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บทคัดย่อ 

 
 โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ การน าขยะมา
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3R ของประชาชนในพ้ืนที่ 6 ต าบล ภายใน
จังหวัดนครพนม โดยมีขั้นตอนในการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วนส าคัญดังนี้ 1) การศึกษาบริบทของชุมชนและ
บริบทด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ  2) การคืนข้อมูล
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ การคัดแยกขยะที่ต้นทาง
และการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 4) การติดตามผลและการสรุปผล โดยการจัดกิจกรรม
ประกวดชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
 ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า  

 1. หลังการด าเนินกิจกรรมครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการระดับพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย   

= 4.68  S.D. 0.60 สูงกว่าก่อนการด าเนินกิจกรรม    = 3.26  S.D. = 1.17  
 2. เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม 

 = 14.8  S.D. =1.51 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  = 10.3  S.D. = 1.66 
 3. ปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วมโครงการมีปริมาณขยะมูล
ฝอยรวมก่อนการด าเนินกิจกรรม จ านวน 1,299.61 ตัน และหลังการด าเนินกิจกรรม มีปริมาณขยะมู ลฝอย
จ านวน 1,138.5 ตัน ลดลง 161.77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.45 
 4. ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วมโครงการมี
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยรวมก่อนการด าเนินกิจกรรม จ านวน 712,705 บาท และหลังการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 620,769 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยลดลง 91,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.90 
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ABTRACTS 
  Solid waste management project in Nakhon Phanom Province had to two 
main objectives : to increase efficiency of solid waste management system by the 
participation of communiteis and integrated network partners in Nakhon Phanom Province, 
and to encourage the participation of people and avalilable to reduce the amount of waste, 
sorting waste, bringing waste to be tangible and systematic. By using the 3R principle of the 
people in the 6 sub-districts in Nakhon Phanom Province.The process of study devided in to 
4 important part as follows : 1) the study of the context of the community and the waste 
management context of the 6 sub-district administrative organizations participating in the 
project. 2) returning information anf exchanging knowlage on solid waste management, 3) 
knowledge transfer sorting waste at the source and setting up a recyclable waste bank for 
the target group, and 4) monitoring and conclusion gy organizing a model community contest 
contest on solid waste management participation system. 
 The results of the activity found that 1) after the activity of the households that 

participated in the project, the level of waste management behavior  = 4 .68   S.D. = 0.60 
higher than befor the activity. 2) When conparsion the knowledge concerned with the system 
of solid waste management before and after activities found that the partcipants had 
different knowledge before and after the statistical significance at 0.05, with the mean after 

the activity  = 14.8  S.D. =1.51 higher than before the activity  = 10.3  S.D. = 1.66. 3) The 
amount of waste of the 6 sub-districts administrative organizations participarting in the 
project had the total amount of waste before the activities in the amount of 1,299.61 tons. 
And afterthe activity, there was the amount of waste before 1,135.5 tons, equivalent to 14.45 
percent, and 4) the cost of solid waste disposal of the 6 sub-districts administrative 
organizations that partcipated in the project had the total cost of solid waste disposal before 
the activity in yhe amount of 712,705 bath, and after the activity in the amount of 620,769 
bath, the cost of waste disposal decreased by 91,936 bath or 12.90 percent.  
 
 
Keywords : Waste management 
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1.1 รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 1-6 
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     ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง  
3.11 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย             3-14 
     ในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้ 
3.12 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3-14 
     ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง  
3.13 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3-15 
     ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลท่าค้อ  
3.14 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3-15 
    ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลนาถ่อน  
3.15 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3-15 
    ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลดอนนางหงส์  
3.16 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 3-16 
    ภายในชุมชน ณ อบต. ดอนนางหงส์  
3.17 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ณ อบต. เรณูใต้ 3-16 
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3.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 3-17 
3.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 3-18 
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3.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้การท าปุ๋ยหมักและการก าจัดขยะเปียก 3-19 
3.22 การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 3-20 
3.23 การถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปขยะมูลฝอย                                                      3-21  
3.24 การด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 3-23 
3.25 การด าเนินกิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ 3-24 
3.26 การด าเนินกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดสะอาดร่วมกับอ าเภอเรณูนคร 3-25 
3.27 การกิจกรรมจัดอบรมการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี 3-26 
3.28 การด าเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะ ครั้งที่ 1 3-27 
3.29 กิจกรรมประชุมสมาชิกและกรรมการ การรับชื้อ-ขายขยะ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล 3-28 
3.30 การด าเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะ ครั้งที่ 2 3-29 
3.31 การด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดชุมชน 3-30 
3.32 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3-31 
3.33 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 3-33 
       ในการก าจัดขยะเปียกระดับครัวเรือน 
3.34 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปขยะมูลฝอย 3-34 
3.35 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ 3-34 
3.36 การติดตามผลการเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 3-35 
3.37 การติดตามผลการน ามูลไส้เดือนและน้ าหมักจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 3-36 
3.38 การติดตามผลการน้ าหมักจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 3-37 
3.39 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ 3-38 
       การด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
       ในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้  อ.เรณูนคร จ. นครพนม 
3.40 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ 3-39 
       ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
       ในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. นครพนม 
3.41 กิจกรรมการจัดเวทีประชุมจัดท าข้อเสนอเพ่ือวิพากษ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3-40 
       ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  
       โดยคณะนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.42 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3-41 
       แบบมีส่วนรว่มในเขตพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้ อ. เรณูนคร จ. นครพนม 
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3.43 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3-42 
       แบบมีส่วนรว่มในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม 
3.44 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3-43 
       แบบมีส่วนรว่มในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. นครพนม 
3.45 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 3-44 
       แบบมีส่วนรว่มในเขตพ้ืนที่ต าบลโพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม 
4.1 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะต าบลเรณูใต้ 1-13 
4.2 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยบ้านโคกกลาง    4-14 
4.3 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก  4-15 
     และการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
4.4 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านเหล่าส าราญ หมู่ 3 4-15 
4.5 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 4 4-15 
4.6 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 5 4-16 
4.7 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 6 4-17 
4.8 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซังกกยาง 4-19 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 1.1.1 สถำนกำรณ์กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดนครพนม 
  1) ขยะมูลฝอยท่ัวไป 
  จังหวัดนครพนม โดยส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม ร่วมกับ
ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 9 อุดรธำนี ได้ศึกษำปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดนครพนมที่เกิดขึ้น ปี 2560 
จำกจ ำนวน อปท. ทั้งหมด 103 แห่ง พบมีปริมำณขยะที่เกิดขึ้น 245,732 ตันต่อปี มี อปท. จ ำนวน 73 แห่ง ที่
มีกำรให้บริกำรเก็บขนขยะเพ่ือน ำไปก ำจัด คิดเป็นปริมำณขยะ จ ำนวน 187,898 ตันต่อปี และ อปท. จ ำนวน 
30 แห่ง ไม่ได้มีกำรให้บริกำรเก็บขน คิดเป็นปริมำณขยะ 57,835 ตันต่อปี และมีปริมำณขยะสะสม จ ำนวน 
99,904 ตัน ซึ่ง อปท. ที่มีปริมำณขยะสะสมจ ำนวนมำก 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เทศบำลเมืองนครพนม จ ำนวน 
90,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 90 2) เทศบำลต ำบลธำตุพนม จ ำนวน 3,750 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ 3) 
เทศบำลต ำบลศรีสงครำม จ ำนวน 2,400 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.40 
 
