัเก็บขยะโดยการใชถุ้งด ารองรับถงัขยะ รวบมดั
ปากถุงเม่ือถุงขยะเตม็ น าวางที่จุดพกัขยะ รอการเก็บไปก าจดัภายนอกมหาวทิยาลยัโดยรถขนขยะจาก
บริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการจดัเก็บดว้ยรถขนขยะ จ านวน 1 คนั ทุกวนัๆ  2  เที่ยว เวลา 8.00  – 10.00 น. 
ซ่ึงเป็นเวลาที่ชุมชนมีการสัญจรไปมาภายในมหาวิทยาลัยค่อนขา้งมาก อาจมีการรบกวนเร่ืองกล่ิน 
และการจราจรที่คบัคัง่ในช่วงเวลาดงักล่าว และกรณีที่มีปริมาณขยะเพิม่มากขึ้น เช่น ขยะที่เกิดจากการ
จดักิจกรรมที่นอกเหนือจากขยะที่เกิดจากกิจวตัรประจ าวนั รถขนขยะจะเพิม่เที่ยวการจดัเก็บขยะมาก
ขึ้น เพือ่เก็บขยะทั้งหมดออกไปก าจดัใหเ้รียบร้อย   
 สรุปไดว้่า วิธีการจดัเก็บขยะโดยเจา้หน้าที่จากกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ
และบริษัทเอกชนที่ท  าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่รถขนขยะจาก
บริษทัเอกชนควรปรับเวลาที่เขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะ เพื่อลดปัญหาการส่งกล่ินรบกวน และลดการ
สร้างความคบัคัง่ดา้นการจราจรภายในมหาวทิยาลยั 
 
 4.2.6 นโยบายการจัดการขยะ 
  ผูศึ้กษาได้ท  าการศึกษาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการ
จัดการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็นนโยบายการจัดการขยะ จากการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวฯ 8 
คร้ัง  
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1. คร้ังที่ 1/2557 วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2557 
2. คร้ังที่ 2/2557 วนัที่ 22 ธนัวาคม 2557 
3. คร้ังที่ 3/2558 วนัที่ 5 กุมภาพนัธ ์2558 
4. คร้ังที่ 4/2558 วนัที่ 30 มีนาคม 2558 
5. คร้ังที่ 5/2558 วนัที่ 26 พฤษภาคม 2558 
6. คร้ังที่ 6/2558 วนัที่ 6 กรกฎาคม 2558 
7. คร้ังที่ 7/2558 วนัที่ 3 กนัยายน 2558  
8. คร้ังที่ 8/2558 วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

  จ าแนกประเด็นที่พบจากการศึกษา ไดแ้ก่  
  1) ผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัต่อนโยบายการจดัการขยะ 
  2) แหล่งงบประมาณสนบัสนุนต่อการจดัการเชิงนโยบาย  
จากการศึกษา พบวา่ 
  1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อนโยบายการจัดการขยะ 
  พบว่า ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานดา้นการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจดัการขยะของมหาวทิยาลยัที่ชดัเจน และมีมุมมอง
ตามวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าในระดับประเทศ  มีความ                                
เป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล และผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพ  มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์         
ด้านการพัฒนาบริการวิชาการ และการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน       
(แผนยทุธศาสตร์ที่ 3) ก าหนดการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม (แผนยทุธศาสตร์ที่ 4) และพฒันามหาวิทยาลยัตามหลกัการบริหารจดัการที่ดี และ
พฒันาสู่ความเป็นสากล (แผนยทุธศาสตร์ที่ 5) 
  นอกจากน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงยงัให้ความส าคญัดา้นการแกไ้ขปัญหาผลกระทบมลพิษ
ส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากปัญหาขยะที่ขาดระบบการจดัการอยา่งเหมาะสม และยงัเป็นปัญหาระดบัชาติที่
รัฐบาลให้ความส าคญั จากวิสัยทศัน์และยทุธศาสตร์ดงักล่าวของมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ จึงเป็นความ
จ าเป็นที่มหาวิทยาลยัตอ้งเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่ชุมชน มหาวิทยาลยัมีศกัยภาพ ทั้งบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และมีหน่วยงานดา้นการพฒันาพลงังาน ไดแ้ก่ สถาบนัวจิยัและพฒันาพลงังานนครพงิค ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้ นมหาวิทยาลัยจึงเป็นขุมพลังปัญญาที่สามารถ น าความรู้ทั้ งทางด้าน
วชิาการและเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาดา้นการบริหารจดัการขยะ เพื่อเป็นตน้แบบแก่ชุมชนและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ จึงได้ก าหนดนโยบายด้านจัดการ
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ส่ิงแวดล้อมตามกรอบแนวคิดในการจดัท าแผนพฒันามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น “มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด” (Green and clean campus) โดยมีเป้าหมายการบริหารจดัการสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความ
ย ัง่ยนื (Sustainable university) คือ 
  1.1) มีสภาพบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมที่ ร่ม ร่ืนด้วยร่มเงาของต้นไม้ อาคาร
ส่ิงก่อสร้าง สะอาดปลอดภยั ให้คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิกชุมชนมหาวทิยาลยั (Green and clean facility 
and environment) 
   1.2) มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรผ่านระบบสาธารณูปโภคและระบบ
พลงังานในมหาวิทยาลยัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการใชพ้ลงังานทดแทนเป็นไปตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงและการพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื (Green and clean utility and energy)  
   1.3) นักศึกษา บุคลากรและผูใ้ชพ้ื้นที่ของมหาวิทยาลยั มีสุขภาวะที่ดี มีการควบคุม
กิจกรรมที่สร้างมลภาวะ และเสริมสร้างความปลอดภยัในมหาวิทยาลยัอยา่งเหมาะสมและเป็นระบบ 
(Good health and safety) 
   1.4) นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา อนุรักษ ์และ
พฒันาแหล่งทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยั (Green and clean spirits) 
  เพื่อเขา้รับการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green university) ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบั
มหาวิทยาลัยที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมที่ สุดในโลกโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of 
Indonesia green metric world university ranking) ซ่ึงมีการจดัอนัดบัอยา่งต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 และในปี 
2557 ที่ผ่านมา มีมหาวทิยาลยัต่างๆ เขา้ร่วมกว่า 360 มหาวทิยาลยั จาก 61 ประเทศทัว่โลก ซ่ึงเป็นไป
ตาม แผนยทุธศาสตร์ที่ 5 พฒันามหาวิทยาลัยตามหลกัการบริหารจดัการที่ดี และพฒันาสู่ความเป็น
สากล จากการก าหนดกรอบแนวคิดดงักล่าวฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงให้ความส าคญัในเร่ืองการ
จดัการขยะในล าดับตน้ๆ ทั้ งน้ี  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะ ซ่ึงมีผลกระทบส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพฒันามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื      
    จากการก าหนดกรอบแนวคิดและตวัช้ีวดั ดังกล่าวฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้
เล็งเห็นผลกระทบดา้นมลพษิส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเกิดจากปัญหาขยะที่ขาดระบบการจดัการที่เหมาะสม และ
เพือ่ให้การแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในพื้นที่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลยัจึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีหน้าที่พฒันาระบบ
จดัการขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพและครบวงจร สามารถน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
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นโยบายการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะของมหาวทิยาลยั เชียงใหม่โดยพบการก าหนด
นโยบาย ดงัน้ี  
  1) มีการบริหารจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหาร
จดัการขยะตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการเกิดขยะจนถึงการก าจดัในขั้นตอนสุดทา้ย  
  2) ใหค้วามส าคญัต่อการน าขยะที่มีศกัยภาพกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม้ากที่สุด และลด
ปริมาณขยะที่จะตอ้งน าไปก าจดัใหเ้หลือนอ้ยที่สุด  
 3) มีระบบการบริหารจัดการที่ มี ส่วนร่วมจากทุกคณะและส่วนงานภายใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
โดยก าหนดแนวทางการจดัการขยะแบบครบวงจร ดงัน้ี  
  1) กลยทุธ ์  
   1.1) ลดอตัราการเกิดขยะใหม้ากที่สุด 
   1.2) สนบัสนุนงบประมาณเพือ่ใหมี้การจดัการขยะแบบครบวงจร 
   1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการ
          ขยะแบบครบวงจร  
   1.4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใชเ้ทคโนโลย ีในการแปรรูปขยะ เพื่อ
          การน าขยะกลบัมาใชใ้หม่และเกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการสร้างศูนย์
          แปรรูปขยะ    
   1.5) ก าหนดใหมี้ระเบียบและกฎเกณฑก์ารจดัการขยะที่เหมาะสม 
 2)  เป้าหมาย 
   2.1) ควบคุมอตัราการเกิดขยะภายในมหาวทิยาลยัใหเ้หลือนอ้ยที่สุด 
   2.2) ลดปริมาณขยะที่จะน าไปฝังกลบใหไ้ดม้ากที่สุด  
   2.3) ส่งเสริมการคดัแยกประเภทขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการแยกขยะจาก
           ตน้ทางถึงปลายทาง 
   2.4) ลดปริมาณขยะให้เหลือเพียง 479.46 ตนัต่อปี จากปริมาณขยะทั้งหมด 
          1,208.50 ตนัต่อปี ที่จะน าไปก าจดัที่ฝังกลบ 
   2.5) มีการใช้ประโยชน์จากขยะให้ได้มากที่สุดโดยการน าขยะไปแปรรูป
           และน ากลบัมาใชใ้หม่  
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 3) การจดัการ 
   3.1) ก าหนดเกณฑม์าตรฐานและแนวทางปฏิบติัในการลดและใชป้ระโยชน์
           ขยะ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะ การคดัแยก  ภาชนะรองรับขยะ การเก็บ
          รวบรวม ภาชนะเก็บขนขยะรีไซเคิล การขนส่ง การแปรสภาพ และ
          การใชป้ระโยชน์เพือ่สร้างเป็นแนวปฏิบติัทั้งมหาวทิยาลยั 
   3.2) ติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพปัญหาในการลดและใชป้ระโยชน์
          ของเสียภายในมหาวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ือง 
   3.3) ให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดเตรียมสถานที่ในการวางถังขยะแต่ละ
           ประเภท เพื่อให้สะดวกต่อการรวบรวมขยะก่อนจะขนส่งไปยงัศูนย์
           แปรรูปขยะ 

3.4)  มีการจดัเตรียมสถานที่ศูนยแ์ปรรูปขยะ ประกอบด้วยโรงคดัแยกขยะ 
ธนาคารขยะ และโรงแปรสภาพวสัดุเหลือใชอ้ยา่งถูกหลกัสุขาภิบาล 

3.5) ก าหนดหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ในการควบคุม ก ากบั ดูแลในการ
ลดและใช้ป ระโยชน์ จากของเสียของห น่วยงาน ต่างๆ  ภายใน
มหาวทิยาลยัอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

  4) การลงทุน 
   4.1) ส่งเสริมให้มีภาชนะรองรับขยะแบบแยกประเภท เพื่อสนับสนุนให้มี
           การคดัแยกขยะจากแหล่งก าเนิด 
         4.2) สร้างศูนยแ์ปรรูปขยะ  
  5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ ดงัน้ี 
   5.1) ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารคดัแยกขยะอยา่งต่อเน่ือง 
   5.2) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ การบริหาร
          จดัการ และการลดและใชป้ระโยชน์จากของเสียแก่บุคลากรและ 
          นกัศึกษา 
     5.3) ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ ปลูกฝังทัศนคติและสร้าง
          ค่านิยมที่ ดีให้แก่บุคลากรและนักศึกษาด้านการรักษาความสะอาด
          ภายในมหาวทิยาลยั การลดอตัราการเกิดขยะและการใชป้ระโยชน์จาก
          ของเสียอยา่งคุม้ค่า 
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   5.4) สนับสนุนให้มีการคัดแยกขยะที่แหล่งก าเนิดภายในมหาวิทยาลัย 
          ได้แก่ อาคารส านักงานของคณะ/ส่วนงาน โรงอาหาร ที่พ ักอาศัย 
           พื้นที่ส่วนกลาง เช่น สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย บริเวณสวน
           พกัผ่อน เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ โดยอาศยักลยทุธ์ของการคดัแยก
          ขยะออกเป็นประเภทต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวิธีการเก็บรวบรวม 
          และขนส่ง รวมทั้ งวิธีการใช้ประโยชน์และก าจัดของเสียที่ มีความ
          เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  6) การก าหนดแนวทางการจดัการขยะด้วยการลดอัตราการเกิดขยะที่แหล่งก าเนิด
โดยจดัท าคู่มือจดัการขยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สรุปไดต้ามแผนภูมิแสดงแนวทางการจดัการขยะ 
และการจดัการขยะแบบครบวงจร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัแสดงในภาพ 4.25-4.26  
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ภาพ 4.25 แผนภูมิแสดงแนวทางในการจดัการขยะ 
ที่มา: การประชุมคณะบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 2/2557 

แนวทาง 
การจดัการขยะ 

การลดขยะที่
แหล่งก าเนิด 

3Rs/5Rs 

การคดัแยก 

การเก็บรวบรวม
และขนส่งขยะ 

สถานที่คดัแยก  

และแปรสภาพขยะ 

การคดัแยกขยะ        
ภายในอาคาร 

การคดัแยกขยะ     
ภายนอกอาคาร 

การคดัแยกขยะ            
ในโรงคดัแยกขยะ 

ภาชนะรองรับขยะ 

รถยนตเ์ก็บขนถ่ายขยะ 

การเก็บรวบรวมขยะ 

การขนส่งขยะ 
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ภาพ 4.26 แผนภูมิแสดงการจดัการขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ แบบครบวงจร 
ที่มา: การประชุมคณะบริหารจดัการขยะมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คร้ังที่ 2/2557 

 
จากภาพ 4.25 หากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะด าเนินการตามแนวทางการจดัการขยะรูปแบบ

ใหม่ ซ่ึงเป็นการจดัการขยะแบบครบวงจร ดงัภาพที่ 4.26 นั้นจ าเป็นตอ้งมีการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
น าขยะมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงเทคโนโลยทีี่มีอยูใ่นปัจจุบนันั้น ยงัมีก าลงัการผลิตที่ไม่เพยีงพอที่จะน าขยะ
กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดต้ามแผนการด าเนินงานที่วางไว ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการเพิม่ก าลงัการผลิต 
โดยด าเนินการจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ ดงัน้ี  
 จากแนวทางการจดัการขยะแบบครบวงจร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จึงตอ้งมีการวางแผนในการ
จดัการขยะโดยเร่ิมจากการเตรียมภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทวางไวแ้ต่ละจุด เพื่อใหมี้การคดัแยก
ที่ตน้ทาง จากนั้นจึงท าการรวบรวมขยะแต่ละประเภทมายงัโรงรวบรวมขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่
โดยกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จึงไดอ้อกแบบจุดพกัขยะที่เป็นมาตรฐานและ          
ถูกสุขลกัษณะ เพื่อช่วยลดปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ้าศยับริเวณใกลเ้คียงจากจุดพกัขยะ 
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ก าจดัปัญหาดา้นทศันียภาพ การส่งกล่ินเน่าเหม็น และแหล่งสะสมเช้ือโรค ตามรูปแบบจุดพกัขยะที่
เป็นมาตรฐานของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ดงัแสดงในภาพ 4.27 - 4.29 ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพ 4.27 

 
ภาพ 4.28 

ภาพ 4.27 – 4.28 แสดงภาพดา้นหนา้จุดพกัขยะ เม่ือเปิด-ปิดประตูพกัขยะ 
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ภาพ 4.29 แสดงภาพจุดพกัขยะ เม่ือมองจากมุมสูง 

ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 7/2558 
 
โดยคาดว่า การคดัแยกขยะที่ตน้ทางนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 ดงันั้น จึงอาจ 

จะมีขยะหลงเหลือที่ไม่ได้รับการคัดแยกประมาณร้อยละ 20 ซ่ึงจากข้อมูลปริมาณขยะของ
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ที่ได้มีการส ารวจมาแล้วนั้ น คาดว่าจะมีขยะที่หลงเหลือจากการคดัแยกที่       
ตน้ทางประมาณ 737.63 กก.ต่อวนั จากปริมาณขยะทั้งหมด 3,310.16 กก.ต่อวนั จึงมีความจ าเป็นใน
การจดัเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่ประกอบดว้ยโรงรวบรวมและ 
คดัแยกขยะ ธนาคารขยะ และโรงแปรรูปขยะโดยใชเ้ทคโนโลยี  Dry fermentation เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทั้งหมด ประกอบดว้ย 

1) บริเวณพื้นที่รองรับวสัดุเขา้ (Receiving area)  
2) พื้นที่คดัแยกขั้นตน้โดยใชแ้รงงานคน (Manual presorting area) 
3) พื้นที่ส าหรับเคร่ืองคดัแยกอตัโนมติั (Automatic sorting area) 
4) โรงผลิตแท่งเช้ือเพลิง RDF-5 
5) โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ RDF 
6) โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร 
7) โรงผลิตไบโอดีเซลจากขยะคราบไขมนั 
8) การจดัเก็บ และขนส่ง 
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 โดยมีระยะทางในการจัด เก็บและขนส่งขยะจากประตูคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ถึงสถาบนัวิจยัและพฒันาพลังงานนครพิงค ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประมาณ    
6 กิโลเมตร ระยะทางจากจุดพักขยะจุดที่ 1 จนถึงจุดพักขยะจุดที่ 40 รวมระยะทางประมาณ 12 
กิโลเมตร รวมระยะทางเก็บขนขยะต่อ 1 เที่ยว เท่ากบั (6 x 2) + 12 = 24 กิโลเมตร  
 มหาวทิยาลยัเร่ิมด าเนินการบริหารจดัการขยะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 และ
มีแนวทางในการก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จไว ้ดงัน้ี  
  1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีระบบจัดการขยะแบบครบวงจร น าไปสู่การเป็น
มหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื 
   2) นกัศึกษาและบุคลากรเกิดจิตส านึกในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   3) ปริมาณขยะที่ส่งออกไปก าจดัภายนอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ลดลง  
   4) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท์ี่ปล่อยออกสู่บรรยากาศลดลง  
 