  2) รูปแบบกำรก ำจัดขยะมูลฝอย ปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีรูปแบบในกำรจัดกำรขยะมูล
ฝอย 4 รูปแบบ กล่ำวคือ  
   1. กำรเทกอง (Uncontrolled หรือ Open Dump) 
     เป็นรูปแบบกำรเทกองมูลฝอยบนพ้ืนที่โดยไม่มีกำรควบคุมหรือมีกำรควบคุมบ้ำง มี
กำรคุ้ยมูลฝอย และไม่มีมำตรกำรใด ๆ ที่ใช้ในกำรควบคุมกำรระบำยหรือกำรปลดปล่อยสำรมลพิษและสำร
ปนเปื้อนออกจำกสถำนที่ก ำจัดมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่มีมำตรกำรอย่ำงเป็นระบบที่จะรองรับกำร
ด ำเนินงำนฝังกลบมูลฝอย  

2. กำรเทกองที่มีกำรควบคุม (Controlled Dump)  
    เป็นรูปแบบกำรเทกองที่มีกำรควบคุมปริมำณมูลฝอยที่เข้ำสู่พ้ืนที่ รวมถึงมีกำรบดอัด
และกลบทับมูลฝอยบำงครั้ง อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบกำรก ำจัดประเภทนี้จะไม่จ ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
วิศวกรรมที่จ ำเป็น แต่จะใช้มำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนวิศวกรรมที่จ ำเป็นที่ใช้ในกำรควบคุมกำรระบ ำยหรือ
ปลดปล่อยสำรปนเปื้อนจำกสถำนที่ก ำจัดมูลฝอยออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม 

3. กำรฝังกลบมูลฝอยเชิงวิศวกรรม (Engineered landfill)  
    เป็นรูปแบบก ำจัดมูลฝอยที่มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น มีกำรติดตั้งระบบกันซึมใน
บริเวณบ่อฝังกลบมูลฝอย มีกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรมูลฝอยเพ่ือให้กำรฝังกลบเป็นไปตำมหลัก
วิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรจดบันทึกปริมำณมูลฝอยที่เข้ำสู่พ้ืนที่ กำรควบคุมกำรจัด
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วำงเซลล์ กำรควบคุมขนำดหน้ำงำนฝังกลบให้เหมำะสม กำรบดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นระยะ ระบบบ ำบัด
และป้องกันกำรปนเปื้อนมลพิษท่ีเกิดขึ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม และกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

4. กำรฝังกลบมูลฝอยอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล (Sanitary Landfill)  
    เป็นรูปแบบกำรฝังกลบมูลฝอยที่มีกำรค ำนึงถึงกำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์ทำง
วิศวกรรมและผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นในด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภั ย ตั้งแต่ กำรคัดเลือกพ้ืนที่ที่
เหมำะสม กำรออกแบบและมีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในสถำนที่ มีกำรติดตั้งระบบกันซึมที่ถูกต้องและได้รับ
มำตรฐำนตำมหลักวิศวกรรม มีกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรมูลฝอยเพ่ือให้กำรฝังกลบเป็นไปตำมหลัก
วิศวกรรมและไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม อำทิ กำรจดบันทึกปริมำณมูลฝอยที่เข้ำสู่พ้ืนที่ กำรควบคุมกำรจัด
วำงเซลล์ กำรป้องกันมิให้ของเสียอันตรำยชุมชนเข้ำมำก ำจัดในบริเวณ กำรจัดกำรก๊ำซจำกบ่อฝังกลบอย่ำงถูก
สุขลักษณะกำรควบคุมขนำดหน้ำงำนฝังกลบให้เหมำะสม กำรบดอัดและกลบทับมูลฝอยเป็นรำยวัน กำร
ป้องกันและจัดกำรกับเหตุฉุกเฉิน ระบบบ ำบัดและป้องกันกำรปนเปื้อนมลพิษที่เกิดขึ้นออกสู่สิ่งแวดล้อม และ
กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 
 1.1.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
  จำกข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำด้ำนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดนครพนม สำมำรถ
วิเครำะห์สภำพปัญหำและผลกระทบอันเกิดจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตำมล ำดับควำมส ำคัญ 
เพ่ือชี้ให้เห็นควำมรุนแรงและแนวโน้มของปัญหำด้ำนฯ ดังกล่ำวได้  
ตำรำงท่ี 1.1 กำรวิเครำะห์สภำพปัญหำและผลกระทบด้ำนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจังหวัดนครพนม 
สภำพปัญหำที่พบ ล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำ ล ำดับควำมส ำคัญ 

ของแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 
1) ประชำชนขำดควำมรู้ /ขำด
จิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะที่ต้น
ทำง 

1) ผู้ประกอบกำรรวมถึงประชำชน
ขำดจิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะที่
ต้นทำง 

1) ให้ควำมรู้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกแก่
ประชำชนโดยกำรอบรมในกำรคัด
แยกขยะท่ีต้นทำง 

2) ขยะมูลฝอยมีกำรตกค้ำงสะสม 2) ประชำชนขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในปัญหำมลพิษจำกขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2) ให้ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำมลพิษ
ที่เกิดจำกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โดยกำรอบรม 

3) กำรจัดกำรขยะมูลฝอยยังไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

3) ขำดกำรประสำนงำนและกำร 
บู ร ณ ำ ก ำ ร ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ ำ ง
ห น่ วย งำน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ก ำร
ด ำเนินกำรจัดกำรด้ำนขยะมูล 

3) ก ำหนดบทบำทหน้ ำที่ และ
มอบหมำยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หลักให้ชัดเจน 