  สรุปได้ว่า  ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยมีบทบาทที่ชัดเจนในการก าหนดนโยบายดา้นการจดัการ
ขยะที่ชดัเจนมีการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์ วิธีการด าเนินงาน และตวัช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสนองต่อ
เป้าหมายในการเป็นมหาวทิยาลยัเขียวสะอาด น าไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื 
 
  2) แหล่งงบประมาณสนับสนุนต่อการจัดการเชิงนโยบาย 
  จากการประชุมคณะกรรมการบ ริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเชียงให ม่                   
คร้ังที่ 7/2558 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้ความส าคญัดา้นการบริหารจดัการขยะในล าดบัตน้ๆ ส าหรับ
การพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยนื จึงเสนอแผนงาน/โครงการ
ตามยทุธศาสตร์ ประกอบการเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 (กรณีโครงการ
ก่อสร้าง) ผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปยงัส านักงบประมาณ โดยมีความสอดคลอ้ง
เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับคุณภาพชีวิต  และยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด้านการบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้อง
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตามแผนพฒันาการศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระยะที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ตามยทุธศาสตร์เฉพาะ คือ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน ้ าเสีย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Roadmap การจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติเม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2557 (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) โดยให้ความ 
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ส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบัแรก ส่งเสริมใหเ้กิดกลไกในการคดัแยกขยะเพือ่น า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจดัขยะมูลฝอยตกคา้งสะสมในสถานที่ก  าจดัขยะในพื้นที่วิกฤต 
สนบัสนุนการจดัการโดยการแปรรูปเป็นพลงังาน บริหารจดัการขยะอุตสาหกรรม ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และขยะติดเช้ือ รวมทั้งการจดัการสารเคมีอยา่งครบวงจร และนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน
และรักษาส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการก่อสร้างศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ (CMU Recycling  Center) โดยจะใชง้บประมาณในการก่อสร้างประมาณ 80,000,000 บาท 
และหากไม่ได้การจดัสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ คณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยผูบ้ริหารระดับสูงจะไดน้ านโยบายเขา้สู่วาระการประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ต่อไป 
  สรุปไดว้า่ มหาวิทยาลยัมีการก าหนดทิศทางการจดัหาแหล่งงบประมาณที่เป็นล าดบั
ขั้นตอน จึงมีโอกาสที่จะไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนการด าเนินงานตามนโยบายดา้นจดัการขยะที่วาง
ไว ้
      
 4.2.7 การจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ผูศ้ึกษาได้จ  าแนกการศึกษาการจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว ้         
2 ประเด็น ไดแ้ก่  
 1) บทบาทของสภานกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อการจดัการขยะในมหาวทิยาลยั 
 2) ความตระหนกัและจิตส านึกดา้นการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
จากการศึกษา พบวา่ 
 
 1) บทบาทของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการจดัการขยะในมหาวิทยาลัย
 จากการร่วมการเสวนาสภานกัศึกษาคร้ังที่ 3 เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2558 หวัขอ้ การจดัการ
ขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีผูแ้ทนจากสโมสรนกัศึกษา 20 คณะ และ 1 วทิยาลยั เขา้ร่วมการเสวนา
จ านวน 65 คน สรุปความคิดเห็นของการเสวนาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในคร้ังน้ี            
ต่อแผนพฒันาดา้นการจดัการขยะของมหาวิทยาลยั จ  าแนกได ้3 ประเด็นโดยนกัศึกษามีขอ้เสนอแนะ 
ดงัน้ี 
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 1.1) ดา้นการจดัการขยะ 
   นักศึกษาเสนอให้มีการแยกประเภทขยะตามสีของถุงรองรับขยะ โดยมี
ขอ้ความ รูปภาพ หรือสัญลกัษณ์ส่ือสารที่เขา้ใจง่าย ติดตั้งในระดบัสายตาที่สามารถมองเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจน ควรใชถ้งัขยะและถุงขยะลกัษณะสีโปร่งใสให้สามารถมองเห็นขยะที่ทิ้งลงในถุงรองรับ เพื่อ
ส่งเสริมการรณรงคค์ดัแยกขยะใหเ้กิด ประสิทธิผล การเพิ่มจุดทิ้งขยะเพือ่อ านวยความสะดวกในการ
ทิ้งขยะอย่างเหมาะสมยงัเป็นเร่ืองจ าเป็น และมีถังขยะที่ส่งเสริมการคดัแยกขยะส าหรับคนที่ยงัมี
พฤติกรรมไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ ควรมีอุปกรณ์ เคร่ืองสะสมขยะ เช่น  ขยะ               
ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ขวดแกว้ เพือ่แลกคูปองแลกเงิน โดยติดตั้งตามจุดรวมนักศึกษา เช่น 
โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษา จะช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะมากขึ้น จุดพกั
ขยะควรปรับปรุง และมีการดูแลความสะอาดอยา่งเป็นระบบ ไม่ส่งกล่ินเหม็นรบกวน มีระเบียบ      
ในการดูแลจุดพกัขยะให้ปฏิบติัอย่างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ความส าคญัในการลดการสร้าง
ขยะและใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการน าขยะมาแปรรูปเป็นพลงังาน มีการ
จดัการขยะอนัตราย และขยะติดเช้ือ และมีการตั้งกฎเกณฑใ์ห้นกัศึกษาคดัแยกขยะหากนกัศึกษาไม่ให้
ความส าคญัเร่ืองการจดัการขยะตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากการรักษาส่ิงแวดล้อมเป็น
ส่ิงจ าเป็นในการด ารงชีวติในชุมชน  

 1.2) ดา้นการรณรงค ์
    นักศึกษาเสนอให้มีน าเสนอผ่านส่ือถึงนักศึกษาและบุคลากรให้ทราบถึง
ขอ้ดีของการคดัแยกขยะ สร้างความน่าสนใจในการรณรงค ์เช่น การประกวดคดัแยกขยะ โดยมีรางวลั
เพื่อสร้างแรงจูงใจ รณรงคส์ร้างความเคยชินในการทิ้งขยะ เช่น การวางถงัขยะคดัแยกประเภทตามสี
ถงัขยะ 3 ถงั คือ ขยะทัว่ไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ให้มีการจดัวางถงัขยะ 3 ถงั ให้มีรูปแบบ
เดียวกันทัว่ทั้งมหาวิทยาลยั เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนิสัย ในการคดัแยกขยะให้แก่นักศึกษา
และบุคลากรเกิดความเคยชิน รณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบอนัตรายต่อสุขภาพของการใช้
พลาสติกและโฟม มีการปลูกจิตส านึกด้านการคัดแยกขยะ เช่น ขอความร่วมมือไปยงัสโมสร   
นกัศึกษาทุกคณะในการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ โดยมีการคดัแยกขยะทุกๆ กิจกรรมที่นกัศึกษาจดั 

1.3) ดา้นพฤติกรรม 
    นักศึกษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี ผูน้ านักศึกษาตอ้งปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งที่ดี
ในการคดัแยกขยะ นกัศึกษาทัว่ไปลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง เช่น เตรียมภาชนะของตนเอง
มาซ้ืออาหาร โดยร้านคา้ให้ความร่วมมือในการลดราคาอาหารหรือเพิม่ปริมาณอาหารให้แก่นกัศึกษา
กรณีที่เตรียมภาชนะมาใส่อาหาร สโมสรนักศึกษาทุกคณะมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ ด้วยการ      
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คดัแยกขยะทุกๆ กิจกรรมที่นักศึกษาจดั กรณีนักศึกษาไม่ให้ความส าคญัในการจดัการขยะตาม
นโยบายมหาวทิยาลยั ควรมีการตั้งกฎเกณฑใ์หน้กัศึกษาคดัแยกขยะ 
 สรุปไดว้่า สภานักศึกษามีบทบาทในการเป็นช้ีน ากลุ่มผูน้ านักศึกษา ให้ตระหนัก
ถึงความส าคญัดา้นการจดัการขยะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา   
ทุกกลุ่มในการจดัการขยะทุกๆ มิติ ได้แก่ การใช้ชีวิตประจ าวนั การเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
โดยมีความตอ้งการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีระบบการจดัการขยะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวทิยาลยั มีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง และมีการน าขยะไปแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์ 
 
  2) ความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
   ผูศ้ึกษาใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาความตระหนักและการมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่อการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะ
ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยสุ่มตวัอยา่งกลุ่มประชากรในการประเมินจ านวน 410 คน โดยท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ในประเด็นดงัต่อไปน้ี 
  2.1) ประเด็นขอ้มูลทัว่ไป  
  2.2) ประเด็นความตระหนักและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    2.3) ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ด้านความตระหนักและจิตส านึก
ด้านส่ิงแวดล้อมในการจัดการขยะระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์   
  2.4) ประเด็นความคิดเห็นด้านการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการจดัการ
ขยะ 
 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงผลไวด้งัน้ี 
  2.1) ประเด็นขอ้มูลทัว่ไป  
 - รูปแบบการประเมินผล 
            ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าแบบสอบถามเพื่อศึกษาความตระหนักและการมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
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ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ความคิดเห็นดา้นการก าหนดนโยบาย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค
ต่อการจดัการของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยผลการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร จ านวน 410 
คน ดงัน้ี 
 
ตาราง 4.4 แสดงขอ้มูลเพศของกลุ่มตวัอยา่ง  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 164 40 
หญิง 246 60 
รวม 410 100 

     
จากตาราง 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิง 246 คน คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นชาย 164 คน คิด

เป็นร้อยละ 40 
ตาราง 4.5 แสดงขอ้มูลกลุ่มสาขาวชิาของกลุ่มตวัอยา่ง  

กลุ่มสาขาวิชา จ านวน ร้อยละ 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  102 24.9 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 145 35.3 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 163 39.8 

รวม 410 100 

 
 จากตาราง 4.5 พบว่า ก ลุ่มสาขาวิชาที่ มี จ  านวนนักศึกษาที่มากที่ สุด  คือ  ก ลุ่มสาขาวิชา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3  และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 ตามล าดบั 
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ตาราง 4.6 แสดงขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาของกลุ่มตวัอยา่ง  

 

 

คณะ ตามกลุ่มสาขาวิชา จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม (n) ร้อยละ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
คณะแพทยศาสตร์  26 6.3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 11 2.7 
คณะเภสชัศาสตร์ 10 2.4 
คณะเทคนิคการแพทย ์ 18 4.4 
คณะพยาบาลศาสตร์  31 7.6 
คณะสตัวแพทยศาสตร์ 6 1.5 

รวม 102 24.9 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะวทิยาศาสตร์  39 9.5 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  48 11.7 
คณะเกษตรศาสตร์ 22 5.4 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16 3.9 
คณะวทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี                       20 4.8 

รวม 145 35.3 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ 30 7.3 
คณะศึกษาศาสตร์ 26 6.3 
คณะวจิิตรศิลป์ 12 2.9 
คณะสงัคมศาสตร์   9 2.2 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  5 1.2 
คณะบริหารธุรกิจ  27 6.6 
คณะเศรษฐศาสตร์  22 5.4 
คณะการส่ือสารมวลชน  8 2.0 



 
 

100 

ตาราง 4.6 แสดงขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามกลุ่มสาขาวชิาของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
  จากตาราง 4.6 พบว่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นกลุ่มสาขาวิชาที่มีจ  านวน
นกัศึกษามากที่สุด ไดแ้ก่ 15,083 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีมีนักศึกษาจ านวน 12,197 คน คิดเป็นร้อยละ 34.24 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เป็นกลุ่มสาขาที่มีจ  านวนนกัศึกษานอ้ยที่สุด จ  านวน 8,338 คน คิดเป็นร้อยละ 23.41 
  
ตาราง 4.7 แสดงขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาจ าแนกตามชั้นปีของกลุ่มตวัอยา่ง  

ช้ันปี  จ านวน ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 98 23.90 
ชั้นปีที่ 2 162 39.51 
ชั้นปีที่ 3 105 25.61 
ชั้นปีที่ 4 22 5.37 
ชั้นปีที่ 5 1 0.24 
ชั้นปีที่ 6 22 5.37 
รวม 410 100 

          
 จากตาราง 4.7 พบวา่ ชั้นปีที่ 2 เป็นกลุ่มชั้นปีที่เก็บขอ้มูลจ านวนมากที่สุด คือ จ  านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.51 รองลงมา ไดแ้ก่ ชั้นปีที่ 3 จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ  25.61 ชั้นปีที่ 1 จ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ  23.90 ส่วนชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ  5.37 และชั้นปี
ที่ 5 เป็นกลุ่มชั้นปีที่เก็บขอ้มูลจ านวนนอ้ยที่สุด คือ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24  
 

คณะ ตามกลุ่มสาขาวิชา จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บแบบสอบถาม (n) ร้อยละ 

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์                         15 3.7 
คณะนิติศาสตร์       9 2.2 

รวม 163 40.8 

รวมทั้งส้ิน 410 100 
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ตาราง 4.8 แสดงขอ้มูลสถานที่พกัอาศยัของนกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  
สถานทีพ่ักอาศัย  จ านวน ร้อยละ 

ภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม่   
         - หอพกันกัศึกษา  109  26.59 
         - บา้นพกับุคลากร 5 1.22 
         - อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แฟลต 10 2.43 
         ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 286 69.76 

รวม 410 100 
          
 จากตาราง 4.8 พบว่า นักศึกษาที่พกัภายนอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นกลุ่มนักศึกษาจ านวน
มากที่สุด คือ 286 คน คิดเป็นร้อยละ 69.76 นกัศึกษาที่พกัภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่พกัที่
หอพกันักศึกษา จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95 รองลงมาพกัที่แฟลต จ านวน 10 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 2.43 และกลุ่มที่พกัอาศยัที่บา้นพกับุคลากรเป็นกลุ่มนักศึกษาจ านวนน้อยที่สุด คือ 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.22 
  2.2) ประเด็นการสอบถามความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะ    
ในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะ           
ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ไดค้่าความถ่ีผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละขอ้ค  าถามไดด้งัตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ของนกัศึกษาสามกลุ่มสาขาวชิา 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความตระหนักด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

1. การคดัแยกขยะ
ช่วยใหก้ารจดัเก็บ
และขนส่งขยะ
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.45 0.67 มาก
ที่สุด 

4.34 0.66 มาก
ที่สุด 

4.37 0.76 มาก
ที่สุด 

4.38 0.70 มาก
ที่สุด 

2. การคดัแยกขยะ
เป็นหนา้ที่ของทุก
คนที่ตอ้งร่วมมือกนั 

4.63 0.54 มาก
ที่สุด 

4.52 0.65 มาก
ที่สุด 

4.48 0.70 มาก
ที่สุด 

4.53 0.65 มาก
ที่สุด 

 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบ
ความตระหนักด้าน

ส่ิงแวดล้อม 
ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

3. การคดัแยกขยะ
เป็นการแสดงความ
รับผดิชอบดา้นการ
มีส่วนร่วมต่อสงัคม 

4.55 0.57 มาก
ที่สุด 

4.46 0.74 มาก
ที่สุด 

4.44 0.72 มาก
ที่สุด 

4.47 0.69 มาก
ที่สุด 

4.การจดัการขยะ
ควรเป็นนโยบาย
หลกัที่ส าคญัของ
มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่ 

4.42 0.64 มาก
ที่สุด 

4.30 0.68 มาก
ที่สุด 

4.18 0.86 มาก 4.28 0.75 มาก
ที่สุด 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ รวม 
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ความตระหนักด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา  

และเทคโนโลย ี และสังคมศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

5. การจดัการขยะ
ของมหาวทิยาลยัชี
ยงใหม่ควรให้
นกัศึกษามีส่วนร่วม
ในการก าหนด
กิจกรรม 

4.42 0.72 มาก
ที่สุด 

4.26 0.75 มาก
ที่สุด 

4.24 0.82 มาก
ที่สุด 

4.29 0.77 มาก
ที่สุด 

 

 

 

ตาราง 4.9 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ รวม 

105 
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ความตระหนักด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา  

และเทคโนโลย ี และสังคมศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

6. การคดัแยกขยะ
ควรนบัเป็นส่วนหน่ึง
ของการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
มหาวทิยาลยั 

4.33 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.23 0.85 
มาก
ที่สุด 

4.26 0.83 
มาก
ที่สุด 

4.27 0.83 
มาก
ที่สุด 
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จากตาราง 4.9 พบวา่ นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมีความคิดเห็นในระดบัมากที่สุด สอดคลอ้งกนัในทุกประเด็น ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความคิดเห็นในระดับมาก ในประเด็นการจดัการขยะควรเป็น
นโยบายหลกัที่ส าคญัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่วนประเด็นการคดัแยกขยะช่วยให้การจดัเก็บและ
ขนส่งขยะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การคดัแยกขยะเป็นหนา้ที่ของทุกคนที่ตอ้งร่วมมือกนั การ คดั
แยกขยะเป็นการแสดงความรับผดิชอบดา้นการมีส่วนร่วมต่อสงัคม การจดัการขยะของ มหาวทิยาลยัชี
ยงใหม่ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม และการคดัแยกขยะควรนับเป็นส่วนหน่ึง
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลยั นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีความคิดเห็นที่สอดคลอ้ง
กนัในระดบัมากที่สุด 
ตาราง 4.10 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัความตระหนกัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ของนกัศึกษาสามกลุ่มสาขาวชิาในภาพรวม 

ประเด็นการจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความตระหนัก 

1. การคดัแยกขยะช่วยใหก้ารจดัเก็บและขนส่ง
ขยะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.70 มากที่สุด 

2. การคดัแยกขยะเป็นหนา้ที่ของทุกคนที่ตอ้ง
ร่วมมือกนั 

4.53 0.65 มากที่สุด 

3. การคดัแยกขยะเป็นการแสดงความรับผดิชอบ
ดา้นการมีส่วนร่วมต่อสงัคม 

4,47 0.70 มากที่สุด 

4. การจดัการขยะควรเป็นนโยบายหลกัที่ส าคญั
ของมหาวทิยาลยัชียงใหม่ 

4.28 0.75 มากที่สุด 

5. การจดัการขยะของ มหาวทิยาลยัชียงใหม่ ควร
ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม 

4.29 0.77 มากที่สุด 

6.   การคดัแยกขยะควรนบัเป็นส่วนหน่ึงของ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 

4.27 0.84 มากที่สุด 

ความคดิเห็นโดยภาพรวม 4.37 0.74 มากที่สุด 
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 จากตาราง 4.10 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.37 ซ่ึงมี     
ค่าแปลผลอยูใ่นช่วง 4.27 – 4.53 ดงัแสดงในตาราง 4.9 หมายถึง ระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ต่อการจดัการขยะอยู่ในระดับมากที่ สุด วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า นักศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชามีความ
ตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะในระดับมากที่สุด และประเด็นที่มีความตระหนักมาก
ที่สุด มีค่าเฉล่ีย 4.53 คือประเด็นการคดัแยกขยะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน รองลงมา 
ไดแ้ก่ประเด็นการคดัแยกขยะเป็นการแสดงความรับผิดชอบดา้นการมีส่วนร่วมต่อสังคม การคดัแยก
ขยะช่วยให้การจดัเก็บและขนส่งขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการขยะของมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม การจดัการขยะควรเป็นนโยบายหลัก      
ที่ส าคญัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และการคดัแยกขยะควรนับเป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของมหาวทิยาลยั ตามล าดบั  
 สรุปไดว้า่ นกัศึกษาทั้งสามกลุ่มสาขาวชิา มีระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ต่อประเด็น
การจดัการขยะในภาพรวมในระดบัมากที่สุด  
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ตาราง 4.11  แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบความจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในมหาวทิยาลยั เชียงใหม่ของนกัศึกษาสามกลุ่มสาขาวชิา 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

1 .ทิ้ ง ข ย ะ ต า ม
ประเภทถังขยะที่
ก  าหนดไว ้

3.90 0.76 มาก 3.89 0.95 มาก 3.53 0.96 มาก 3.75 0.93 มาก 

2. แยกทิ้งขยะเศษ
อาหารผลไม ้ออก
จากขยะประเภทอ่ืน 

3.69 0.87 มาก 3.47 0.87 มาก 3.13 0.97 ปาน
กลาง 

3.39 0.94 ปาน
กลาง 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

3. แยกขยะ
พลาสติก เช่น ขวด
พลาสติก ออกจาก
ขยะประเภทอ่ืน 

3.73 0.91 มาก 3.83 0.82 มาก 3.55 0.98 มาก 3.69 0.91 มาก 

4. แยกขยะมีพษิ เช่น 
ถ่านไฟฉาย หลอด
ไฟฟ้า ทิ้งในสถานที่
ที่ก  าหนดไว ้

3.56 1.02 มาก 3.62 0.99 มาก 3.28 1.13 
ปาน
กลาง 

3.47 1.10 มาก 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

5. แยกกระป๋อง
น ้ าอดัลม หรือขวด
แกว้ ทิ้งในสถานที่
ที่ก  าหนดไว ้

3.73 0.87 มาก 3.75 0.88 มาก 3.39 0.95 
ปาน
กลาง 

3.60 0.92 มาก 

6. เทน ้ าที่เหลือคา้ง
ในแกว้หรือขวดทิ้ง 
ก่อนทิ้งลงถงัขยะ 

3.60 1.01 มาก 3.61 1.08 มาก 3.33 1.15 
ปาน
กลาง 

3.49 1.10 มาก 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

7. ไม่ซ้ืออาหารที่ใช้
โฟมเป็นภาชนะ
บรรจุ 

3.07 0.98 ปาน
กลาง 

3.35 1.06 ปาน
กลาง 

2.83 1.06 ปาน
กลาง 

3.07 1.06 ปาน
กลาง 

8.น าขวด / แกว้ / 
ถุงพลาสติกที่ใชแ้ลว้ 
กลบัมาใชซ้ ้ าอีก
หลายคร้ัง  ก่อนทิ้ง 

3.66 0.91 มาก 3.59 1.05 มาก 3.48 1.08 มาก 3.57 1.03 มาก 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน

ส่ิงแวดล้อม ต่อการ
จัดการขยะของ
นักศึกษาสามกลุ่ม

สาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

9. เลือกใชส่ิ้งของที่
สามารถใชซ้ ้ า แทน
การใชส่ิ้งของเพียง
คร้ังเดียว เช่น 
ผา้เช็ดหนา้ (แทน
กระดาษเช็ดหน้า/ทิช
ชู) ถุงผา้ (แทน
ถุงพลาสติก)      

3.33 0.88 ปาน
กลาง 

3.60 0.91 มาก 3.39 0.99 ปาน
กลาง 

3.45 0.94 มาก 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน

ส่ิงแวดล้อม ต่อการ
จัดการขยะของ
นักศึกษาสามกลุ่ม

สาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

10.เลือกใช้
ผลิตภณัฑแ์บบ
ชนิดเติม 

3.71 0.85 มาก 3.85 0.83 มาก 3.70 0.86 มาก 3.75 0.85 มาก 

11. ใชก้ระดาษทั้ง
สองหนา้แลว้จึงทิ้ง 

3.78 0.92 มาก 3.96 0.89 มาก 3.66 0.98 มาก 3.80 0.94 มาก 

13. บริจาคเส้ือผา้ 
หนงัสือ เอกสารการ
เรียน หรือส่ิงของที่ไม่
ใชแ้ลว้ใหผู้อ่ื้นใชต่้อ 

3.55 0.86 มาก 3.73 0.90 มาก 3.58 0.96 มาก 3.62 0.95 มาก 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะของ
นักศึกษาสามกลุ่ม

สาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

14.ท าความสะอาด
สถานที่จดักิจกรรมให้
ปราศจากขยะ ใหผู้อ่ื้น
สามารถใชง้านต่อได ้

3.72 0.80 มาก 3.83 0.86 มาก 3.58 0.89 มาก 3.70 0.86 มาก 

15. ไม่ใชโ้ฟม หรือใช้
นอ้ยที่สุดในการ
ตกแต่งสถานที่
ส าหรับจดักิจกรรม 

3.29 0.77 
ปาน
กลาง 

3.6 0.96 มาก 3.23 0.90 
ปาน
กลาง 

3.38 0.90 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

16. คดัแยกขยะเม่ือจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 

3.22 0.85 
ปาน
กลาง 

3.59 0.93 มาก 3.24 0.96 
ปาน
กลาง 

3.36 0.94 
ปาน
กลาง 

17. ยอมถือขยะไวก้บั
ตวัเอง จะทิ้งไดก้็
ต่อเม่ือพบถงัขยะ 

3.99 0.81 มาก 4.13 0.82 มาก 4.11 0.89 มาก 4.09 0.85 มาก 

18. หยบิขยะไปทิ้งลง
ถงั เม่ือพบขยะเร่ียราด
ตามหอพกัหรืออาคาร
เรียน 

3.19 0.90 
ปาน
กลาง 

3.46 0.90 มาก 3.32 1.00 
ปาน
กลาง 

3.34 0.95 
ปาน
กลาง 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบ
จิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อม               

ต่อการจัดการขยะ
ของนักศึกษาสาม
กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ

ตระหนัก 

19. ตักเตื อนเพื่ อน
เม่ือเห็นว่าเพื่อนทิ้ ง
ขยะไม่ เป็ นที่ เป็ น
ทาง 

3.01 1.08 ปาน
กลาง 

3.46 1.02 มาก 3.39 0.95 มาก 3.32 1.02 ปาน
กลาง 

20. คดัแยกขยะเพื่อ
ไ ป ใ ช้ บ ริ ก า ร
ธนาคารขยะ 

2.20 1.03 นอ้ย 3.03 1.19 ปาน
กลาง 

2.64 1.05 ปาน
กลาง 

2.67 1.14 นอ้ย 
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 จากตาราง 4.11 พบว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มีระดบัจิตส านึกในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกนั
ทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา ในประเด็นดงัต่อไปน้ี ทิ้งขยะตามประเภทถงัขยะที่ก  าหนดไว ้แยกขยะพลาสติก 
เช่น ขวดพลาสติกออกจากขยะประเภทอ่ืน น าขวด  แกว้  ถุงพลาสติกที่ใชแ้ลว้ กลบัมาใชซ้ ้ าอีกหลายคร้ัง  
ก่อนทิ้ง เลือกใช้ผลิตภณัฑ์แบบชนิดเติม ใช้กระดาษทั้งสองหน้าแล้วจึงทิ้ง ประชาสัมพนัธ์การจดั
กิจกรรมดว้ยการใชส่ื้อสังคม (social media) แทนการใชเ้อกสาร บริจาคเส้ือผา้ หนังสือ เอกสารการ
เรียน หรือส่ิงของที่ไม่ใช้แล้วให้ผูอ่ื้นใช้ต่อ ท าความสะอาดสถานที่จดักิจกรรมให้ปราศจากขยะ       
ใหผู้อ่ื้นสามารถใชง้านต่อได ้และประเด็นยอมถือขยะไวก้บัตวัเอง จะทิ้งไดก้็ต่อเม่ือพบถงัขยะ  
 ประเด็นที่นกัศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มีระดับจิตส านึกในระดับมาก ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดับ
จิตส านึกในระดับปานกลาง ได้แก่ประเด็น แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม้ ออกจากขยะประเภทอ่ืน  
แยกขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ทิ้งในสถานที่ที่ก  าหนดไว ้ แยกกระป๋องน ้ าอัดลม หรือ      
ขวดแกว้ ทิ้งในสถานที่ที่ก  าหนดไว ้เทน ้ าที่เหลือคา้งในแกว้หรือขวดทิ้ง ก่อนทิ้งลงถงัขยะ 
 ประเด็นที่นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับจิตส านึกในระดับมาก  
ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดบัจิตส านึกใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ประเด็นเลือกใชส่ิ้งของที่สามารถใชซ้ ้ า แทนการใชส่ิ้งของเพียงคร้ังเดียว เช่น  
ผา้เช็ดหน้า (แทนกระดาษเช็ดหน้า กระดาษทิชชู)  ถุงผา้ (แทนถุงพลาสติก) ไม่ใช้โฟม หรือใชน้้อย
ที่สุดในการตกแต่งสถานที่ส าหรับจดักิจกรรม คดัแยกขยะเม่ือจดักิจกรรมนกัศึกษา และประเด็นหยบิ
ขยะไปทิ้งลงถงั เม่ือพบขยะเร่ียราดตามหอพกัหรืออาคารเรียน 
 ประเด็นที่นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระดับจิตส านึกในระดับมาก  ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีระดับ
จิตส านึกในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ประเด็นตกัเตือนเพือ่นเม่ือเห็นวา่เพือ่นทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง 
 ประเด็นที่นกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขา มีระดบัจิตส านึกในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  ประเด็นไม่ซ้ือ
อาหารที่ใชโ้ฟมเป็นภาชนะบรรจุ  
 และประเด็นที่นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีระดบัจิตส านึกในระดบัปานกลาง ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
ระดบัจิตส านึกในระดบันอ้ยไดแ้ก่ ประเด็นคดัแยกขยะเพือ่ไปใชบ้ริการธนาคารขยะ 
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ตาราง 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามด้านจิตส านึกส่ิงแวดลอ้มต่อการ
จดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ของนกัศึกษาสามกลุ่มสาขาวชิาในภาพรวม 

ประเด็นการจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
จิตส านึก 

1. ทิ้งขยะตามประเภทถงัขยะที่ก  าหนดไว ้ 3.75 0.45 มาก 
2. แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม ้ออกจากขยะประเภทอ่ืน  3.39 0.93 มาก 
3. แยกขยะพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ออกจากขยะ

ประเภทอ่ืน  
3.69 0.94 มาก 

4. แยกขยะมีพษิ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ทิ้งใน
สถานที่ที่ก  าหนดไว ้ 

3.47 0.91 มาก 

5. แยกกระป๋องน ้ าอดัลม หรือขวดแกว้ ทิ้งในสถานที่   ที่
ก  าหนดไว ้

3.60 1.06 มาก 

6. เทน ้ าที่เหลือคา้งในแกว้หรือขวดทิ้งก่อนทิ้งลงถงัขยะ 3.49 1.06 มาก 
7. ไม่ซ้ืออาหารที่ใชโ้ฟมเป็นภาชนะบรรจุ  3.08 0.92 มาก 
8. เคยน าขวด / แกว้ / ถุงพลาสติกที่ใชแ้ลว้ กลบัมาใชซ้ ้ า

อีกหลายคร้ังก่อนทิ้ง  
3.57 1.10 มาก 

9. เลือกใชส่ิ้งของที่สามารถใชซ้ ้ า แทนการใชส่ิ้งของ
เพยีงคร้ังเดียว เช่น  ผา้เช็ดหนา้ (แทนกระดาษเช็ดหนา้ 
กระดาษทิชชู) ถุงผา้ (แทนถุงพลาสติก) 

3.45 1.06 มาก 

10. เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์บบชนิดเติม  3.75  1.03 มาก 
11. ใชก้ระดาษทั้งสองหนา้แลว้จึงทิ้ง  3.80 0.94 มาก 
12. ประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมดว้ยการใชส่ื้อสงัคม 

(social media) แทนการใชเ้อกสาร  
3.59 0.95 มาก 

13. บริจาคเส้ือผา้ หนังสือ เอกสารการเรียน หรือส่ิงของที่
ไม่ใชแ้ลว้ ใหผู้อ่ื้นใชต่้อ 

3.62 0.91 มาก 

14. ท าความสะอาดสถานที่จดักิจกรรมให้ปราศจากขยะ 
ใหผู้อ่ื้นสามารถใชง้านต่อได ้ 

3.70 0.86 มาก 
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ตาราง 4.12 (ต่อ)      

ประเด็นการจัดการขยะ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
จิตส านึก 

15. ไม่ใชโ้ฟม หรือใชน้อ้ยที่สุดในการตกแต่งสถานที่
ส าหรับจดักิจกรรม 

3.38 0.94 มาก 

16. คดัแยกขยะเม่ือจดักิจกรรมนกัศึกษา  3.36 0.93 มาก 
17. ยอมถือขยะไวก้บัตวัเอง จะทิ้งไดก้็ต่อเม่ือพบถงัขยะ  4.09 0.85 มาก 
18. หยิบขยะไปทิ้งลงถัง เม่ือพบขยะเร่ียราดตามหอพัก

หรืออาคารเรียน  
3.34 0.95 มาก 

19. ตกัเตือนเพือ่นเม่ือเห็นวา่เพือ่นทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  3.32 1.02 มาก 
20. คดัแยกขยะเพือ่ไปใชบ้ริการธนาคารขยะ 2.67 1.14 ปานกลาง 

ประเด็นการจัดการขยะในภาพรวม 3.51 0.95 มาก 
 
 จากตาราง 4.12 พบวา่ ประเด็นการจดัการขยะที่นกัศึกษา 3 กลุ่มสาขาวชิามีจิตส านึกในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ประเด็นยอมถือขยะไวก้บัตวัเอง จะทิ้งไดก้็ต่อเม่ือพบถงัขยะ รองลงมาไดแ้ก่ ประเด็นใช้
กระดาษทั้งสองหน้าแลว้จึงทิ้ง ทิ้งขยะตามประเภทถงัขยะที่ก  าหนดไว ้เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์แบบชนิด
เติม ท าความสะอาดสถานที่จดักิจกรรมให้ปราศจากขยะ ให้ผูอ่ื้นสามารถใช้งานต่อได้ แยกขยะ
พลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ออกจากขยะประเภทอ่ืน บริจาคเส้ือผา้ หนังสือ เอกสารการเรียน หรือ
ส่ิงของที่ไม่ใช้แล้ว ให้ผูอ่ื้นใช้ต่อ แยกกระป๋องน ้ าอัดลม หรือขวดแก้ว ทิ้งในสถานที่ที่ก  าหนดไว ้
ประชาสมัพนัธก์ารจดักิจกรรมดว้ยการใชส่ื้อสงัคม  แทนการใชเ้อกสาร น าขวด / แกว้ / ถุงพลาสติกที่
ใชแ้ลว้ กลบัมาใชซ้ ้ าอีกหลายคร้ังก่อนทิ้ง แยกขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ทิ้งในสถานที่ที่
ก  าหนดไว ้และเลือกใชส่ิ้งของที่สามารถใชซ้ ้ า แทนการใชส่ิ้งของเพยีงคร้ังเดียว เช่น ผา้เช็ดหนา้ (แทน
กระดาษเช็ดหน้า กระดาษทิชชู) ถุงผา้ (แทนถุงพลาสติก) แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม ้ออกจากขยะ
ประเภทอ่ืน ไม่ใชโ้ฟม หรือใชน้อ้ยที่สุดในการตกแต่งสถานที่ส าหรับจดักิจกรรม คดัแยกขยะเม่ือจดั
กิจกรรมนักศึกษา หยบิขยะไปทิ้งลงถงั เม่ือพบขยะเร่ียราดตามหอพกัหรืออาคารเรียน ตกัเตือนเพื่อน
เม่ือเห็นว่าเพื่อนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ไม่ซ้ืออาหารที่ใชโ้ฟมเป็นภาชนะบรรจุ ตามล าดบั และมี
ประเด็นคดัแยกขยะเพื่อไปใชบ้ริการธนาคารขยะ เพยีงประเด็นเดียว ที่นกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชามี
ระดบัจิตส านึกในระดบัปานกลาง  
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 สรุปได้ว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อประเด็นการจดัการ
ขยะในภาพรวมโดยมีค่าเฉล่ียที่  3.52 แปลผลได้ว่านักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ งสามกลุ่ม
สาขาวชิามีระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก 
  