4) ขำดแคลนงบประมำณ อุปกรณ์ 
และบุ คล ำกรในกำรจั ดกำรที่
เหมำะสม 

4) งบประมำณในกำรจัดกำรด้ำน
ปัญหำสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ 

4) ขอจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติม 
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5) ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่
มีอยู่ขำดประสิทธิภำพและไม่ถูก
หลักสุขำภิบำล 

5) สถำนประกอบกำรมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยดี ไม่
เพียงพอ 
 

5) ด ำเนินกำรวำงแผนแก้ไขปัญหำ
ในระยะยำว และด ำเนินกำรตำม
แผนอย่ำงต่อเนื่อง 

 6) กำรบังคับใช้กฎหมำยขำดควำม
เข้มงวด 

6) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรใช้
งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และต่อเนื่อง 

 7) เทคโนโลยีในกำรจัดกำรปัญหำ
ด้ำนขยะมูลฝอยมีรำคำสูงมำก 
รวมทั้งท ำให้ต้องมีดูแลที่มีควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะ 

7 ) ผ ลั ก ดั น ให้ มี ก ำ ร บั งคั บ ใช้
กฎ ห มำยอย่ ำง เค ร่ งค รั ด แล ะ
เผยแพร่ให้ประชำชนรับทรำบ 

 8 ) ข ำด ก ำรถ่ ำ ย ท อ ด ค ว ำม รู้
เกี่ยวกับด้ ำนเทคโนโลยี ในกำร
จัดเก็บขยะมูลฝอย 

 

 9) หน่วยงำนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่
ขำดแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในระยะยำว 

 

ที่มำ: ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 9 อุดรธำนี, 2560 
 
 ปัญหำกำรเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
 (1) กำรเก็บรวบรวม กำรขนถ่ำยขยะมูลฝอยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้มีขยะตกค้ำงในชุมชนโดยเฉพำะ
ชุมชนขนำดเล็ก 
 (2) กำรทิ้งขยะมูลฝอยโดยขำดกำรคัดแยก และกำรน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์มีน้อย 
 (3) กำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลดปริมำณและคัดแยกขยะมูลฝอยจำกแหล่งก ำเนิดยัง
ไม่ทั่วถึงท ำให้ประชำชนในพื้นท่ี ขำดจิตส ำนึกในกำรคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 
 ปัญหำกำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
 (1) สถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ เนื่องจำกเกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรยอมรับของประชำชน
โดยรอบบริเวณ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สำมำรถหำข้อตกลงในกำรด ำเนินกำรร่วมกันได้ รวมทั้งเกิดข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับกำรใช้ที่ดิน  
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมจ ำนวนมำก ขำดงบประมำณส ำหรับกำรก ำจัด ขำด
บุคลำกรที่มีควำมรู้เฉพำะด้ำน และขำดระบบจัดกำรขยะที่มีประสิทธิภำพ 
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมจ ำนวนมำก ขำดระบบกำรคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือ
กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ที่ทันสมัยเพียงพอ 



1-4 

 
 ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 (1) ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ ำกัด 
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 (3) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรขยะมูลฝอยยังไม่ครบวงจร บุคลำกรของท้องถิ่นยังขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจ 
 จำกสถำนกำรณ์กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และข้อมูลที่คณะผู้วิจัยได้
ท ำกำรศึกษำและได้แสดงข้อมูลตำมรำยละเอียดข้ำงต้นนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจดกำร
ขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจำกข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำด้ำนขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลของจังหวัดนครพนม ในปัจจุบัน และเพ่ือให้สำมำรถวิเครำะห์สภำพปัญหำและผลกระทบอัน
เกิดจำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมตำมล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นควำมรุนแรงและแนวโน้ม
ของปัญหำด้ำนฯ  ดังกล่ำวได้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคี

เครือข่ำย แบบบูรณำกำร ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

2. เพ่ือจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

3. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนให้สำมำรถลดปริมำณขยะ คัดแยกขยะ น ำขยะมำ

ใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักกำร 3R 
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1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ด ำเนินกำรจัดอบรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรจัดกำรขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยมีพ้ืนที่เป้ำหมำยหลัก 
ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ 3 อ ำเภอ 6 ต ำบล 73 หมู่บ้ำนซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 6 แห่ง ดังแสดงในตำรำงที่ 1.2 
 
 ตำรำงท่ี 1.2 จ ำนวนครัวเรือนและประชำกรในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
ล ำดับ พ้ืนที่เป้ำหมำย หน่วยงำนที่รับผิดชอบ จ ำนวน 

หมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวนครัวเรือน 

1 ต ำบลเรณูใต้ อบต. เรณูใต้ 13 หมู่บ่ำน 4,978 คน 1,504 ครัวเรือน 
2 ต ำบลโพนทอง อบต. โพนทอง 8 หมู่บ้ำน 4,190 คน 1,341 ครัวเรือน 
3 ต ำบลดอนนำงหงส์ อบต. ดอนนำงหงส์ 11 หมู่บ้ำน 6,732 คน 1,455 ครัวเรือน 
4 ต ำบลบ้ำนกลำง อบต. บ้ำนกลำง 13 หมู่บ่ำน 8,566 คน 2,279 ครัวเรือน 
5 ต ำบลนำถ่อน อบต. นำถ่อน 14 หมู่บ้ำน 8,654 คน 2,459 ครัวเรือน 
6 ต ำบลท่ำค้อ อบต. ท่ำค้อ 14 หมู่บ้ำน 8,948 คน 2,645 ครัวเรือน 
  รวม 73 หมู่บ้ำน 42,068 คน 11,683 ครัวเรือน 
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1.4 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
  โครงกำร กำรจัดกำรขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนมมีเป้ำหมำยหลักเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
ระบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและภำคีเครือข่ำยแบบบูรณำกำร โดยมีขั้นตอนใน
กำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 
 

ภำพที่ 1.1 รำยละเอียดขั้นตอน/กระบวนกำรน ำส่งองค์ควำมรู้ ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำย 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.3 แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม พ้ืนที่ด ำเนินงำน จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวนคร้ังใน
กำรด ำเนินกำร 

ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 บริบทชุมชน 
1.2 สภำพกำรบริหำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยในพื้นที่ ๆ เข้ำร่วม
โครงกำร 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

ประชำชนในพ้ืนท่ีที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 400 ครัวเรือน
ต่อแห่ง รวมทั้งสินไม่น้อย
กว่ำ 2,400 ครัวเรือน 

1 ครั้ง 1 เดือน 

2. คืนข้อมูลให้แก่หน่วยงำนของ
รัฐและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้ำนกำรจัดกำรขยะมลูฝอยในแต่
ละพ้ืนที่ที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

1. นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล/หรือผู้แทน 
2. ผู้รับผดิชอบกำร
บริหำรจดักำรขยะในแต่
ละพื้นท่ี 
3. ผู้แทนทรัพยำกร
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
นครพนม 
4. นักวิชำกำร 
(รวม 50 คน) 

แห่งละ 1 ครั้ง 1 เดือน 

3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมลูฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่
พ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย 
- กำรคัดแยกขยะที่ต้นทำง 
- กิจกรรมธนำคำรขยะ 
- กำรท ำน้ ำหมักจุลินทรีย ์
- กำรท ำปุ๋ยหมักอินทรีย 
- กำรเลี้ยงไส้เดือนในกำรก ำจัด
ขยะโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถประยุกต์และ
บูรณำกำรกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละชุมชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

1. ผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้น ำชุมชน 
3. ประชำชนในพื้นที่ 
4. นักเรียน/นักศึกษำ 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่ำ 50 
คน 

แห่งละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อย
กว่ำ 50 คน 
 

3 เดือน 
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4. ติดตำมผลและรวบรวมปัญหำ
และปัจจัยควำมส ำเร็จหลัง
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เชิง
ปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมลูฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่
พ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำย 
 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

นักวิจัย 
 

แห่งละไม่น้อย
กว่ำ 3 ครั้ง 

2 เดือน 

5. จัดเวทีประชุมจัดท ำข้อเสนอ
เพ่ือวิพำกษ์ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยร่วมกับหน่วยงำนและผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

1. ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 
2. ผู้น ำชุมชน 
3. ประชำชนในพ้ืนท่ี 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่ำ 50 
คน 

 1 เดือน 

6. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำร
จัดกำรขยะมลูฝอยในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนครพนม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ ำนวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นำงหงส์ 
4. อบต. บ้ำนกลำง 
5. อบต. นำถ่อน 
6. อบต. ท่ำค้อ 

1. ผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 
2. ผู้น ำชุมชน 
3. ประชำชนในพ้ืนท่ี 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่ำ 50 
คน 
 

แห่งละ 1 ครั้ง 1 เดือน 
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1.6 ค ำจ ำกัดควำม 
 ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมำยถึง  เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ เศษวัสดุ 
ถุงพลำสติก ภำชนะใส่อำหำร เถ้ำ มูลสัตว์ ซำกสัตว์ หรือ สิ่งอ่ืนที่ใดที่เก็บกวำดจำกถนน  ตลำด  ที่เลี้ยงสัตว์ 
หรือที่อ่ืน  และ หมำยควำมรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยที่เป็นพิษ  หรืออันตรำยจำกชุมชน  หรือครัวเรือน 
 วัสดุเหลือใช้ (Waste residues) หมำยถึง  สิ่งของ  หรือเครื่องใช้  หรือสินค้ำที่ผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้ว  
หรือหมดอำยุกำรใช้งำนมำแล้ว  หรือท่ีเหลือจำกควำมต้องกำรและไม่จ ำเป็นที่ต้องใช้อีกต่อไป 
 เศษวัสดุเหลือใช้ทั่วไป  หมำยถึง  สิ่องของหรือสินค้ำที่ ไม่ ใช้แล้ว  แต่ไม่เป็นอันตรำยต่อบุคคล  
ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  เช่น ยำงรถยนต์ เศษผ้ำ เศษไม้ 
 วัสดุเหลือใช้ที่เป็นอันตรำย หมำยถึง  สิ่งของหรือสินค้ำที่ไม่ใช้แล้วและปนเปื้อน หรือสัมผัสหรือมี
ส่วนประกอบของวัตถุอันตรำย  ตำมพระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ .ศ. 2535  เช่น แบตเตอรี่  น้ ำมันเครื่องที่
ใช้แล้ว  ตัวท ำละลำย 
 ภำชนะรองรับขยะ (Storage container) หมำยถึง  ภำชนะส ำหรับเก็บกักและรวบรวมขยะแต่ละ
ประเภท  ณ แหล่งก ำเนิดต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรจัดเก็บรวบรวมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดกำรปนเปื้อนของ
ขยะที่มีศักยภำพในกำรน ำกลับมำใช้ใหม่  รวมทั้งสำมำรถน ำขยะไปก ำจัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 กำรคัดแยกขยะ (Waste separation) หมำยถึง  กระบวนกำรหรือกิจกรรมจัดแบ่งขยะออกเป็น
ประเภทต่ำง ๆ ตำมลักษณะองค์ประกอบ เช่น แก้ว กระดำษ พลำสติก โลหะ อลูมิเนียม โดยใช้แรงงำนคนหรือ
เครือ่งจักรกล เพ่ือกำรน ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  หรือใช้ประโยชน์ทำงพำณิชย์ 
 กำรใช้ประโยชน์ของขยะ (Waste utilization) หมำยถึง กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่ำง ๆ  
เช่น  กำรแปรรูปใหม่ กำรใช้ซ้ ำ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนพลังงำน  กำรท ำปุ๋ยหมัก และกำรน ำขยะมำเป็นเชื้อพลิง
แข็ง เป็นต้น 
 กำรใช้ซ้ ำ(Reuse) หมำยถึง กำรน ำขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้กลับมำใช้อีกใน
รูปลักษณะเดิม  โดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรแปรรูป หรือ แปรสภำพ 
 กำรแปรรูปใช้ใหม่( Recycling) หมำยถึง กำรน ำขยะรีไซเคิล ของเสียบรรจภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้
น ำมำแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนกำรผลิต หรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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บทที่ 2 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 
 โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม  คณะด าเนินงานได้ท าการศึกษาข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาประกอบและเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การจัดการขยะมูลฝอย 
2. ลักษณะและองค์ประกอบ 
3. ปริมาณขยะมูลฝอย 
4. การขนส่งขยะมูลฝอย 
5. การลดปริมาณมูลฝอยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
6. การก าจัดมูลฝอย 
7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

2.1 การจัดการขยะมูลฝอย 

2.1.1 ขั้นตอนในการจัดการมูลฝอยชุมชน 
ในกระบวนการจัดการมูลฝอยชุมชนจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ ที่มี

ความสัมพันธ์กันและจะต้องมีความสอดคล้องและครบบงจรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ การผลิตมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดการเก็บกักและแยกประเภทมูลฝอย การขนถ่ายและขนส่งมูลฝอย การแปรสภาพและการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ และการก าจัดมูลฝอย 
  1) การผลิตมูลฝอย 