 2.3) ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ด้านความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะระหวา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษา ดงัน้ี 
  2.3.1) เปรียบเทียบขอ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักและจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดล้อมในการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบสหสัมพนัธ์
เพยีร์สนั (Pearson correlation) ผลการศึกษาตามรายะเอียดในตารางที่ 4.13 
 
ตาราง 4.13 แสดงความสัมพนัธ์ดา้นความตระหนักและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะ
ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ตัวแปร 
ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม

ในการจัดการขยะ 
จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม        

ในการจัดการขยะ 

ความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการจัดการขยะ 
   Pearson Correlation 
   Sig. (2-tailed)  
   N 

 
 
1 
 

410 

 
 

.294 

.000 
410 

จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อม 
ในการจัดการขยะ 
   Pearson Correlation 
   Sig.(2-tailed) 
   N 

 
 

.294 

.000 
410 

 
 
1 
 

410 
**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 จากตาราง 4.13 พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหว่างความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
การจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบสหสัมพนัธ์เพยีร์สัน (Pearson 
Correlation) แปลผลไดว้่า นักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความตระหนักซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัใน
ทางบวก กบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะ โดยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01  
  2.3.2) เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนเฉล่ียความตระหนักและจิตส านึกระหว่างเพศชาย
และเพศหญิง  
 
ตาราง 4.14 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนเฉล่ียระหว่างความตระหนักกับจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ระหวา่งเพศชายและหญิง 

เพศ ความตระหนัก จิตส านึก 

ชาย Mean 4.3506 3.4851 

N 164 164 

Std. Deviation .56168 .60284 

หญิง Mean 4.3862 3.5181 

N 246 246 

Std. Deviation .53296 .45350 

รวม Mean 4.3720 3.5049 

N 410 410 

Std. Deviation .54423 .51797 

 
 จากตาราง 4.14 เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนเฉล่ียความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า คะแนนเฉล่ีย
ความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศชายมีค่าเท่ากับ 4.35 แปลผลไดว้่า นักศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพศชายมีความตระหนักส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก
ที่สุด และคะแนนเฉล่ียจิตส านึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศชายมีค่าเท่ากับ 3.48 แปล
ผลไดว้่า นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพศชายมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัมาก ส่วนคะแนน
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เฉล่ียความตระหนักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศหญิงมีค่าเท่ากับ 4.38 แปลผลได้ว่า 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เพศหญิงมีความตระหนักส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะใน
ระดับมากที่สุด และคะแนนเฉล่ียจิตส านึกของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพศหญิงมีค่าเท่ากับ 
3.51 แปลผลไดว้่า นักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพศหญิงมีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการ
ขยะในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งสองกลุ่ม 
  2.3.3) เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนเฉล่ียความตระหนักและจิตส านึกระหวา่งนักศึกษา
สามกลุ่มสาขาวชิา 
 
ตาราง 4.15 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนเฉล่ียระหว่างความตระหนักกับจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่สามกลุ่มสาขาวชิา 

กลุ่มสาขา ความตระหนัก จิตส านึก 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ Mean 4.4673 3.4809 

N 102 102 

Std. Deviation .45901 .39565 

วทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

Mean 4.3501 3.6376 

N 149 149 

Std. Deviation .52195 .56332 

มนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์ 

Mean 4.3312 3.3959 

N 159 159 

Std. Deviation .60732 .51794 

รวม Mean 4.3720 3.5049 

N 410 410 

Std. Deviation .54423 .51797 

 
 จากตาราง 4.15 พบว่า คะแนนเฉล่ียความตระหนักของนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีค่าเท่ากบั 4.46 แปลผลไดว้่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความตระหนักดา้น
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉล่ียจิตส านึกของนักศึกษากลุ่มสาขา
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วทิยาศาสตร์สุขภาพมีค่าเท่ากบั 3.48 แปลผลไดว้า่ นกัศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพมีจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก คะแนนเฉล่ียความตระหนักของนักศึกษากลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีค่าเท่ากับ 4.35 แปลผลได้ว่า นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยมีีความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉล่ีย
จิตส านึกของนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีค่าเท่ากบั 3.51 แปลผลไดว้่านักศึกษา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะอยูร่ะดบัมาก และ
คะแนนเฉล่ียความตระหนักของนักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีค่าเท่ากับ 4.33 
แปลผลไดว้่า นักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ
การจดัการขยะในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉล่ียจิตส านึกของนกัศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีค่าเท่ากับ 3.39 แปลผลได้ว่า นักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
มีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัสองกลุ่ม 
ยกเวน้กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ที่มีระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะ
ในระดบัปานกลาง ซ่ึงนอ้ยกวา่สองกลุ่มแรก 
  2.3.4) เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนเฉล่ียความตระหนกัและจิตส านึกจ าแนกตามสถานที่
พกัอาศยั 
ตาราง 4.16 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนเฉล่ียระหว่างความตระหนักกับจิตส านึกด้าน
ส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่จ าแนกตามสถานที่พกัอาศยั 

สถานทีพ่ักอาศัย ความตระหนัก จิตส านึก 

ภายใน มช. Mean 4.4194 3.4823 

N 124 124 

Std. Deviation .51248 .46983 

ภายนอก มช. Mean 4.3514 3.5147 

N 286 286 

Std. Deviation .55704 .53799 

Total Mean 4.3720 3.5049 

N 410 410 

Std. Deviation .54423 .51797 
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 จากตาราง 4.16 เปรียบเทียบขอ้มูลคะแนนเฉล่ียความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ในการจดัการขยะระหว่างนักศึกษาที่พกัอาศยัภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่กบันักศึกษาที่พกัอาศยั
ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า คะแนนเฉล่ียความตระหนักของนักศึกษาที่พกัอาศยัภายใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีค่าเท่ากบั 4.41 แปลผลไดว้า่ นกัศึกษาที่พกัอาศยัภายในมหาวิทยาลยั เชียงใหม่
มีความตระหนักดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมากที่สุด และคะแนนเฉล่ียจิตส านึกของ
นักศึกษาที่พกัอาศยัภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค่าเท่ากบั 3.48 แปลผลไดว้่า นักศึกษาที่พกัอาศยั
ภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก ส่วนคะแนน
เฉล่ียความตระหนักด้าน ส่ิงแวดล้อมในการจัดการขยะของนัก ศึกษาที่พ ักอาศัยภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค่าเท่ากับ 4.35 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่พกัอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่มีความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมในการจดัการขยะในระดับมากที่สุด และคะแนนเฉล่ีย
จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ที่พกัอาศยัภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค่าเท่ากับ 3.51 แปลผลได้ว่า นักศึกษาที่พกัอาศัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่มีจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้ง
สองกลุ่ม 
 2.4) ประเด็นความคิดเห็นดา้นการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะ 
  ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะดา้นการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรค ในการ
จดัการขยะ สรุปไดด้งัน้ี 
  2.4.1) ประเด็นการลดปริมาณขยะ  
 ลดการใชส่ิ้งของเพือ่ลดการสร้างขยะ สนบัสนุนการใชถุ้งผา้/แจกถุงผา้แทนการ
ใชถุ้งพลาสติก งดหรือลดการใชถุ้งพลาสติกอยา่งพร ่าเพร่ือ  เช่น หากซ้ือของนอ้ยช้ินพอถือไดก้็ใหถื้อ
โดยไม่ตอ้งใส่ถุง ลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ที่ฟุ่มเฟือย ใชผ้ลิตภณัฑ์ที่ใชไ้ด้บ่อยคร้ัง งดใชโ้ฟมเน่ืองจาก
ยอ่ยสลายไดย้าก ลดการใชโ้ฟมบรรจุอาหารโดยการเพิ่มราคาอาหารที่บรรจุดว้ยโฟม พกพาภาชนะ
บรรจุอาหาร หรือแกว้น ้ า/ขวดน ้ า ใส่เคร่ืองด่ืม จดัสถานที่อ  านวยความสะดวกในการลา้งภาชนะที่โรง
อาหาร ที่น าไปใส่อาหาร/เคร่ืองด่ืม 
 ใช้วสัดุทดแทน รณรงคใ์ห้ร้านคา้ร้านอาหารใชว้สัดุที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
ใชผ้ลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ เช่น ใบตอง มีการรณรงคใ์ห้โรงอาหารของมหาวิทยาลยัใชภ้าชนะบรรจุ
อาหารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดยเคร่งครัดดา้นการน าไปใชซ้ ้ า และใชห้ลกั 3Rs 5Rs 
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2.4.2) ประเด็นการคดัแยกขยะ  
 มีถังขยะแยกสีตามประเภทขยะเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยมีป้ายบอก
ประเภทขยะติดไวท้ี่ถังขยะ มีการจดัวางถังขยะอยู่ทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพิ่มจ านวนถังขยะให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น มีการรณรงค์ให้นักศึกษาแต่ละคณะคดัแยกขยะ เพื่อช่วยในการจดัเก็บขยะ 
ปรับปรุงจุดทิ้งขยะบางจุดที่ใชถุ้งด าโดยไม่มีถงัขยะรองรับ มีถงัขยะส าหรับทิ้งขวดโดยเฉพาะขวดน ้ า
พลาสติก เพิ่มจ านวนถังขยะบริเวณทางเดินระหว่างอาคาร หอพกันักศึกษา โรงอาหาร และพื้นที่
ส่วนกลาง  เช่น แหล่งพกัผอ่น อ่างแกว้ สวนปาลม์ หอเฉลิมพระเกียรติ และสนามกีฬา 

2.4.3) ประเด็นการรวบรวมขยะ  
มีการรวบรวมจดัเก็บขยะที่บริเวณจุดพกัขยะใหเ้ป็นระบบ มีการปกปิดขยะอยา่ง

มิดชิด ถุงขยะที่วางบริเวณจุดพกัขยะตอ้งมีการรวบปากถุงให้เรียบร้อย มีการลา้งจุดพกัขยะทุกวนัเป็น
ประจ า ยา้ยที่ตั้งจุดพกัขยะใหอ้ยูห่่างจากคณะ โรงอาหาร หอพกันกัศึกษาและแหล่งพกัผอ่น เพิม่จุดพกั
ขยะใหเ้พยีงพอต่อปริมาณขยะ แกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ินขยะเน่าเหม็น ปรับภูมิทศัน์รอบๆ จุดพกัขยะให้ดู
สะอาดตา 

2.4.4) ประเด็นการจดัเก็บ และขนส่งขยะ  
เพิม่ความถ่ีในการเก็บขยะ และมีการจดัเก็บขยะที่ส่งกล่ินเหม็นทุกวนั เน่ืองจาก

ขยะมีปริมาณมาก คดัแยกประเภทขยะก่อนจดัเก็บ  และมีการแยกเก็บขยะตามประเภทขยะ จดัสรร
เวลาในการเก็บขยะอยา่งเหมาะสม มีการขนส่งอยา่งมิดชิด ไม่ส่งกล่ินรบกวน และไม่ควรมีการขนส่ง
ในช่วงเร่งรีบ ช่วงเวลาที่นกัศึกษาเขา้ห้องเรียน และช่วงเวลามีการจราจรคบัคัง่ ใหมี้การเก็บขนส่งขยะ
ทุกวนั ที่คณะ โรงอาหาร และที่หอพกันกัศึกษา  

2.4.5) ประเด็นการก าจดัขยะ 
มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ จ าแนกความคิดเห็นของ

นกัศึกษาได ้2 ประเด็น ดงัน้ี  
1) ดา้นการจดัการ 

  มีการคดัแยกขยะที่สามารถน ามาแปรรูปได ้เพือ่น ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
จดัให้มีถังขยะส าหรับท าปุ๋ ยหมักชีวภาพ มีการแปรรูปขยะไปท าก๊าซ
ชีวภาพ มีการก่อตั้ งโครงการแปรรูปขยะและจดัท าพลังงานทดแทน 
สนับสนุนการด าเนินงานวิจยัในส่วนที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันาองค์ความรู้
ในดา้นจดัการขยะ มีการน าปุ๋ ยมาใชใ้นการดูแลสวนภายในมหาวทิยาลยั 
หรือการใช้เช้ือ เพลิงกับรถบริการรับ ส่งนัก ศึกษา และบุคลากร       
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ประชาสัมพนัธ์ถึงประโยชน์ของการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์อยา่ง
ทัว่ถึง จดัการอบรมและใหส้ามารถน าไปปฏิบตัิได ้
2) ดา้นเหตุผล ความจ าเป็นและการสร้างคุณประโยชน์ 

  การแปรรูปขยะเป็นการลดขยะและมลพิษ สนับสนุนให้มีการพฒันา
กระบวนการผลิตพลงังานทดแทนให้สามารถน ามาใช้ไดจ้ริง ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายภายในมหาวิทยาลัย แม้ว่าตอ้งใชต้น้ทุนสูง จึงควรมี
การจดัการด้านน้ีอย่างยิง่ เพราะมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคญัและน่าสนใจ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
และควรมีการปฏิบติังานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง  

2.4.6) ประเด็น อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
  มีการรณรงคใ์หเ้กิดความตระหนักถึงปัญหาขยะ มีการรณรงคส์ร้างจิตส านึกให้
นกัศึกษาลดปริมาณขยะอยา่งจริงจงั รณรงคใ์ชข้วดน ้ าด่ืมใหน้้อยลง มีตูก้ดน ้ าด่ืมที่สะอาด สามารถน า
แกว้น ้ าของตนเองมาใชเ้อง ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือน าด่ืมและลดการสร้างขยะ ประชาสมัพนัธ์ลดการ
ใชถุ้งพลาสติกเม่ือซ้ือสินคา้เพื่อลดการสร้างขยะ ลดพื้นที่การจดัเก็บขยะด้วยการลดขนาดขยะ เช่น 
พบัถุง/รีดกล่อง/บรรจุภณัฑใ์ห้เรียบแบนแลว้จึงทิ้ง มีป้ายบอกจุดทิ้งขยะ และรณรงคก์ารทิ้งขยะใหถู้ก
ที่ ปลูกฝังการคดัแยกขยะให้เป็นนิสัย คนเก็บขยะควรมีความรู้เร่ืองการแยกขยะ สอดแทรกการให้
ความรู้ในวนัปฐมนิเทศและกิจกรรมรับน้อง มีการประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือในการจดัการขยะ
ในการจดักิจกรรมนกัศึกษา เช่น ไม่ใชโ้ฟมในการตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมสปอร์ตเดย ์มีการจดัเก็บ
ขยะทุกจุดในมหาวทิยาลยัทุกเชา้ จดัเวรบุคลากรเพิม่ในการดูแลความสะอาดบริเวณที่เก็บขยะเพิ่มเติม 
และส่งเสริมการด าเนินงานดา้นธนาคารรับซ้ือขยะ 
 สรุปประเด็นการสอบถามความคิดเห็นด้านการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการ
จดัการขยะ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี พื้นที่ในมหาวิทยาลยัควรมีการจดัการเก่ียวกบัขยะที่เป็นระบบ
เดียวกนั มีการแยกประเภทถงัขยะอยา่งเป็นระบบ เพิ่มจ านวนถงัขยะอยา่งเพียงพอและครอบคลุมทัว่
บริเวณมหาวิทยาลยั มีธนาคารขยะเป็นแหล่งรับซ้ือขยะรีไซเคิล มีการจดัเก็บและขนส่งขยะอยา่งเป็น
ระบบ มีการจัดการปัญหาด้านกล่ินขยะเหม็น ปรับปรุงจุดพักขยะให้ถูกสุขลักษณะและสร้าง         
แนวปฏิบติัในการดูแลจุดพกัขยะให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั มีการประชาสัมพนัธ์ปลูกฝังค่านิยม
ในการจดัการขยะ ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาขยะ มีการก าจดัขยะแต่ละประเภทอยา่ง
เหมาะสม และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะ   
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4.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
    จากการศึกษาเร่ืองการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในชุมชน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาขอเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะ
ดงัน้ี  
    1. ดา้นการด าเนินงานตามนโยบาย  
    1.1) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ควรก าหนดบทบาทและกรอบการท างานของแต่
ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการมีส่วนร่วมด้านการจดัการขยะ เช่น คณะ/ส่วนงานมีการ
ด าเนินงานตามคู่มือจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการลดอตัรา
การเกิดขยะ การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการแปรรูปขยะไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดให้กองพฒันา
นกัศึกษาร่วมกบัส านกังานหอพกันักศึกษา และกองบริหารงานบุคลากรด าเนินงานดา้นรณรงคส์ร้าง
ความตระหนกัและจิตส านึกใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร มีส่วนร่วมในการคดัแยกขยะ  
    1.2) คณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยัควรมี
บทบาทในการน านโยบายการจดัการขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ลงสู่การปฏิบติัดา้นการลดอตัรา
การเกิดขยะจากโรงอาหาร โดยมีการคดัแยกขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ  เช่น การแปรรูปขยะอินทรีย์
เป็นพลงังานทดแทน การคดัแยกขยะรีไซเคิล ประเภทบรรจุภณัฑต่์างๆ เขา้สู่กระบวนการธนาคารขยะ 
การคดัแยกขยะทัว่ไปเพือ่เตรียมส่งขยะไปยงัศูนยแ์ปรรูปขยะ 
   2) มีการทบทวนอัตราการเก็บขยะของแต่ละคณะ/ส่วนงานตามอัตราการเกิดขยะที่
เกิดขึ้นจริง เพือ่ส่งเสริมการลดอตัราการเกิดขยะ น าไปสู่การคดัแยกขยะ และน าขยะไปรีไซเคิลใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อไป 
    3) มีรูปแบบถงัขยะที่เอ้ือต่อการคดัแยก มีการส่ือสารไปยงัผูท้ิ้งขยะ และเป็นรูปแบบ
เดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั เพือ่เป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษาและบุคลากรเกิดตระหนักถึงความส าคญัของ
การคดัแยกขยะและมีจิตส านึกในการจดัการขยะ 
    4) ในการจดัท าส่ือรณรงค์ด้านการคัดแยกขยะส าหรับนักศึกษา เน้ือหาของส่ือ
รณรงคค์วรเน้นให้เกิดความตระหนักและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะ ตามพฤติกรรม 
การคดัแยกขยะในประเด็นดงัต่อไปน้ี แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม ้ออกจากขยะประเภทอ่ืน แยกขยะ
มีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ทิ้งในสถานที่ที่ก  าหนดไว ้เทน ้ าที่เหลือคา้งในแกว้หรือขวดทิ้ง 
ก่อนทิ้งลงถงัขยะ และแยกกระป๋องน ้ าอดัลม หรือขวดแกว้ ทิ้งในสถานที่ที่ก  าหนดไว ้
    5) รณรงค์ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรทราบว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
มีธนาคารขยะเปิดบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล ทุกวนัพุธ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานจอด
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รถ หลงัหอพกัหญิง อาคาร 2 เพือ่เป็นการสนับสนุนให้มีการคดัแยกขยะ น าเขา้สู่กระบวนการแปรรูป
ต่อไป  
  