 ในการวางแผนจัดการมูลฝอยจ าเป็นต้องมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ผลิตมูลฝอย อาทิ แหล่งก าเนิด ปริมาณและลักษณะมูลฝอย เป็นล าดับแรก เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ในการออกแบบระบบจัดการตั้งแต่การเก็บกับ ไปจนถึงการก าจัดต่อไป 
  2) แหล่งก าเนิดมูลฝอย 

 แหล่งก าเนิดมูลฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ ร้านค้า สถานที่ราชการ สถานที่
ก่อสร้าง สวนสาธารณะ สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เป็นต้น 
ซึ่งลักษณะและปริมาณมูลฝอยจากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะประเภทกิจกรรม 
ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางท่ี 2.1 แหล่งก าเนิดมูลฝอยและลักษณะของมูลฝอยที่เกิดขึ้น 
แหล่งก าเนิด ลักษณะกิจกรรม/สถานที่ ลักษณะมูลฝอย 

ที่พักอาศัย 
 
 
 
 
ธุรกิจการค้า 
 
 
สถานที่ราชการ 
 
 
สถานที่ก่อสร้าง 
 
 
สถานที่ตั้งระบบ
สาธารณูปโภค 

บ้านเดี่ยว ตึกแถว อพาร์เมนท์ 
อาคารชุด ฯลฯ 
 
 
 
ร้านค้า ภัตตาคาร ตลาด ส านักงาน 
โรงแรม สถานเริงรมย์ ฯลฯ 
โรงเรียน โรงพยาบาล เรือนจ า  
ที่ท าการของหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
สถานที่ที่ก าลังมีการก่อสร้าง หรือรื้อ
ถอน การซ่อมถนนหรือทางเดินเท้าที่
ช ารุด 
โรงผลิตน้ าประปา โรงบ าบัดน้ าเสีย 
เตาเผามูลฝอย ฯลฯ 

เศษอาหาร กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษผ้า 
หนังยาง กระเบื้อง ขวดแก้ว เศษใบไม้ กิ่งไม้ 
ข อ ง เสี ย อั น ต ร า ย จ าก  บ้ า น เรื อ น  (เช่ น 
ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ ฯลฯ) 
และเฟอร์นิเจอร์ ต่างๆ 
กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษอาหาร แก้ว ไม้ 
กระป๋อง ของเสียอันตรายจาก บ้านเรือน 
 
เช่นเดียวกับธุรกิจร้านค้า 
 
 
เศษไม้ เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุ่นดิน ฯลฯ 
 
 
กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ขี้เถ้าจากการ
เผา ฯลฯ 

สถานที ่
สาธารณะ 
 
 
อุตสาหกรรม 
 
 
การเกษตรกรรม 

ถ น น  ที่ จ อ ด ร ถ  ส น า ม เด็ ก เล่ น 
สวนสาธารณ ะ ชายหาด สถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ฯลฯ 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ทอผ้า  ฟอก
ย้อม อุตสาหกรรมเคมี       โรงกลั่น
น้ ามัน ฯลฯ 
ไร่ นา สวน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 

เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง เศษใบไม้ กิ่งไม้ 
ฝุ่นดิน ฯลฯ 
 
ของเสียจากขบวนการผลิต (ขึ้นอยู่กับประเภท
โรงงาน) เศษโลหะ ของเสียอันตราย มูลฝอย    
จากคนงาน (เช่น เศษอาหาร กระดาษ ฯลฯ) 
เศษผลผลิต เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพด มูล
ฝอยจากการบริโภค อุปโภค ของเกษตรกร (เช่น 
เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก) ของเสียอันตราย 
(เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีท่ีใช้ในการเกษตร) 
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2.2  ลักษณะและองค์ประกอบ 

ลักษณะมูลฝอยที่นิยมท าการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผนได้แก่ 
- ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบทางกายภาพ เช่น เศษอาหาร กระดาษ แก้ว ฯลฯ และ

ความหนาแน่น 
- ลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ปริมาณเถ้า และค่าความร้อน เป็นต้น 
จากโครงการส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลทั่วประเทศ (2557) 

พบว่า มูลฝอยที่เกิดจากชุมชนต่าง ๆ จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ มีเศษอาหารเป็นองค์ประกอบหลัก (ร้อย
ละ 64) ค่าความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 65-68 และค่าความร้อนอยู่ในช่วง 5,000-8,000 กิโลจูลต่อกิโลกรัม  

2.3 ปริมาณขยะมูลฝอย 

การประเมินปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นและที่ตกค้างสามารถท าได้โดยการชั่งน้ าหนักหรือวัดปริมาณมูล
มูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เปรียบเทียบกับจ านวนประชากรที่ได้รับบริการ หรือโดยวิธีค านวณจากอัตราการผลิต
มูลฝอยของประชากร หรือของแหล่งก าเนิดมูลฝอยแต่ละประเภท 

2.3.1 การเก็บกับและขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
การเก็บกัก หมายถึง การเก็บรวบรวมมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด เพ่ือรอการเก็บขนน าไปก าจัด

ในการเก็บกัก อาจจัดให้มีระบบคัดแยกมูลฝอยหรือแปรสภาพด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น การบด การอัดไปพร้อมกันก็
ได ้

1) ประเภทและขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
- ขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณที่เกิดขึ้นการ

เลือกขนาดและวัสดุที่ใช้ท าภาชนะรองรับมูลฝอย จะต้องสอดคล้องกับลักษณะของมูลฝอย กันการรั่วซึม 
ทนทาน น้ าหนักเบา มีฝาปิดมิดชิด เป็นต้น 

- การก าหนดขนาดและจ านวนของภาชนะรองรับ จะต้องเพียงพอกับปริมาณมูลฝอยที่
เกิดข้ึนและเผื่อรองรับมูลฝอยส ารองไว้ส่วนหนึ่งด้วยเพ่ือป้องกันกรณีรถยนต์เก็บขนไม่สามารถมาให้บริการได้ 

- การเลือกประเภทและก าหนดจ านวนภาชนะรองรับ ควรจะสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
ของสถานที่เก็บกัก เช่น ถังคอนเทนเนอร์ต้องการพ้ืนที่ค่อนข้างมากและจะต้องมีพ้ืนที่กว้างพอสมควรที่จะให้
รถยนต์เก็บขนมูลฝอยเข้ามายกได้สะดวก ในขณะที่ถังเล็กต้องการพ้ืนที่น้อยกว่า แต่ใช้จ านวนถังรองรับ
มากกว่า 