4.4 ผลการศึกษาโดยรวม 
  จากการศึกษาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
พบว่า บริบทการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเด็นการจดัการขยะในภาพรวม       
ยงัไม่มีการจดัการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั หน่วยงานส่วนใหญ่ยงัไม่มีการน าแนวคิดในการคดัแยก
ขยะไปใช้ในการจดัการขยะ ไม่มีการจดัวางถังขยะที่เอ้ือต่อการคดัแยกขยะ และไม่มีการก าหนด
รูปแบบถังขยะที่ ส่ือสารถึงการแยกขยะให้ผูท้ิ้งได้รับทราบและเข้าใจแนวคิดในการคัดแยกขยะ        
แต่พบว่ามีบางคณะซ่ึงเป็นส่วนน้อย มีการจดัวางถงัขยะ 3-4 สี เพื่อแยกประเภทขยะ แต่ยงัไม่เป็นไป
ในรูปแบบเดียวกนั  เช่น การก าหนดสีถงัขยะ การส่ือสารประเภทขยะที่ให้ทิ้งแต่ละถงั พบปัญหาเร่ือง 
การจดัวางถังขยะตามพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆ เช่น ส่วนพกัผ่อนหย่อนใจ บริเวณสวนปาล์ม     
อ่างแก้ว สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา สนามรักบี้   หรือบริเวณที่นั่งรอรถไฟฟ้า ไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของนักศึกษา จุดพกัขยะบางแห่ง พบว่า มีปัญหาด้านส่งกล่ินเหม็นรบกวน เน่ืองจาก
ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งถูกสุขลกัษณะ ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ  และเกิดทศันียภาพที่ไม่สวยงาม 
ทั้งน้ี ผูเ้ก่ียวขอ้งไดมี้ความพยายามแกไ้ขปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นตามความเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัพบวา่
การก าจดัขยะคราบไขมันจากโรงอาหารไม่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล แต่มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยและพฒันาพลังงานนครพิงค์ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าขยะ     
คราบไขมนัมาแปรรูปเป็นพลงังานไบโอดีเซล จนสามารถแกไ้ขปัญหาการก าจดัขยะคราบไขมนัได้
ส าเร็จ ส่วนขยะโฟมที่เกิดจากการตกแต่งสถานที่จดักิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา หรือหน่วยงานต่างๆ 
และโฟมกนักระแทกหลงัจากหน่วยงานมีการจดัซ้ือครุภณัฑ ์เป็นขยะที่วางกองตามจุดพกัขยะ แต่ไม่มี
การน าไปก าจดัอย่างถูกวิธี ส่วนขยะอินทรียจ์ากโรงอาหารทุกโรงในมหาวิทยาลัยฝ่ังสวนสัก มีการ
ก าจดัขยะดว้ยการน าไปเป็นอาหารสตัว ์ยกเวน้ที่ตลาดร่มสกัมีการจดัการโดยน าขยะอินทรียไ์ปแปรรูป
เป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ที่ตลาดร่มสัก ขยะที่มีการจดัการที่มีประสิทธิภาพ
อยา่งเห็นไดช้ดั คือ ขยะรีไซเคิลประเภทขวดบรรจุน ้ าด่ืมพลาสติก ส่วนใหญ่มีการจดัภาชนะรองรับ   
ที่มีการส่งเสริมการคดัแยกขยะ แลว้มีการน าขยะฯ ดงักล่าวไปจ าหน่าย ส่วนขยะมีพษิ มีบางคณะที่มี
การจดัวางถงัขยะส าหรับทิ้งขยะดงักล่าวฯ แต่พบว่ามีการทิ้งขยะอ่ืนๆ ปะปนกนั และยงัพบวา่ตามจุด
พกัขยะ มีการทิ้งขยะมีพษิ เช่น หลอดไฟนีออนปะปนกบัขยะทัว่ไป  
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 ส่วนประเด็นพฤติกรรมดา้นการจดัการขยะของชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสักพบว่า 
ไม่มีการคดัแยกขยะ แม้ว่าบางคณะจะมีการจดัวางถังขยะแบบแยกประเภท แต่ผูท้ิ้งขยะยงัทิ้งขยะ
ปะปนกนั บริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่มีการจดัวางถงัขยะบางแห่งมีการทิ้งขยะเร่ียราด เช่น บริเวณที่
นั่งรอรถไฟฟ้า บริเวณที่จอดรถ แต่บริเวณส่วนกลางที่เป็นส่วนพกัผ่อน เช่น บริเวณหน้าศาลาธรรม 
อ่างแกว้ หรือบริเวณส่วนกลางที่เป็นส่วนออกก าลงักาย เช่น สนามกีฬา สวนปาล์ม ซ่ึงบางจุดไม่มีการ
จดัวางถงัขยะ แต่ไม่พบการทิ้งขยะเร่ียราด  
  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพดา้นการจดัการขยะใน
ชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า จ านวนเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดการขยะของพื้นที่
ส่วนกลาง มีจ  านวนค่อนขา้งจ ากดั จึงใชว้ธีิบริหารจดัการภาระงานเท่าที่จ  าเป็น และลดขอบเขตงานให้
สมดุลกบัจ านวนผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูท้ิ้งขยะในพื้นที่ส่วนกลางบางแห่ง 
เช่น บริเวณที่นั่งรอรถไฟฟ้า บริเวณที่จอดรถ และบริเวณพกัผ่อนหยอ่นใจ ปริมาณขยะและประเภท
ขยะ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ ขยะอินทรียซ่ึ์งเป็นขยะที่มีปริมาณสูงสุด รองลงมาได้แก่  
ขยะรีไซเคิล ขยะทัว่ไป และขยะมีพิษตามล าดับ ส่วนขยะจากโรงอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มไดใ้นระยะเวลาที่รวดเร็วหากไม่ได้รับการก าจดัอยา่งถูกวิธี ไดแ้ก่ 
ขยะคราบไขมนัจากบ่อดกัไขมนัจากโรงอาหาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีจุดพกัขยะที่ยงัไม่มีรูปแบบที่
เป็นมาตรฐานตามหลกัสุขาภิบาล จุดพกัขยะที่ใชก้ารอยูใ่นปัจจุบนับางแห่ง ไม่เพียงพอต่อการรองรับ
ของปริมาณขยะ แลยงัขาดการจดัการที่ถูกหลักสุขาภิบาลจึงส่งผลกระทบด้านกล่ินเหม็น และ
ทศันียภาพไม่สวยงาม หลังจากที่ทุกคณะ/ส่วนงานมีการรวบรวมขยะที่เกิดขึ้ นภายในหน่วยงาน     
แล้วจะน าไปวางที่จุดพกัขยะ เพื่อให้เทศบาลนครเชียงใหม่โดยบริษทัเอกชนเขา้มาจดัเก็บขยะและ
ขนส่งเพื่อน าไปก าจดัภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ช าระค่าขนส่งขยะให้แก่
เทศบาลฯ  และทุกคณะและส่วนงานมีส่วนร่วมในการช าระค่าขนขยะในอัตราที่ก  าหนดขึ้ นโดย
มหาวิทยาลัย เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2535 และได้มีการเพิ่มเติมขอบเขตอัตราการเก็บค่าขนส่งขยะ        
ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี มหาวิทยาลยัให้ความส าคญัดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการก าจดัขยะ โดยมี
การก าจดัขยะอินทรียจ์ากโรงอาหาร ไดแ้ก่ ตลาดร่มสัก ดว้ยวธีิการแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพที่สามารถ
น าก๊าซมาใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ส่วนปัญหาการก าจดัขยะที่เกิดขึ้นภายในโรงอาหารอีกประเภท ไดแ้ก่ 
ปัญหาเร่ืองขยะคราบไขมันจากถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมันจากโรงอาหารที่ไม่ได้รับการก าจดั    
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล ท าให้เกิดปัญหาด้านกล่ินขยะเน่าเหม็น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัจึงเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะคราบไขมนัให้
เป็นพลงังานไบโอดีเซล แมว้่าตอ้งอาศยังบประมาณสูงในการลงทุน แต่เป็นการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้ง
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ตามหลกัวชิาการ และสามารถน าพลงังานกลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้ส่วนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ที่ใชใ้นการ
จดัการขยะส าหรับการใชง้านในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางรวมทั้งอุปกรณ์จากบริษทัเอกชนที่ท  าหน้าที่
ในการขนส่งขยะนั้น มีจ  านวนเพยีงพอต่อการจดัการขยะ ซ่ึงการจดัเก็บขยะจากบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
นั้นด าเนินการโดยเจา้หน้าที่จากกองอาคารสถานที่และสาธารณูปการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     
ส่วนการขนส่งขยะไปก าจัดภายนอกมหาวิทยาลัยโดยบริษัทเอกชนได้รับการควบคุมดูแลโดย        
กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ ก็ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน แต่รถขนขยะจาก
บริษทัเอกชนควรเปล่ียนแปลงเวลาที่เขา้มาด าเนินการจดัเก็บขยะ เพื่อลดปัญหาการส่งกล่ินรบกวน 
ระหวา่งเก็บขยะ และลดการสร้างความคบัคัง่ดา้นการจราจรภายในมหาวทิยาลยั  
 ส่วนนโยบายด้านการการจัดการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยให้
ความส าคญัในการแก้ไขปัญหาด้านการจดัการขยะ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการพฒันาระบบจดัการขยะให้เกิดประสิทธิภาพและครบวงจร  
คณะกรรมการฯ ชุดน้ี จึงมีบทบาทในการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ ์
วิธีการด าด าเนินงาน และตัวช้ีวดัผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสนองต่อเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัย           
เขียวสะอาด น าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยนื โดยมีแนวคิดในการจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ  
มีเป้าหมายลดปริมาณขยะ ดว้ยการควบคุมอัตราการเกิดขยะให้เหลือน้อยที่สุด ลดปริมาณขยะที่จะ
น าไปฝังกลบให้มากที่สุด และใชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะให้สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก 
โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาและบุคลากรมีความตระหนักและจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะ 
ดงัแสดงในภาพ 4.30 – 4.31 
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ภาพ 4.30 แผนภูมิแสดงนโยบายการบริหารจดัการขยะในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ที่มา: การประชุมคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ คร้ังที่ 7/2558 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

ปริมาณขยะลดลง การจดัการขยะครบวงจร จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

แผนจัดการขยะ มช. พ.ศ. 2558-2560 

การบริหารจดัการ  การจดัการขยะ การสร้างความตระหนกั 

เพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจดัการ 

จดัการขยะมูลฝอย 
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ     
         นกัศึกษาและบุคลากร 

- จดัท าระเบียบการจดัการ   
  ขยะมูลฝอย 
- ก าหนดบทบาทหนา้ที ่
  ของส่วนงานที่เก่ียวขอ้ง 
- จดัท าคู่มือจดัการขยะ 
- ก าหนดการจดัการขยะอยู ่
  ในขอ้ตกลง Performance     
  Agreement (PA) 
 
 

- ลดปริมาณขยะจาก    
  แหล่งก าเนิด           
- ปรับปรุงจุดพกัขยะ 
- จดัตั้งธนาคารขยะ 
- จดัเตรียมสถานที่คดัแยก 
  ขยะ 
- แปรรูปขยะโดยใช ้  
  เทคโนโลยใีนการจดัการ 
  ขยะ 

- รณรงคด์า้นการคดัแยกขยะ 
- สอดแทรกในกระบวนวชิาที่   
  เก่ียวขอ้ง 
- คดัแยกขยะทุกๆ กิจกรรมของ 
  นกัศึกษา 
- ส่งเสริมและสนบัสนุน    
  หน่วยงานตน้แบบในการ   
  จดัการขยะ 
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 ดังนั้น ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคญัต่อการลงทุนในระยะยาว มีการจดัหาแหล่ง
งบประมาณที่เป็นล าดบัขั้นตอน สร้างโอกาสที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายด้านจัดการขยะที่วางไว้  ส่วนปัจจัยส าคัญที่ มี อิทธิพลต่อการจัดการขยะในชุมชน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่อีกดา้นหน่ึง ไดแ้ก่บทบาทของสภานักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ในการช้ีน า
กลุ่มผูน้ านักศึกษาให้ตระหนักถึงความส าคญัดา้นการจดัการขยะภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สร้าง
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกกลุ่มในการจัดการขยะทุกๆ มิติ  ได้แก่  การใช้
ชีวิตประจ าวนั การเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยมีความตอ้งการให้มหาวิทยาลยัสนับสนุนให้มี
ระบบการจดัการขยะที่เป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั มีการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง และมีการน า
ขยะไปแปรรูปใหเ้กิดประโยชน์  
 ส่วนความตระหนักและจิตส านึกด้านการจดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่      
และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ดา้นความตระหนักและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา สรุปได้ดังน้ี นักศึกษากลุ่มสาขา
วทิยาศาสตร์สุขภาพและนักศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีระดับความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะในระดับมากที่ สุด 
นักศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพและนักศึกษากลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีระดบั
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัปานกลาง และวิเคราะห์
การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการ
จดัการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความตระหนักกับ
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยการเปรียบเทียบ
สหสัมพนัธ์เพียร์สนั พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีความตระหนักซ่ึงมีความสัมพนัธก์นัใน
ทางบวก กบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะ โดยจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.4 อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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ภาพ 4.31 แผนภูมิแสดงแนวคิดการจดัการขยะแบบครบวงจร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ืองเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาได้ก าหนดวตัถุประสงค์ในการศึกษาไวด้งัน้ี  ศึกษาบริบทการจดัการขยะภายใน
ชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการจดัการขยะฯ โดยรวบรวมขอ้มูลจากการ
สังเกต การสอบถาม การร่วมประชุม และศึกษาเอกสารประกอบการประชุม และเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์โดยใช้สถิติ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย       
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด สรุปผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี  
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 บริบทการจัดการขยะภายในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   จากการศึกษาจากเอกสารประกอบการประชุม เก่ียวกบัขอ้มูลบริบทการจดัการขยะ
ภายในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ประมาณ 3,310.16 กิโลกรัมต่อวนั ขยะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดได้แก่ ขยะเศษอาหารร้อยละ 41            
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ พบวา่บริบทการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ฝ่ังสวนสัก 
ส่วนใหญ่คณะ/ส่วนงานยงัไม่มีการคดัแยกขยะ ในภาพรวมมีการทิ้งขยะปนกนัทั้งภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร ระหว่างขยะทัว่ไป ขยะอินทรีย ์ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย ขยะท่ีมีการคดัแยก
อย่างชดัเจนและส่วนใหญ่ผูทิ้้งให้ความร่วมมือในการทิ้ง ได้แก่ ขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก
บรรจุน ้ าด่ืม มีการคดัแยกขยะอินทรียจ์ากโรงอาหารไปท าประโยชน์ด้วยการน าไปเป็นอาหารสัตว์
และน าไปแปรรูปเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ แต่ยงัไม่มีการคดัแยกขยะอนัตรายท่ีเห็นเป็นรูปธรรม
ชดัเจน มีการทิ้งขยะมีพิษปะปนกบัขยะทัว่ไป มีขยะโฟมท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมหรือโฟมกนักระแทก 
ไม่ไดน้ าไปก าจดันอกมหาวิทยาลยั จึงกลายเป็นขยะท่ีขาดการดูแลรับผิดชอบ วางกองไวต้ามจุดพกั
ขยะแต่ไม่มีการน าไปก าจดัอยา่งถูกวิธี ส่วนขยะมีพิษ มีบางคณะท่ีมีการจดัวางถงัขยะส าหรับทิ้งขยะ
ดงักล่าวฯ แต่พบว่ามีการทิ้งขยะอ่ืนๆ ปะปนกนัในถงัขยะรองรับขยะมีพิษ และยงัพบว่าตามจุดพกั
ขยะ มีการทิ้งขยะมีพิษ ปนกบัขยะทัว่ไป เช่น หลอดไฟนีออน การจดัวางถงัขยะตามพื้นท่ีส่วนกลาง
บริเวณต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนักศึกษา เช่น ท่ีนั่งรอรถไฟฟ้า บริเวณส่วนพกัผ่อน 
สวนปาล์ม อ่างแก้ว สนามกีฬา ศาลาอ่างแก้ว พบปัญหาเร่ืองท าให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่สวยงาม 
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เน่ืองจากมีการทิ้ งขยะระหว่างนั่งรอรถไฟฟ้า หรือระหว่างท ากิจกรรม จุดพักขยะภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยงัไม่มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานและถูกสุขลกัษณะ และไม่เพียงพอต่อการ
รองรับขยะ จุดพกัขยะบางจุดส่งกล่ินเหม็น ไม่ไดรั้บการดูแลอย่างถูกสุขาภิบาล นอกจากน้ียงัพบว่า 
การก าจดัขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารไม่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล แต่มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่โดยสถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์และกองพฒันานกัศึกษา ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
ดว้ยการน าขยะคราบไขมนัไปแปรรูปเป็นพลงังานไบโอดีเซลตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 เป็นตน้มา  
 5.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการขยะ  
  มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะ ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หน้าท่ีผูดู้แลการจดัการขยะของ
พื้นท่ีส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการจัดการขยะมูลฝอย  ผู ้รับผิดชอบจึงใช้วิธีการบริหารจัดการ         
ปรับภาระงานให้เหมาะสมกบัจ านวนบุคลากร ลดการจดัวางถงัขยะในบางพื้นท่ีซ่ึงยงัมีความจ าเป็น  
ส่งผลกระทบต่อการจดัการขยะในภาพรวมบางพื้นท่ี เช่น บริเวณท่ีนั่งรอรถไฟฟ้า บริเวณท่ีจอดรถ 
ขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยรวมยงัไม่มีการคดัแยกขยะอยา่งเป็นระบบ แมว้า่บางคณะ/ส่วนงานจะมีการ
จดัหาถงัขยะแยกประเภทรองรับแลว้ แต่ผูทิ้้งขยะยงัคงทิ้งปะปนกนั ดงันั้น ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจึงมี
ปริมาณมาก เป็นภาระในการจดัเก็บและขนส่งไปก าจดัยงัภายนอกมหาวทิยาลยั จุดพกัขยะท่ีส่วนใหญ่
มีรูปแบบและการจดัการท่ียงัไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล เกิดผลกระทบส่งกล่ินเหม็นรบกวน และ
ดา้นทศันียภาพ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการจดัการขยะมีเพียงพอตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
นอกจากน้ี ยงัพบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะ จากการตอบ
แบบสอบถามของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ด้านการจดัการขยะ สรุปผลการศึกษาไวด้ังน้ี นักศึกษามีความเห็นว่า ควรเพิ่มจ านวนถังขยะให้
เพียงพอและครอบคลุมทุกๆ พื้นท่ี เช่น บริเวณทางเดิน และอาคารเรียนต่างๆ รวมทั้งจดัหาถงัขยะท่ี
แยกประเภทขยะอยา่งเหมาะสม และมีการส่ือสารอยา่งชดัเจนกบัผูทิ้้งเพื่อให้มีการทิ้งขยะถูกตอ้งตาม
ประเภทขยะ มีการจดัการปัญหาดา้นกล่ินขยะเหมน็ตามจุดพกัขยะ และมีแหล่งรับซ้ือขยะรีไซเคิล ขยะ
อินทรียจ์ากโรงอาหารเป็นขยะประเภทท่ีเกิดข้ึนในปริมาณมากท่ีสุดแต่ไม่พบปัญหาดา้นการจดัเก็บไป
ก าจดั ส่วนใหญ่น าไปเป็นอาหารสัตว ์แต่มี 1 โรงอาหาร ไดแ้ก่ ตลาดร่มสัก ท่ีมีการน าขยะอินทรียม์า
แปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการเป็นก๊าซหุงตม้ท่ีตลาด ร่มสัก แต่พบ
ปัญหาเร่ืองการจดัเก็บขยะคราบไขมนัจากโรงอาหารแลว้น าไปก าจดั มหาวิทยาลยัจึงมอบหมายให้
สถาบนัวิจยัและพฒันาพลงังานนครพิงค์ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าขยะคราบไขมนัไปแปรรูป
เป็นพลงังานไบโอดีเซลจนประสบความส าเร็จและเกิดองคค์วามรู้ในการจดัการขยะประเภทดงักล่าว  



 
 

136 

 นอกจากน้ียงัมีอีกปัจจยัหน่ึงซ่ึงมีอิทธิพลต่อการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นนโยบาย ซ่ึงผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัให้ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการ
ขยะ จึงมีการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน โดยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท าหน้าท่ีพฒันาระบบจดัการขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
และครบวงจร และมีการขบัเคล่ือนนโยบายการพฒันาระบบจดัการขยะ ตามแนวคิดการลดอตัราการ
เกิดขยะใหม้ากท่ีสุด และใชเ้ทคโนโลยใีนการแปรรูปขยะใหส้ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก จน
เหลือขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัภายนอกมหาวิทยาลยัให้นอ้ยท่ีสุด เป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
โดยจะมีการจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายเก่ียวกบัการ
จดัการส่ิงแวดล้อมท่ีจะท าให้มหาวิทยาลยัก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งความย ัง่ยืน จึงจ าเป็นตอ้งใช้
งบประมาณค่อนขา้งสูง ดงันั้น การพึ่งพาแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลัยจึงมีความส าคญัมาก  
หากไม่ได้รับการสนบัสนุนจากแหล่งงบประมาณภายนอกมหาวิทยาลยัแลว้ มหาวิทยาลยัอาจตอ้งมีการ
ลงทุนเพื่อไปสู่เป้าหมายตามกรอบนโยบายท่ีวางไว ้ส่วนการจดัสรรอัตราก าลังเพื่อขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานศูนย์แปรรูปขยะนั้ นยงัไม่มีความชัดเจน ทั้ งน้ี  ก่อนจะมีการจัดตั้ งศูนย์แปรรูปขยะ 
มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาและบุคลากรให้มีความตระหนกัและจิตส านึก
ด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะ ซ่ึงผลการศึกษาปัจจัยด้านผู ้น านักศึกษา พบว่า ผูน้  านักศึกษา              
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานด้านจดัการขยะท่ีสอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัย จึงเกิด
ความเช่ือมโยงในการให้ความร่วมมือจดักิจกรรมรณรงค์ ให้นกัศึกษาแต่ละคณะมีส่วนร่วมในการจดัการ
ขยะ และผลการศึกษาความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมด้านการจดัการขยะของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ท าให้ทราบว่า นักศึกษาทั้ งสามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  นักศึกษากลุ่มสาขา
วทิยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนกัศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.46 
4.35 และ 4.32 ตามล าดบั  โดยนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียท่ี  3.48  และ 3.65 
ตามล าดับ ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการ
จดัการขยะในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.40 ส่วนระดบัความตระหนกัของนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.37 แปลผลไดว้า่ นกัศึกษามหาวทิยาลยั เชียงใหม่ทั้งสามกลุ่ม
สาขาวิชา มีระดบัความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด และมีระดบั
จิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในภาพรวมโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.52 แปลผลไดว้่า นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ งสามกลุ่มสาขาวิชา  มีระดบัจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการจดัการขยะ      
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ในระดบัมาก และจากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อ
การจัดการขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการเปรียบเทียบสหสัมพันธ์เพียร์สัน                 
แปลผลได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความตระหนักซ่ึงมีความสัมพนัธ์กันในทางบวก       
กบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะ โดยจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ   
ท่ีระดบั 0.01 
 5.1.3 แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรก าหนดบทบาทและกรอบการท างานของแต่ละ
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัในการมีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะ เช่น คณะ/ส่วนงานด าเนินการตาม
คู่มือจดัการขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการลดอตัราการเกิดขยะ การ
เก็บรวบรวม การขนส่ง และการแปรรูปขยะไวอ้ยา่งชดัเจน และก าหนดใหก้องพฒันานกัศึกษาร่วมกบั
ส านักงานหอพกันักศึกษา และกองบริหารงานบุคลากรด าเนินงานด้านรณรงค์สร้างความตระหนัก
และจิตส านึกใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากรใหร่้วมมือกนัคดัแยกขยะ  
   2) คณะกรรมการด าเนินงานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่อาหารปลอดภยัควรมีบทบาทใน
การน านโยบายการจดัการขยะของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ลงสู่การปฏิบติัดา้นการลดอตัราการเกิดขยะ
จากโรงอาหาร โดยมีการคดัแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแปรรูปขยะอินทรียเ์ป็นพลงังาน
ทดแทน การคดัแยกขยะรีไซเคิลประเภทบรรจุภณัฑ์ต่างๆ เขา้สู่กระบวนการธนาคารขยะ การคดัแยก
ขยะทัว่ไปเพื่อเตรียมส่งขยะไปยงัศูนยแ์ปรรูปขยะ 
   3) มีการทบทวนอตัราการเก็บขยะของแต่ละคณะ/ส่วนงานตามอตัราการเกิดขยะ     
ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อส่งเสริมการลดอตัราการเกิดขยะ น าไปสู่การคดัแยกขยะ และน าขยะไปรีไซเคิล     
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปได ้
   4) มีรูปแบบถงัขยะท่ีเอ้ือต่อการคดัแยก มีการส่ือสารไปยงัผูทิ้้งขยะ และเป็นรูปแบบ
เดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษาและบุคลากรเกิดความตระหนักในการให้
ความส าคญัต่อการคดัแยกขยะ และมีจิตส านึกในการจดัการขยะ 
   5) ในการจัดท าส่ือรณรงค์ด้านการคัดแยกขยะส าหรับนักศึกษา เน้ือหาของส่ือ
รณรงค์ควรเน้นให้เกิดความตระหนักและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดล้อมด้านการจดัการขยะในประเด็น
ดงัต่อไปน้ี แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม้ ออกจากขยะประเภทอ่ืน แยกขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย 
หลอดไฟฟ้า ทิ้งในสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้เทน ้ าท่ีเหลือคา้งในแกว้หรือขวดทิ้ง ก่อนทิ้งลงถงัขยะ และ
แยกกระป๋องน ้าอดัลม หรือขวดแกว้ ทิ้งในสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้
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  6) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ให้นกัศึกษาและบุคลากรทราบเก่ียวกบับริการธนาคารของ
มหาวทิยาลยัเพื่อเป็นการสนบัสนุนใหมี้การคดัแยกขยะเขา้สู่กระบวนการแปรรูปต่อไป  
 

 5.2 อภิปรายผล  
  จากการศึกษาบริบทจดัการขยะในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก โดยศึกษาจากการสังเกต 
สัมภาษณ์ และเอกสารประกอบการประชุม พบว่า ปริมาณขยะเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ประมาณ 3,310.16 กิโลกรัมต่อวนั ขยะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดไดแ้ก่ ขยะเศษอาหารร้อยละ 41 
บางพื้นท่ีมีการจดัวางถังขยะแยกสีตามประเภทขยะ แต่การทิ้งขยะของคนในชุมชนมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ยงัไม่มีการคดัแยก สอดคลอ้งกบัท่ี อจัฉรา อศัวรุจิกุลชยั และคณะ (2554) ศึกษาแนวทาง การ
จดัการขยะให้เหลือศูนยภ์ายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พบว่า การจดัการขยะของมหาวิทยาลยั 
มหิดล ศาลายา ยงัคงมีปัญหาท่ีตอ้งปรับปรุงในดา้นการเก็บรวบรวม การคดัแยก การรีไซเคิลขยะ  
  จากการศึกษาปัจจยัภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมประสิทธิภาพดา้นการ
จดัการขยะ ท าให้ทราบขอ้มูลวา่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนดา้นการบริหาร
จดัการขยะ มีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะ ด้วยการควบคุมอตัราการเกิดขยะให้เหลือน้อยท่ีสุด     
ลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปฝังกลบให้มากท่ีสุด และใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปขยะให้สามารถน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้ก จึงมีแนวคิดในการจดัตั้งศูนยแ์ปรรูปขยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการ
จดัการขยะ สอดคลอ้งกบัท่ี อจัฉรา อศัวรุจิกุลชยั และคณะ (อา้งแลว้) ศึกษาแนวทางการจดัการขยะ 
ใหเ้หลือศูนยภ์ายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา พบวา่ แนวทางในการจดัการขยะให้เหลือศูนยเ์ร่ิมจาก
การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัการรณรงคเ์พื่อสร้างความตระหนกัแก่นกัศึกษาและบุคลากร
ในการลดการผลิตขยะ แต่การด าเนินงานตามนโยบายฯ ของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ คือ การจดัตั้งศูนย ์  
แปรรูปขยะฯ นั้นตอ้งใชง้บประมาณสูงในการก่อสร้าง จึงยงัไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างไดท้นัที 
ท าใหมี้ขอ้จ ากดัอยูบ่า้ง สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อฐัพล เรืองรอง (2556) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง การ
น านโยบายการจดัการขยะมูลฝอยชุมชนไปปฏิบติัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  
พบวา่ ความไม่พร้อมในการจดัการขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในดา้นงบประมาณนั้น 
ท าให้การจดัการขยะมูลฝอยถูกจ ากดั ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการแสวงหางบประมาณ จึงจะสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายท่ีวางไว ้และยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พิรียุตม ์วรรณพฤกษ์ (2555) ท่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง การปรับปรุงนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยยงั
ไม่สามารถควบคุมอตัราการผลิตขยะมูลฝอยต่อประชากรในเขตเมือง และอตัราการน าขยะมูลฝอยมา
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ใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ประเทศยงัอยูใ่นภาวะขาดแคลนระบบก าจดัมูลฝอยท่ี
ถูกสุขลักษณะ โดยมีสาเหตุส าคัญจากปัญหาการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอ เช่น งบประมาณ 
บุคลากรท่ีมีความช านาญการ  
  ดงันั้นในระหว่างท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่รอการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสร้างศูนยแ์ปรรูป
ขยะฯ การพิจารณาเทคโนโลยีทางเลือกท่ีเหมาะสมกบับริบทของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัท่ีภาควิชาวิศวกรรม เคร่ืองกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ (2553) ไดศึ้กษาไวว้า่ เทคโนโลยีทางชีวภาพ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการยอ่ย
สลายแบบไม่ใชอ้อกซิเจน และเทคโนโลยกีารยอ่ยสลายแบบใชอ้อกซิเจน หรือเทคโนโลยกีารหมกัปุ๋ย 
เป็นเทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับได้เฉพาะสารอินทรียท่ี์ย่อยสลายง่ายนั้นมีขอ้ดี คือ เป็นเทคโนโลยี
สะอาด เหมาะสมกบัขยะมูลฝอยท่ีมีองคป์ระกอบสารอินทรียท่ี์ยอ่ยสลายไดสู้ง และเป็นเทคโนโลยีท่ี
ไม่ซับซ้อน สามารถพฒันาเทคโนโลยีในประเทศได้เอง  และใช้งบประมาณในการลงทุนและค่า
ด าเนินการต ่า และยงัสอดคล้องกบัการศึกษาของพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ (อา้งแลว้) ท่ีไดท้  าการศึกษา
เร่ืองการปรับปรุงนโยบายการจดัการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ท่ีไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงกลไก
สนับสนุนการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดกระบวนการจดัการตามหลกัการล าดบัความส าคญัของ
การจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงช่วยให้เกิดการคดัแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด โดยน าเอาขยะอินทรีย์
ไปผลิตพลงังานด้วยเทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศ ท าให้ขยะมูลฝอยส่วนท่ีเหลือมีความ
เหมาะสมกบัการใชเ้ทคโนโลยีเตาเผา  ดงันั้น การสร้างเสริมประสิทธิภาพในการจดัการขยะดว้ยการ
ใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานน่าจะเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  และเป็นช่วงเวลาส าคญัในการเตรียม
ความพร้อมของกลุ่มคนท่ีอาศยัในชุมชนมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ให้มีความตระหนักและจิตส านึก   
และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ รวมทั้ งการเตรียมการจดัการท่ีจะน าไปสู่การคัดแยกขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนการคัดแยกขยะปลายทาง ก่อนน าขยะเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปดว้ยเทคโนโลยตีามแนวทางการจดัการขยะแบบครบวงจร ซ่ึงแนวทางฯ ดงักล่าว 
มีความสอดคลอ้งกบัการจดัการขยะเหลือศูนย ์ท่ีส านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (2553) ได้ให้
แนวคิดไวว้า่ เป็นการยดึหลกัการ “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได”้ 
 จากผลวิเคราะห์การศึกษาขอ้มูลความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา อภิปรายผลได้ดังน้ี  นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีระดบัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมากท่ีสุด และ
มีระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะในระดบัมาก มีความสอดคลอ้งท่ีใกลเ้คียงกนักบั
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาในการจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีภทัร
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มน ภู่อภิสิทธ์ิ (2556) ไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่ง นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ท่ีพกั อาศยัอยูใ่น
หอพกัชายอาคาร 2-7 และหอพกัหญิงอาคาร 1-9 ภายในมหาวิทยาลยั เชียงใหม่ จ  านวน 370 คน พื้นท่ี
ศึกษาคือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไวว้า่ แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของนกัศึกษาใน
การจดัการขยะมูลฝอยภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่อยูใ่นระดบัมาก  
 และประเด็นท่ีนักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะในระดบัมาก ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีระดบัความจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมในการจดัการขยะในระดับ  
ปานกลาง จึงอภิปรายผลวา่ ดว้ยลกัษณะของนกัศึกษากลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้นมี
พื้นฐานดา้นการเรียนดา้นศิลปะมากกวา่ดา้นวิทยาศาสตร์ ดงันั้น ความเคร่งครัดในดา้นความคิดท่ีเป็น
เหตุเป็นผล น่าจะมีความเขม้ขน้ท่ีน้อยกวา่นกัศึกษากลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและนกัศึกษากลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงท าให้ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษากลุ่มดงักล่าวมีจิตส านึกดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาระดบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการ
จดัการขยะในภาพรวมของนกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา พบว่า นกัศึกษาทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชา มีระดบั
จิตส านึกในระดบัมาก และผลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหวา่งความตระหนกักบัจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยการเปรียบเทียบสหสัมพนัธ์
เพียร์สัน ท่ีพบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ มีความตระหนกัซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัในทางบวก 
กบัจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะ โดยจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.4 นั้นถือวา่เป็นการเพิ่มข้ึนท่ี
ค่อนขา้งนอ้ย 
  ส่วนประเด็นปัญหาและอุปสรรคด้านการจดัการขยะในมหาวิทยาลยั ท่ีผูน้  านักศึกษาและ
นกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามเสนอขอ้คิดเห็นนั้น มีความคิดเห็นท่ีตรงกนัวา่ ควรเพิ่มจ านวนถงัขยะให้
เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นท่ีในมหาวิทยาลยั เช่น พื้นท่ีส่วนกลาง บริเวณทางเดิน และอาคารเรียน
ต่างๆ จะท าให้ลดการทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็นทางตามบริเวณท่ีนั่งรอรถไฟฟ้า หรือตามจุดจอดรถ                
ซ่ึงน่าจะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุนให้การจดัการขยะเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และควรทบทวนการจดัหา
บุคลากรรองรับการดูแลจดัการขยะอยา่งเพียงพอ ตลอดจนก าหนดขอบข่ายภาระงานของผูรั้บจา้งท า
ความสะอาดพื้นท่ีภายในอาคารและนอกอาคารทุกคณะ/ส่วนงานให้ด าเนินไปครอบคลุมและ
เหมาะสมต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
  จากการศึกษาเร่ืองการเส ริมส ร้างผู ้ป ระ สิท ธิภาพด้านการจัดการขยะใน ชุมชน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีขอ้เสนอแนะ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 
  5.3.1 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา 
  5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
ดงัน้ี  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
    การจดัการขยะในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่หากอาศยัหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
หรือการใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนั้ นคงไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายได ้                
แต่เน่ืองจากผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการใช้ด าเนินชีวิตในส่ิงแวดลอ้มของชุมชน กล่าวคือ คนในชุมชน
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผูส้ร้างขยะ ดังนั้ นการอาศยัหลักการจดัการคนในชุมชนจึงมีความ
จ าเป็นและมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน จึงจะเป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ไม่ใช่แก้ปัญหาท่ี       
ปลายเหตุ ผูศึ้กษาจึงมีขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ ดงัน้ี 
    1) ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการขยะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังน้ี
     1.1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ด้วยการจัดท าระเบียบการ
จดัการขยะมูลฝอย ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้ง จดัท าคู่มือการจดัการขยะมูลฝอย 
และก าหนดการจดัการขยะอยูใ่นขอ้ตกลง Performance Agreement (PA) ของทุกคณะ/ส่วนงาน   
     1.2) จดัการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลดปริมาณขยะจากแหล่ง 
ก าเนิด จดัเตรียมสถานท่ีคดัแยกขยะและปรับปรุงจุดพกัขยะ จดัระบบการขนส่งท่ีตอบสนองต่อการ
จดัการขยะในทุกมิติ แปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นและ
เหมาะสมในการแปรรูปขยะ 
     1.3) สร้างความตระหนัก ปลูกจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
และบุคลากร ดว้ยการส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบในกระบวนการจดัการขยะ ส่งเสริมการให้
ความรู้เร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่นกัศึกษาในลกัษณะของกระบวนการท่ีมีแบบแผน 
ดว้ยการสอดแทรกในกระบวนวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และรณรงคด์า้นการจดัการขยะไปยงัทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างต่อเน่ือง โดยถือว่าทุกคนในชุมชนเป็นผู ้มี ส่ วนได้ส่วน เสีย จึงต้องมีความห่วงใยต่อ
สภาพแวดลอ้มในมหาวทิยาลยั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาวมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน 
     1.4) มีการก าหนดตวัช้ีวดัด้านการจดัการขยะอย่างครอบคลุม และติดตาม
ประเมินการด าเนินงานตามแผนอยา่งต่อเน่ือง  