- ราคาและค่าบ ารุงรักษาของภาชนะรองรับมูลฝอย จะแตกต่างกันไปตามขนาดและ
วัสดุที่ใช้ 

2) การก าหนดขนาดและจ านวนภาชนะรองรับมูลฝอย 
   โดยทั่วไปการก าหนดขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอยจะพิจารณาจากปริมาณมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นและความถี่ในการเก็บขนไปก าจัด รวมทั้งน้ าหนักของภาชนะ ซึ่งเมื่อบรรจุมูลฝอยจนเต็มแล้วคนงาน
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สามารถเคลื่อนย้ายหรือยกเทได้สะดวก นอกจากนี้ระยะห่างของจุดตั้งภาชนะรองรับมูลฝอยแต่ละใบ จะต้อง
น ามาพิจารณาร่วมด้วย การค านวณจ านวนภาชนะรองรับมูลฝอย จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

-  -ปริมาณมูลฝอยที่ต้องเก็บกัก 
-  -ขนาดของภาชนะรองรับมูลฝอย 
-  -ระบบการเก็บขนมูลฝอยที่ใช้ เช่น การใช้ถุงด าหรือถังรองรับตั้งไว้หน้าบ้าน หรือการ

ก าหนดจุดทิ้งมูลฝอยรวม เป็นต้น 
-  -ความถี่ในการให้บริการเก็บขน 
-  -ระยะห่างของจุดตั้งภาชนะรองรับ 
-  -อายุการใช้งานของภาชนะรองรับ 

2.3.2 การเก็บขนมูลฝอย 
การเก็บขนมูลฝอย หมายถึง การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากอาคารสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็น

แหล่งก าเนิดมูลฝอยน ามาเทลงฝนรถเก็บขนเพ่ือขนส่งไปก าจัด โดยประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการเก็บขน
มูลฝอย ได้แก่ 

1. วิธีการเก็บขนมูลฝอย อาทิ ระบบการเก็บขนแบบบ้านต่อบ้าน ระบบการเก็บขนแบบจุด
ส าหรับวางถังคอนเทนเนอร์ เป็นต้น 

2. ความถี่ในการเก็บขนมูลฝอย ซึ่งจะต้องพิจารณาจากลักษณะของมูลฝอย สภาพภูมิอากาศ 
ขนาดและความจุของภาชนะหรือสถานที่เก็บกัก ลักษณะกิจกรรมของประชาชนและช่วงเวลาเก็บขน และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วยประเภทและจ านวนของรถเก็บขนมูลฝอย จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

- ปริมาณ และลักษณะของมูลฝอยที่จะต้องเก็บขน 
- วิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ใช้ เช่น การเก็บรวบรวมโดยถังคอนเทนเนอร์ จะต้องใช้

รถยนต์ยกคอนเทนเนอร์ร่วมด้วย 
-  ค่าใช้จ่ายของรถยนต์เก็บขนมูลฝอย เช่น ราคา ค่าซ่อมบ ารุง อายุการใช้งาน ฯลฯ 
-  สภาพพ้ืนที่ให้บริการ เช่น หากเป็นพื้นซอยแคบ ควรใช้รถที่มีขนาดเล็ก 
-  จ านวนพนักงานเก็บขน เช่น หากใช้รถอัดท้ายที่มีที่ยกถังอัตโนมัติอาจจะใช้พนักงาน

เก็บขนไม่มากเท่ากับรถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย เป็นต้น 
- ระยะทางและวิธีการขนส่งมูลฝอยหากสถานที่ก าจัดมูลฝอยอยู่ไกลจากพ้ืนที่ให้บริการ

ควรใช้รถเก็บขนที่มีขนาดใหญ่หรือมีเครื่องอัดเพ่ือให้บรรทุกได้ในปริมาณมากข้ึน 

2.3.3 การขนส่งขยะมูลฝอย 
การขนส่งมูลฝอยจากชุมชนไปยังสถานที่ก าจัดมูลฝอย สามารถท าได้ 2 แบบ คือ ขนส่ง

โดยตรง และขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอย ในกรณีที่ระยะทางจากชุมชนไปยังสถานที่ที่ก าจัดมูลฝอยไม่
ไกลนัก การให้รถยนต์เก็บขนวิ่งไปยังสถานที่ก าจัดโดยตรง จะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าระยะ
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ทางไกลมาก การขนส่งโดยผ่านสถานีขนถ่ายมูลฝอย จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
โดยปกติแล้วระยะทางในการขนส่งไปก าจัดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการเก็บขนมูลฝอยและค่าใช้ข่าย
ในการด าเนินการ กล่าวคือ ถ้าสถานที่ก าจัดอยู่ไกล จะต้องใช้เวลาในการวิ่งขนส่งมาก ท าให้รถยนต์เก็บขนแต่
ละคันมีเวลาในการวิ่งเก็บมูลฝอยในชุมชนน้อยลง และต้องวิ่งเก็บขนหลายเที่ยวหรือจ าเป็นต้องเพ่ิมจ านวนให้
มากขึ้น เพ่ือให้สามารถเก็บมูลฝอยได้หมดในแต่ละวัน 

2.4 การลดปริมาณมูลฝอยและการน าไปใช้ประโยชน์ 

การลดปริมาณมูลฝอยเป็นวิธีการแก้ปัญหาการจัดการมูลฝอยที่ต้นเหตุ ในการลดปริมาณมูลฝอย จะ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การลดการก่อเกิดมูลฝอย (Reduce) หรือการลดมูลฝอยจากที่แหล่งก าเนิด โดยการมุ่ง
หลีกเลี่ยง หรือการลดการเกิดมูลฝอยหรือมลพิษที่จะเกิดขึ้นหากสามารถท าได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบทดแทนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณทรัพยากรและพลังงานที่ใช้และเกิดมูลฝอยน้อยลง 

2. การน าผลิตภัณฑ์มาใช้ช้ า (Reuse) เป็นการน าวัสดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมหรือน ามา
ซ่อมแซมใช้ หรือน ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า การน าขวดน้ าไปบรรจุน้ าดื่ม
ประเภทอ่ืนแทน เป็นต้น 

3. การน ากลับมาผลิตใหม่ (Recycle) เป็นการแยกวัสดุที่ไม่สามารถใช้ซ้ าออกจากมูลฝอยและ
รวบรวมมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าขึ้นใหม่ หรือที่เรียกว่า “รีไซเคิล” ซ่ึงต่างจากการใช้ซ้ าตรงที่การรี
ไซเคิลต้องมีข้ันตอนการน าวัสดุผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ออกมา 