 
 

142 

    2) มีการทบทวนอตัราการเก็บขยะของแต่ละคณะและส่วนงานตามอตัราการเกิดขยะ
ท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของแต่ละคณะ/ส่วนงาน น าไปสู่การลดอตัราการเกิดขยะ 
การคดัแยกขยะ และการน าขยะเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 
    3) พฒันาระบบการจดัการขยะท่ีเกิดจากโรงอาหารอย่างครอบคลุมทุกๆ โรงอาหาร 
ดว้ยการขยายผลในการน าขยะอินทรีย์และขยะคราบไขมนัจากทุกโรงอาหารมาแปรรูปเป็นพลงังาน
ก๊าซชีวภาพ และไบโอดีเซล เพื่อให้สามารถน ามาใช้เป็นพลงังาน เพราะนอกจากจะเกิดประโยชน์ 
ในทางตรงแลว้ ยงัเป็นการแกไ้ขปัญหาดา้นมลพิษส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
   4) ในการจัดท าส่ือรณรงค์ด้านการคัดแยกขยะส าหรับนักศึกษา เน้ือหาของส่ือ
รณรงคค์วรเนน้ใหเ้กิดความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการขยะ ตามพฤติกรรม      
การคดัแยกขยะในประเด็นดงัต่อไปน้ี แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม ้ออกจากขยะประเภทอ่ืน แยกขยะ
มีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูโอเรสเซนต์ ทิ้งในสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้เทน ้ าท่ีเหลือคา้งในแกว้หรือ
ขวดทิ้ง ก่อนทิ้งลงถังขยะ และแยกกระป๋องน ้ าอัดลม หรือขวดแก้ว ทิ้งในสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้        
โดยสอดแทรกการรณรงคใ์นการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ ทุกสโมสรนกัศึกษาและชมรมต่างๆ 
   5) รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหน้กัศึกษาและบุคลากรให้ความส าคญัในการคดัแยกขยะ
แล้วน าไปจ าหน่ายท่ีธนาคารขยะท่ีมหาวิทยาลยัจดับริการรองรับ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการ      
น าขยะเขา้สู่กระบวนการแปรรูปต่อไป 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
    ควรมีการศึกษาต่อยอดในประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์กับการ            
ก่อประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะแบบครบวงจรภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2) ควรมีการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะของกลุ่มบุคลากรฝ่ายปฏิบติัการ เน่ืองจาก
บุคลากรกลุ่มน้ีปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจดัการและสนับสนุนการท างานของฝ่ายวิชาการ และให้การ
บริการทุกระบบในมหาวิทยาลยั เช่น ระบบบริหารส านกังาน ระบบบริการนกัศึกษา และบริการอ่ืนๆ 
ภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงมีการอุปโภคบริโภคตลอดเวลา ดงันั้น บุคลากรกลุ่มน้ีจะเป็นเฟืองส าคญัใน
การขบัเคล่ือนกลไกการจดัการขยะไปสู่ความส าเร็จได ้

3) เน่ืองจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีภูมิทศัน์ท่ีแวดลอ้มไปด้วยตน้ไม ้จึงมีปริมาณ
เศษใบไม้ ก่ิงไม้แห้งในปริมาณท่ีสูง ควรมีการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของระบบการจดัการขยะ      
ชีวมวลในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  



 
 

143 

4) ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนินงานท่ีจะท าให้มหาวิทยาลยัมีการพฒันาไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต ่า (Low carbon society) ซ่ึงจะท าให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยั
แห่งความย ัง่ยืนได้ในท่ีสุด สังคมคาร์บอนต ่าเป็นสังคมท่ีคนในชุมชนส่วนใหญ่หันมาร่วมมือกัน     
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกรูปแบบหรือในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดจากการด ารง
ชีวิตประจ าวนั เพื่อจะไดอ้ยูร่่วมกนัในสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมคาร์บอนต ่าจึงตอ้งท าให้ชุมชน
ในสังคมมีความตระหนักถึงคุณภาพชีวิตท่ีเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีมีปริมาณคาร์บอนต ่า 
โดยผูค้นในสังคมมีความยึดโยงกบัการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพฒันาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม และท่ีส าคญัคือ จะตอ้งเป็นสังคมท่ีมีการวางแผนการด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบัความ
สมดุลของระบบนิเวศ ดงันั้น สังคมคาร์บอนต ่าจึงจ าเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1) เป็นสังคมท่ี
ต้องช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน 2) เป็นสังคมท่ีต้องใช้พลังงานสะอาด หลีกเล่ียงการใช้
เช้ือเพลิงจากฟอสซิลหรือน ้ ามัน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ 3) เป็นสังคมท่ีต้องมี
มาตรการความมัน่คงทางพลงังานและเป็นสังคมท่ีมีการพบปะหารือกนัในเร่ืองความตอ้งการของคน
ทุกกลุ่มในสังคม (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2558) 
 
5.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.4.1  ทราบขอ้มูลบริบทปัจจุบนัดา้นการจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพ มีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการขยะอยา่งไรบา้ง สามารถ
น าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาไปพฒันาระบบจดัการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เร่ิมตั้งแต่การ
ควบคุมแหล่งก าเนิดดว้ยการคดัแยกขยะ การรวบรวมจดัเก็บ การขนส่ง การก าจดั และการแปรรูป  

5.4.2  ทราบข้อมูลด้านความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจดัการขยะของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบการ
รณรงคส์ร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการขยะของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อไป 

5.4.3  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสร้างเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการขยะในชุมชน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และน าวางแผนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ดา้นการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื  
 
 
 



 

144 

บรรณานุกรม 
 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. (2546). ประกาศกรมควบคุม

มลพิษเร่ือง หลักเกณฑ์ทางวิชาการเกี่ยวกบัคุณลกัษณะของถุงพลาสติกใส่มูลฝอยและที่รองรับ
มูลฝอยแบบพลาสติกทีใ่ช้ในทีส่าธารณะและสถานสาธารณะ. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม “มาตรการและแนวทางการแกไข
ปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย ฉบบัเสนอคณะรักษาความสงบแหงชาติ” 
เวบ็ไซต ์http://www.pcd.go.th/data/16-6-2014.pdf 18 เมษายน 2558 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2551). คู่มือแนวทางการจดัการ
น ้ ามนัและไขมนัจากบ่อดกัไขมนัและการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชน. กรุงเทพฯ: กรม
ควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2557). สถานการณ์ ปัญหา และ
ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ. 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2548). แนวทางและข้อก าหนด
 เบือ้งต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย. พิมพค์ร้ังท่ี 2 กรุงเทพฯ: กรมควบคุมมลพิษ.  

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม.(2551). คู่มือแนวทางการลดคัดแยก 
 และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยส าหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 หมู่บ้าน. กรุงเทพฯ. 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. (2555). แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 
 2555-2559. กรุงเทพฯ. กรมควบคุมมลพิษ.  
กรมควบคุมมลพิษ “สถานการณ์ขยะของไทย” เว็บไซต์ http://thaipublica.org/2013/05/weast-1/      

29 มกราคม 2558 
กรมควบคุมมลพิษ “ขอ้มูลการส ารวจขยะมูลฝอย (First Draft)  77 จงัหวดั ปี 2557 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 

มกราคม 2558)” เว็บไซต์  http://www.pcd.go.th/info_serv/roadmapWaste.html 18 เมษายน 
2558 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม “ระดบัของการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน” เวบ็ไซต ์http://www.pcd.go.th/info_serv/info_parti.html 16 เมษายน 2558 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม “สรุปสถานการณ์มลพิษในไทย  
 ปี 56” เวบ็ไซต ์http://www.thairath.co.th/content/411086 1 เมษายน 2558  



 

145 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  “การจดัการขยะมูลฝอยและของเสีย 
 อนัตราย ฉบบัผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม
 2557” เว็บไซต์ http://infofile.pcd.go.th/waste/03_571008.pdf?CFID=4285829&CFTOKEN 
 =95366179 Roadmap 1 เมษายน 2558 

กรมควบคุมมลภาวะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม “5 R ช่วยลดมลพิษจากขยะ” 
เวบ็ไซต ์http://www.thaihealth.or.th 15 พฤศจิกายน 2558 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเครือข่ายนักวิจัย
ส่ิงแวดลอ้ม ศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม “การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน” เว็บไซต์ http://www.share-pdf. com/ee927cd                                            
0696342 f6aef44120bdaefb9f/ 190925541.pdf 15 เมษายน 2557 

กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม. (2545). การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา อบต.ไร่ส้ม จ.เพชรบุรี. โครงการพฒันาและส่งเสริมความ
ร่วมมือเครือข่ายนกัวจิยัส่ิงแวดลอ้มศูนยว์จิยัและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม.  

กรรณิการ์ บุตรเอก สุวิมล แก้วเงา ปิยะดา วชิระวงศ์ “สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม” เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/~rdi/journal /ebook/v12no2 
_6.pdf 2 กรกฎาคม 2558 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2557) เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ อาหารปลอดภยั. 

กิตติมา วฒันากมลกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล “ผลิตภณัฑ์พลาสติกกบัอาหาร” เวบ็ไซต์
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ 8 มิถุนายน 2557 

เกษมตนัติผลาชีวะ. (2540). “จิตส านึก”นิตยสารใกลห้มอ 21, 11 (พฤศจิกายน). 
ข่าวสดออนไลน์  “เหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะท่ีอยู่บ ริเวณหลังว ัดป่าส าราญนิวาส” เว็บไซต์

http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNU5 qYzJOREUxTnc9 PQ==  
6 เมษายน 2557 

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “แผนผงับริเวณมหาวิทยาลัย เชียงใหม่”  
เวบ็ไซต ์ http://www.cmu.ac.th/images/cmu_map_thai3242x2125.jpg 1 มิถุนายน 2557 

จารุณี สุขแก้ว. (2554). “สตรีกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”.การคน้ควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การจดัการมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 



 

146 

จินตวีร์ เกษมศุข. (2554). การส่ือสารกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

จิตรานุช จิวตระกลู. (2555). ความเต็มใจจ่ายของผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอาหารในการใช้ภาชนะ
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมแทนการใช้โฟมในพื้นที่ถนนคนเดินวันอาทิตย์ จังหวัดเชียงใหม่ .
รายงานวจิยัปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนั. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จุฑาทิพย ์ชนินทร์อารักษ์. (2540). “การใช้บรรจุภัณฑ์อาหารในหมู่ข้าราชการสตรี สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”.การค้นควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

จุไรรัตน์  ดวงเดือน . (2555). “การใช้ประโยชน์จากขยะ” เอกสารประกอบการประชุม โครงการ
 สัมมนา  เร่ือง “ปี 2558 ขยะล้นเมือง” 9 พฤศจิกายน 2555 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
 หมายเลข 213– 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2. 
ชัชพล โพธิสุวรรณ. (2542). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการของเสียอันตรายจาก

บ้านเรือน :กรณีศึกษาประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ต าบลสุเทพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”                    
การค้นควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชยัรัตน์ วงศ์ฟู. (2545). “ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรบ้านป่าแดงในการจัดการ  
ป่าชุมชนจังหวัดแพร่”. การคน้ควา้แบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรป่าไม ้บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

ทวีชัย เจียรนัยขจร. (2555). ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย การจัดการกากของเสียและ       
 สารอนัตราย. กรมควบคุมมลพิษ. 
เทศบาลนครเชียงใหม่ “จ านวนประชากร” เวบ็ไซต ์ http://www.cmcity.go.th/cmcity/index.php/th/s-
 menu-detail-th 18 เมษายน 2558 
ไทยพบัลิก้า “ปัญหาการจดัการปัญหาขยะและทางออกของไทยกรณีบ่อขยะ “แพรกษา” สู่วาระ
แห่งชาติการจัดการขยะของประเทศไทย” เว็บไซต์  http://thaipublica.org/2014/08/praksa-1/      
 1 เมษายน 2557 
ไทยรัฐออนไลน์  “ยงัดับไม่ได้ ไฟไหม้ภูเขาขยะ มช.หวัน่ลามสวนสัตว์-ซ ้ าเติมหมอกควนั” 
 เวบ็ไซต ์http://www.thairath.co.th/content/486362 11 มี.ค. 2558 
ไ ท ย รั ฐ อ อ น ไ ล น์  “ร ะ ทึ ก เพ ลิ ง ไ ห ม้ บ่ อ ข ย ะ เท ศ บ า ล น ค รห า ด ใ ห ญ่ ” เว็ บ ไ ซ ต ์
 http://www.dailynews.co.th/Content/regional/226716 1 เมษายน 2557 



 

147 

 ธนธรณ์ บูรณารมย.์ (2553). “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
 ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตจังหวัดระยอง”. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 วทิยาลยัพาณิชยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา. 
ธราพร ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ. (2544). “การจัดการขยะชุมชน: กรณีบ้านดงม่อนกระทิง เทศบาลนคร
 ล าปาง” การค้นคว้าแบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับ
 ส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
นงนุช ใจโต. (2548). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของชุมชน ต าบลดอนแก้ว 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่” การค้นควา้แบบอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา      
การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

นิศานาถ กังวาลวงศ์  “เชียงใหม่แปลงขยะเป็นพลังงานลดต้นทุนจัดเก็บ -แก้ปัญหาย ั่งยืน”
 เวบ็ไซต ์http://www.komchadluek.net/detail/20150107/198991.html 15 เมษายน 2558 

บณัฑิต เอ้ือวฒันานุกูล และไพฤทธ์ิ สุขเกิด. (2544). การมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาศูนยว์สัดุ     
 รีไซเคิลและธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

บุญใจ ศรีสถิตยน์รากรู. (2547). ระเบียบวธีิวจัิยทางพยาบาลศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ: บริษทัยู
แอนดไ์อ อินเตอร์มีเดีย จ  ากดั. 

บุรินทร์ รุจจนพนัธ์ุ “เกณฑ์การแปลความหมาย” เว็บไซต์ http://www.thaiall.com/blog/tag/likert/# 
sthash. jTDrDahM.dpuf 15 พฤศจิกายน 2558 

ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา. (2553). เอกสารประกอบการเรียนการสอนวชิาจิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ประเสริฐ เขมาวุฆฒ์. (2548). “การประเมินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร: กรณีศึกษา
เทศบาลต าบลเวยีงฝางอ าเภอฝางจังหวดัเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวิชาการจดัการ
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ปวนัพสัชร์ บุญยะชัยชนะ. (2552). “การมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการจัดการขยะในเขตพื้นที่
เทศบาลนครเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระ รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการเมืองและ
การปกครอง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ. (2526). ทัศนคติ: การวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัย. พิมพ์คร้ังท่ี 2. 
กรุงเทพฯ:พีระพฒันา. 

ปิยชาติ ศิลปะสุวรรณ ส านกัวิชาการส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา “ขยะมูลฝอยชุมชน ปัญหาใหญ่ท่ี
 ประเทศก าลงัเผชิญ”  เวบ็ไซต ์http://www.thairath.co.th/content/486362 15 กรกฎาคม 2557 



 

148 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษาส านกัทะเบียนและประมวลผล  “สารสนเทศเพื่อ
 ก า ร บ ริ ห า ร ” เว็ บ ไ ซ ต์  http://www3.reg.cmu.ac.th/mis-reg/misreport/student_9.php 13 
 เมษายน 2557 
ราชบญัฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบบัราชบญัฑิตสถาน. (2525). พิมพค์ร้ังท่ี 6. กรุงเทพฯ. 
ราชบัญฑิตสถาน. พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน   เว็บไซต์  http://dictionary.sanook.com/  15 
 พฤศจิกายน 2558 
พัฒนศักด์ิ จันทร์สมุด.(2550). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

พีรียุตม์ วรรณพฤกษ์. (2555). “การปรับปรุงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย”. 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์.  
ภัทรมน ภู่อภิสิทธ์ิ. (2556). “การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการจัดการขยะมูลฝอยภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”. การคน้ควา้แบบอิสระ สาขาวิชาการจดัการ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

มนสั สุวรรณ. (2539). นิเวศวิทยาของมนุษย์. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ:โอเดียนสโตร์. 
มนสั สุวรรณ. (2549). การจัดการส่ิงแวดล้อม: หลกัการและแนวคิด. กรุงเทพ:โอเดียนสโตร์. 
มนัส สุวรรณ. (2556). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. พิมพ์คร้ังท่ี 3. กรุงเทพ:            

โอเดียนสโตร์. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 พ.ศ.2555-2559.      

กองแผนงาน ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
 ค ร้ั ง ที่  1/2557 – ค ร้ั ง ที่  8/2558. ก อ งพั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า  ส านั ก ง าน ม ห าวิ ท ย าลั ย 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย 

ประจ าปี พ.ศ.2556. กองพฒันานกัศึกษา ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 
รัชต์พริษฐา พนัธ์ุดีและคณะ. (2556). รายงานวิจยั. ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของ
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
 

เลขท่ีแบบสอบถาม………………………………… 
 

แบบสอบถามเพือ่การศึกษา 
เร่ืองประสิทธิภาพการจัดการขยะในชุมชนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

  
ค าช้ีแจง 1. แบบสอบถามฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตระหนักและการมี
จิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่อการ
จดัการของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของท่าน เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารจดัการขยะมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงจะน าไปประกอบการพิจารณาการสร้าง
เสริมประสิทธิภาพในการจัดการขยะของชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซ่ึ งเป็นการพัฒนา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวทิยาลยัแห่งความย ัง่ยนื (Sustainability University) 
   2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมีทั้งหมด 6 หนา้ แบ่งเป็น 3 ตอน 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตระหนกัและจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อการจดัการ

ขยะมูลฝอยของนกัศึกษามหาวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการ
จดัการขยะ และขอ้เสนอแนะ 

 
 

 นางอจัฉรา ศรีพลากิจ 
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

สหสาขาวชิาการจดัมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: ผูต้อบแบบสอบถามโปรดพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้แลว้ท าเคร่ืองหมาย  ลงใน (     ) ท่ีตรง
กบัความเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. เพศ 

1 (   ) ชาย 2 (   ) หญิง 
 

2. ก าลงัศึกษากลุ่มสาขา……………………………………………. 
 
 2.1 (   )   วทิยาศาสตร์สุขภาพ  (   ) วทิยาศาสตร์และเทศโนโลยี  (     ) มนุษยศาสตร์ 
                        และสังคมศาสตร์ 
 
 2.2 คณะ ……………………………………………. 
  (   ) แพทยศาสตร์ (   ) วทิยาศาสตร์  (   ) มนุษยศาสตร์ 
  (   ) ทนัตแพทยศาสตร์ (   ) วศิวกรรมศาสตร์ (   ) ศึกษาศาสตร์ 
  (   ) เภสัชศาสตร์  (   ) เกษตรศาสตร์ (   ) วจิิตรศิลป์ 
  (   ) เทคนิคการแพทย ์ (   ) อุตสาหกรรมเกษตร (   ) สังคมศาสตร์ 
  (   ) พยาบาลศาสตร์ (   ) วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ (   ) สถาปัตยกรรมศาสตร์
            และเทคโนโลย ี
  (   ) คณะสัตวแพทยศาสตร์     (   ) บริหารธุรกิจ 
        (   ) เศรษฐศาสตร์ 
        (   ) การส่ือสารมวลชน 
        (   ) รัฐศาสตร์ 
               และรัฐประศาสนศาสตร์ 
        (   ) นิติศาสตร์ 
    
 2.3   (   ) ชั้นปีท่ี 1  (   ) ชั้นปีท่ี 2  (   ) ชั้นปีท่ี 3  
        (   ) ชั้นปีท่ี 4  (   ) ชั้นปีท่ี 5  (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ………….. 
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3. สถานท่ีพกัอาศยั 
 3.1 (   ) ภายในมช. โปรดระบุ......................   3.2 (   ) ภายนอกมช.  
  (    ) หอพกันกัศึกษา ระบุ.....................................................................   
  (    ) บา้นพกับุคลากร     
  (    ) อ่ืนๆ ระบุ .....................................................................   

 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัความตระหนักและจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมต่อการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน  
  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
 

ค าช้ีแจง : ผูต้อบแบบสอบถามกรุณาท าเคร่ืองหมาย    ในช่องท่ีคิดวา่เหมาะสม หรือใกลเ้คียง
ความเป็นจริงท่ีสุด และเพื่อความสมบูรณ์ในการเก็บขอ้มูลกรุณาตอบทุกขอ้ค าถาม 
 

  ระดบั 5 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือจะปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ประมาณร้อยละ 80 -100  
  ระดบั 4 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือจะปฏิบติับ่อยคร้ัง  ประมาณร้อยละ 60 - 79   
  ระดบั 3 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือจะปฏิบติับางคร้ัง ประมาณร้อยละ  40 - 59  
  ระดบั 2 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือจะปฏิบติันอ้ยคร้ัง  ประมาณร้อยละ  20 - 39  
  ระดบั 1 หมายถึง มีการปฏิบติัหรือจะปฏิบติันอ้ยท่ีสุด  ประมาณร้อยละ    1 - 19  

 

ข้อความ ระดับ 

ท่านมีพฤติกรรมต่อไปนีใ้นระดับใด 5 4 3 2 1 
1. ทิ้งขยะตามประเภทถงัขยะท่ีก าหนดไว ้      
2. แยกทิ้งขยะเศษอาหาร ผลไม ้ออกจากขยะประเภทอ่ืน       
3. แยกขยะพลาสติก เช่น ขวดพลาสติก ออกจากขยะประเภทอ่ืน       
4. แยกขยะมีพิษ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ทิ้งในสถานท่ีท่ี

ก าหนดไว ้ 
     

5. แยกกระป๋องน ้าอดัลม หรือขวดแกว้ ทิ้งในสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้      
6. เทน ้าท่ีเหลือคา้งในแกว้หรือขวดทิ้ง ก่อนทิ้งลงถงัขยะ      
7. ไม่ซ้ืออาหารท่ีใชโ้ฟมเป็นภาชนะบรรจุ       
8. น าขวด / แกว้ / ถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ กลบัมาใชซ้ ้ าอีกหลายคร้ัง

ก่อนทิ้ง  
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ข้อความ ระดับ 

ท่านมีพฤติกรรมต่อไปนีใ้นระดับใด 5 4 3 2 1 
9. เลือกใช้ส่ิงของท่ีสามารถใช้ซ ้ า แทนการใช้ส่ิงของเพียงคร้ัง

เดียว เช่น ผา้เช็ดหนา้ (แทนกระดาษเช็ดหนา้ กระดาษทิชชู) ถุง
ผา้ (แทนถุงพลาสติก) 

     

10. เลือกใชผ้ลิตภณัฑแ์บบชนิดเติม       
11. ใชก้ระดาษทั้งสองหนา้แลว้จึงทิ้ง       
12. ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรมด้วยการใช้ส่ือสังคม (social 

media) แทนการ ใชเ้อกสาร  
     

13. บริจาคเส้ือผา้ หนังสือ เอกสารการเรียน หรือส่ิงของท่ีไม่ใช้
แลว้ ใหผู้อ่ื้นใช ้ต่อ 

     

14. ท าความสะอาดสถานท่ีจดักิจกรรมให้ปราศจากขยะ ให้ผูอ่ื้น
สามารถใชง้านต่อได ้ 

     

15. ไม่ใช้โฟม หรือใช้น้อยท่ีสุดในการตกแต่งสถานท่ีส าหรับจดั
กิจกรรม 

     

16. คดัแยกขยะเม่ือจดักิจกรรมนกัศึกษา       
17. ยอมถือขยะไวก้บัตวัเอง จะทิ้งไดก้็ต่อเม่ือพบถงัขยะ       
18. หยบิขยะไปทิ้งลงถงั เม่ือพบขยะเร่ียราดตามหอพกัหรืออาคาร

เรียน  
     

19. ตกัเตือนเพื่อนเม่ือเห็นวา่เพื่อนทิ้งขยะไม่เป็นท่ีเป็นทาง       
20. คดัแยกขยะเพื่อไปใชบ้ริการธนาคารขยะ      
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ค าช้ีแจง : ผูต้อบแบบสอบถามกรุณาท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด 
    และเพื่อความสมบูรณ์ในการเก็บขอ้มูลกรุณาตอบทุกขอ้ค าถาม 

  ระดบั 5 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
  ระดบั 4 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยมาก  
  ระดบั 3 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยปานกลาง 
  ระดบั 2 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ย  
  ระดบั 1 หมายถึง ท่านเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 
ข้อความ ระดับ 

ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นต่อไปนีใ้นระดับใด 5 4 3 2 1 
21. การคดัแยกขยะ ช่วยให้การจดัเก็บและขนส่งขยะเป็นไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
     

22. การคดัแยกขยะเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนั      
23. การคดัแยกขยะเป็นการแสดงความรับผิดชอบดา้นการมี

ส่วนร่วมต่อสังคม 
     

24. การจดัการขยะควรเป็นนโยบายหลกัท่ีส าคญัของ มช.      
25. การจดัการขยะของ มช. ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การก าหนดกิจกรรม 
     

26. การคดัแยกขยะควรนบัเป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
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ตอนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย ปัญหา อุปสรรคในการจัดการขยะ และ
ขอ้เสนอแนะ 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย  ใน        ท่ีคิดวา่เหมาะสมท่ีสุด และกรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
 
 3.1 ปัจจุบนั ท่านคิดวา่ในชุมชนมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีปัญหาดา้นจดัการขยะหรือไม่  
       ไม่มี 
 
   มี   หากท่านเลือกขอ้น้ี โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องสถานท่ีท่ีท่านคิด
ว่าควรมีการแกไ้ขปัญหา ตามประเด็นปัญหาด้านจดัการขยะ และโปรดระบุสถานที่ รวมทั้งวิธีการ
แก้ไขปัญหาในช่องท่ีท่านเลือก 
 

     สถานทีใ่น มช. 
 
 

ประเด็นปัญหา 

คณะทีท่่าน
เรียนหรือไป

เรียน 

โรงอาหารที่
ท่านไปใช้
บริการ 

หอพกั
นักศึกษาที่
ท่านเคยไปใช้

บริการ 

สนามกฬีา 

แหล่งพกัผ่อน 
เช่น อ่างแก้ว  
สวนปาล์ม  
หอเฉลมิพระ

เกยีรต ิ
3.1.1 จ านวนถังขยะ 
 
โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
 

     

3.1.2 ถังคดัแยกขยะ 
 
โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
 

 
 

    

3.1.3 ทีพ่กัขยะ  
 
โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
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     สถานทีใ่น มช. 
 
 

ประเด็นปัญหา 

คณะทีท่่าน
เรียนหรือไป

เรียน 

โรงอาหารที่
ท่านไปใช้
บริการ 

หอพกั
นักศึกษาที่
ท่านเคยไปใช้

บริการ 

สนามกฬีา 

แหล่งพกัผ่อน 
เช่น อ่างแก้ว  
สวนปาล์ม  
หอเฉลมิพระ

เกยีรต ิ
3.1.4 การจดัเกบ็ขยะ 
 
โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
 

     

3.1.5 การขนส่งขยะ 
 
โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
 

     

3.1.6 อืน่ๆ....ระบุปัญหา 
 
............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 

โ ป ร ด ร ะ บุ วิ ธี ก า ร
แกปั้ญหา 
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3.2 เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ท่านอยากใหม้หาวทิยาลยัเชียงใหม่ก าหนด
นโยบายดา้นบริหารจดัการขยะประเด็นใดบา้ง เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 3.2.1   การลดปริมาณขยะ 

 

ขอ้เสนอแนะ…………...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 3.2.2   การคดัแยกขยะ 
 

ขอ้เสนอแนะ…………....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 3.2.3   การใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ เช่น ผลิตปุ๋ย ก๊าซ
ชีวภาพ แท่งเช้ือเพลิง และพลงังานทดแทน 

 

ขอ้เสนอแนะ…………....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 3.2.4   การก าหนดกฎเกณฑใ์นการจดัการขยะอยา่งเหมาะสม 
ขอ้เสนอแนะ…………....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  

 3.2.5             การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการ
จดัการขยะ 
ขอ้เสนอแนะ…………....................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  

 3.2.6             อ่ืนๆ โปรดระบุ 
ขอ้เสนอแนะ…………....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
   

3.3 ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัการขยะในชุมชน มช. อยา่งไร 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ภาพแสดงจุดพกัขยะตามคณะ/ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก  

 
 
 
    
 
 
  
           

   ภาพที ่ข-1 คณะบริหารธุรกิจ  ภาพที ่ข-2 คณะศึกษาศาสตร์ 

 

 

 

 

 
 

     ภาพที ่ข-3 คณะวศิวกรรมศาสตร์           ภาพที ่ข-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

        ภาพที ่ข-5 คณะวทิยาศาสตร์   ภาพที ่ข-6 คณะสังคมศาสตร์ 
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                 ภาพที ่ข-7 คณะการส่ือสารมวลชน   ภาพที ่ข-8 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 
 

           ภาพที ่ข-9 คณะนิติศาสตร์   ภาพที ่ข-10 คณะเกษตรศาสตร์      

 

 

 

 

 

 

             ภาพที ่ข-11วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี ภาพที ่ข-12 โรงพยาบาลสัตวเ์ล็ก                         
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  ภาพที ่ข-13 ตลาดฝายหิน   ภาพที ่ข-14 ร้านคา้สหกรณ์ 

 

 

 

 

 
 

         ภาพที ่ข-15 หอพกัหญิง อาคาร 4       ภาพที ่ข-16 หอพกัชายอาคาร 5 

 

 

 

 

 
   

  ภาพที ่ข-17 หอพกั 40 ปี   ภาพที ่ข-18 ส านกังานมหาวทิยาลยั
   

 

 

 

 

  

 



 

164 

 

 

 

 
            

 ภาพที ่ข-19 อาคารกิจกรรมนกัศึกษา                     ภาพที ่ข-20 อาคารพลศึกษา 

  

 

 

 

            

 

     ภาพที ่ข-21 บริเวณบา้นพกั        ภาพที ่ข-22 หมู่บา้นเชิงดอย 

 

 

 

  

 

 

    ภาพที ่ข-23 หมู่บา้นสุเทพ           ภาพที ่ข-24 บริเวณริมทางเทา้ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพที ่ค-1 – ค-6  แสดงถังขยะแยกสี ตามคณะ/ส่วนงานต่างๆ  

ภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ฝ่ังสวนสัก 
 

 

 

 

 
 

         ภาพที ่ค-1           ภาพที ่ค-2 

 

 

 

 
          

                        ภาพที ่ค-3          ภาพที ่ค-4 

 

 

 
 

 

         ภาพที ่ค-5        ภาพที ่ค-6 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการขยะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก จ 

ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขการรับเงินรายได้

ของมหาวทิยาลยั ฉบบัท่ี ร 5/2555 (อตัราการช าระค่าธรรมเนียมการจดัเก็บขยะ)  

ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2555 
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ประวตัิผู้ศึกษา 
 

ช่ือ – สกุล      นางอจัฉรา ศรีพลากิจ 
 

วนั เดือน ปีเกดิ   14 มิถุนายน 2509   
 

ประวตัิการศึกษา   
ปีการศึกษา 2524  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  

    โรงเรียนดาราวทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ปีการศึกษา 2527  ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
    โรงเรียนจกัรค าคณาทร จงัหวดัล าพนู 
 ปีการศึกษา 2532  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ ์ 
    คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวทิยาลยัพายพั 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประสบการณ์    
 พ.ศ. 2532-2546  พยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 พ.ศ. 2546-2551  พยาบาลวชิาชีพ งานบริการและสวสัดิการ กองกิจการนกัศึกษา
    ส านกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 พ.ศ. 2552-ปัจจุบนั พยาบาลวชิาชีพ  
    หวัหนา้งานนกัศึกษาการศึกษาพิเศษ กองพฒันานกัศึกษา  
    ส านกังานมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
 