4. การใช้ประโยชน์จากมูลฝอย (Recovery) เป็นการดึงเอาพลังงานจากมูลฝอย ได้แก่ การน า
พลังงานความร้อนที่ได้จาการเผามูลฝอยมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า หรือการน าก๊าซชีวภาพมาปั่นไฟ เป็นต้น 

2.4.1 การก าจัดมูลฝอย 

การก าจัดมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
-  ไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ เช่น ท าให้เกิดแหล่ง

อาหารแหล่งเพาะพันธ์ของสัตว์และแมลงพาหะต่าง ๆ  
-  ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน คุณภาพอากาศ และ

พ้ืนดิน  
-  ไม่เป็นสาเหตุของความเดือนร้อนร าคาญอันเนื่องมาจากเสียง กลิ่น ควัน ผง ฝุ่น และ 

อ่ืน ๆ 
-  ไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือท าให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย

น้อยที่สุดวิธีการก าจัดมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการท่ีใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ 
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1. วิธีการหมักท าปุ๋ย (Composting) จะอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของ
จุลินทรีย์ในการย่อยสลายอินทรีย์สารที่มีอยู่ในมูลฝอย ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม อาทิ ความชื้น อุณหภูมิ 
ปริมาณออกซิเจน สภาพความเป็นกรด-ด่าง และอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน ซึ่งกระบวนการ
หมักจะมีทั้งแบบที่ต้องใช้อากาศ (Aerobic Digestion) และแบบที่ไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Digestion) ซึ่ง
ผลผลิตสุดท้ายจะได้สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายแล้วและมีสีน้ าตาลมีกลิ่นคล้ายดิน เรียกว่าคอมโพสต์ สามารถใช้
เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินได้ และกรณีที่หมักแบบไม่ใช้อากาศจะได้ก๊าซชีวภาพ (ก๊าซมีเธน) ด้วย.y 

2. วิธีการเผาในเตา (Incineration) จะเป็นการก าจัดมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพดี
มากวิธีหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดปริมาตรมูลฝอย ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถลดปริมาตรมูลฝอยได้ถึงร้อย
ละ 80-90 อาศัยลักษณะสมบัติของมูลฝอยซึ่งสามารถติดไฟได้ โดยการควบคุมอากาศหรือเชื้อเพลิงเสริม
ภายใต้อุณหภูมิ ความดัน เวลา และความปั่นป่วน (Turbulence) ที่เหมาะสมผลที่ได้จากปฏิกิริยาเผาไหม้จะ
เกิดก๊าซชนิดต่าง ๆ ไอน้ า ฝุ่น และขี้เถ้า อุณหภูมิเผาไหม้ขั้นสุดท้ายภายในเตาเผาจะอยู่ในช่วงระหว่าง 850 – 
1,200 องศาเซลเซียส วิธีนี้ต้องการพ้ืนที่ที่ใช้ด าเนินการไม่มากนัก แต่จะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการ
ด าเนินการ ตัวอย่างเทคโนโลยีของการเผาในเตาเผา เช่น การเผาโดยจ ากัดอากาศเพ่ือผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากมูล
ฝอย (Gasification) การเผามูลฝอยโดยใช้ปริมาณอากาศมากเกินพอ (Excess Air Combustion) ซึ่งความ
ร้อนที่ได้จากเตาเผาสามารถน าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

3. นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการน ามูลฝอยมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิง (Refuse 
Derived Fuel ; RDF) ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) จะเป็นการก าจัดมูล
ฝอยโดยการน ามูลฝอยมาเทกองฝนพื้นที่ซ่ึงเตรียมไว้ แล้วใช้เครื่องจักรกลเกลี่ยและบดอัดให้ยุบตัวลง แล้วใช้ดิน
กลบทับและบดอัดให้แน่นอีกครั้งเพ่ือป้องกันกลิ่น แมลงพาหะ และน้ าฝนชะล้าง และอินทรีย์สารต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในมูลฝอยจะถูกย่อยสลายตามธรรมชาติและโดยกระบวนการย่อยสบายแบบไม่ใช้อากาศ ท าให้มูลฝอยยุบตัวลง
และเกิดก๊าซมีเธนและน้ าเสียขึ้นมา โดยวิธีการดังกล่าวจะต้องมีการมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อาทิ การปูแผ่นพลาสติกกันซึมด้านล่างและด้านข้างบ่อฝังกลบ การติดตั้งท่อระบายก๊าซ การติดตั้งบ่อติดตาม
ตรวจสอบ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่มีราคาที่ดินถูก และอาศัยเทคโนโลยีไม่มากนัก 

 4. ก ารจั ด ก ารมู ล ฝ อย แบ บ ผ ส ม ผ ส าน  (Integrated Solid Waste 
Management)  การก าจัดมูลฝอยแต่ละชุมชนอาจเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะเลือกใช้หลายวิธีร่วมกันก็ได้
ขึ้นอยู่กับปริมาณและลักษณะของมูลฝอยและปัจจัยอื่น ๆ การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานจะเป็นการบริหาร
จัดการที่เน้นการคัดแยก และการน ามูลฝอยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยเทคโนโลยีที่เลือกใช้ต้องพิจารณา
ให้เหมาะสมกับศักยภาพในการบริหารจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งในเรื่องของ
การบริหารจัดการ บุคลาการ และงบประมาณ  

2.5 การศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอย 

2.5.1 ลักษณะและองค์ประกอบของมูลฝอย 

- ลักษณะมลูฝอยที่นิยมท าการวิเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผน ได้แก่ 
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-  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ องค์ประกอบการทางกายภาพ เช่น เศษอาหาร 
กระดาษ แก้ว ฯลฯ และ ความหนาแน่น 

- ลักษณะทางเคมี ได้แก่ ความชื้น ปริมาณสารที่เผาไหม้ได้ ปริมาณเถ้า และค่าความ
ร้อน เป็นต้น ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ ได้แบ่งประเภทของมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการ
จ าแนกประเภทของมูลฝอย โดยมูลฝอยที่ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

1. มูลฝอยย่อยสลาย คือ มูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมัก
ท าปุ๋ยได้ เช่น  เศษผักเปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก 
ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2. มูลฝอยที่น ามารีไซเคิลได้ หรือ มูลฝอยที่ยังไช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือ
วัสดุเหลือใช้ ซึ่ง 

3. สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม 
เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 

4. มูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมูลฝอยย่อยสลาย มูลฝอยที่
น ามารีไซเคิลได้และมูลฝอยอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่อง
อุปโภคด้วยวิธีรีด ความร้อน เป็นต้น 
  มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 

-วัตถุระเบิดได ้
-วัตถุไว้ไฟ 
-วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
-วัตถุมีพิษ 
-วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
-วัตถุกัมมันตรังสี 
-วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
-วัตถุกัดกร่อน 
-วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
-วัตถุอย่างอ่ืนอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิด

อันตรายแก่บุคคลสัตว์ พืช หรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสี หรือสารเคมี เป็นต้น 
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2.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอย (Composition analysis) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยเป็นการหาค่าของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวช้องกับมูลฝอยเพ่ือน า
ค่าที่ได้ไปศึกษาหาแนวทางในการจัดการที่เหมาะสม อาทิ การหาองค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอยเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ส่วนองค์ประกอบทางเคมีจะน าไปใช้ในการวางแผนการก าจัดมูลฝอย เช่น การเผา การหมักท า
ปุ๋ยหรือการฝังกลบเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ดังนั้น ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอยจึงต้องท าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า มีความน่าเชื่อถือสูงและผู้ใช้มีความม่ันใจใน
การน าไปใช้ 

2.5.3 การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างมูลฝอย 

ความหนาแน่นปกติ หมายถึง ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยในภาชนะเก็บรวบรวมมูลฝอย ซึ่ง
ตามปกติจะมีการอัดให้แน่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

- อุปกรณ ์
ก) ภาชนะตวงมูลฝอยความจุไม่ต่ ากว่า 50 ลิตร 
ข) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
ค) อุปกรณ์ส าหรับคลุกเคล้ามูลฝอย เช่น พลั่ว จอบ ฯลฯ 

- วิธีการ 
น ามูลฝอยสดที่ท าการสุ่มตัวอย่างแล้วมาตวงด้วยภาชนะตวงมูลฝอย ยกภาชนะตวง

มูลฝอยสูงจากพ้ืนประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้กระแทกกับพ้ืน 3 ครั้ง หากปริมาณของมูลฝอยในถัง
ตวงลดลงต่ ากว่าระดับที่ใช้วัดปริมาณให้เติมมูลฝอยเพ่ิมลงไปจนได้ระดับ น าภาชนะตวงมูลฝอยที่บรรจุมูลฝอย
ดังกล่าวชั่งน้ าหนัก เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณค่าความหนาแน่น ทดลองหาค่าความหนาแน่นหลาย ๆ ครั้ง แล้ว
น าค่าที่ได้มาเฉลี่ยเป็นค่าความหนาแน่นปกติ 

-  การค านวณ 
จากผลการทดลองข้างต้น สามารถน ามาค านวณความหนาแน่นปกติได้ โดยใช้สูตร 

𝐷 =
𝑊1 −𝑊2

𝑉
 

  เมื่อ D = ความหนาแน่นปกติ (Bulk density) 
   W1 = น้ าหนักมูลฝอยสด และน้ าหนักภาชนะตวงมูลฝอย 
   W2 = น้ าหนักภาชนะตวงมูลฝอย 
   V = ปริมาตรภาชนะตวงมูลฝอย 

2.5.4 องค์ประกอบทางกายภาพของมูลฝอย (Composition) 

องค์ประกอบการทางกายภาพของมูลฝอยที่จะท าการวิเคราะห์ จะแบ่งประเภทออกอย่าง
ละเอียด เพ่ือให้มีผลต่อการวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1)  เศษอาหาร 
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  2)  กระดาษ   
-  กระดาษขาว A4 
-  กระดาษหนังสือพิมพ์ 
-  หนังสือ/นิตยสาร/กระดาษแข็ง เช่น แผงขนม 
-  กระดาษคราฟ (ลูกฟูกน้ าตาล) 
-  กระดาษกล่องนม/น้ าผลไม ้

  3) พลาสติก 
- HDPE (ขวดน้ าขาวขุ่น ขวดนม ถุงช๊อปปิ้ง ขวดน้ ามันเครื่อง ลัง ขวดแชมพู) 
-  LDPE (ถุงซิป หลอดเครื่องส าอาง ถุงเย็น จุกในขวดน้ าเกลือ) 
-  PVC  พลาสติกท่ีกันเชื่อมเป็นขีด (ขวดน้ าดื่มใส ขวดน้ ามันพืข ขวดน้ าผลไม้ กล่องใส

ใส่ของหวาน 
-  PS (กล่องใส ของเล่น ถาดใส่อาหาร ถ้วยไอศกรีม ไม้บรรทัด) 
-  EPS พลาสติกท่ีกันเชื่อมรวมเป็นจุดตรงกลาง (ขวดน้ าอัดลม ขวดน้ ามันพืช 
- น้ าปลา น้ าดื่ม ด้ามแปรงสีฟัน ตลับยา) 
-  PP (ฝาภาชนะ ถุงร้อน กระบอกเข็มฉีดยา หลอดกาแฟ ถ้วยพลาสติกร้อน) 

  4) แก้ว 
-  แก้วสีขาว 
-  แก้วสีชา 
- แก้วสีเขียว 

  5) โลหะ 
- อลูมิเนียม (กระป๋องโค๊ก เป๊ปซี่ เบียร์)/ถุงขนมฟอล์ย 
- เหล็ก (กระป๋องนม ผลไม้กระป๋อง อาหารกระป๋อง) 
- สังกะสีเคลือบ 
- ทองแดง (สายไฟ) ทองเหลือง 
- ตะกั่ว 
-  อ่ืน ๆ 

  6) ยาง 
  7) หนัง 
  8) ผ้า 
  9) ไม ้
  10) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย/ถ่านโทรทัศน์ แบตเตอรี่ กระป๋อง บรรจุ
สารเคมี (สเปร์ย) หลอดไฟฟ้า 
  11) อ่ืน ๆ เช่น ผ้าอนามัน ผ้าอ้อมส าเร็จรูป กระดาษทิชชู 
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 - อุปกรณ ์
     ก) เครื่องมือชั่งน้ าหนักอย่างหยาบและละเอียด 
     ข) ถุงมือยาง 
     ค) ถุงพลาสติกบรรจุตัวอย่าง 
     ง) ผ้าใบ/ผ้ายาง ปูพื้น 
     จ) หน้ากากกันฝุ่น 
     ฉ) รองเท้าบู๊ท 
 - การค านวณ 

   Cx =
Wx×100

WT
 

     
  เมื่อ Cx = สัดส่วนร้อยละขององค์ประกอบตัวอย่าง X 
   Wx = น้ าหนักตัวอย่าง X 
   WT = น้ าหนักของตัวอย่างรวม 

2.5.5 การส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด   

ส าหรับการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด  จะแตกต่างไปจากสถานที่ก าจัด
เพียงจ านวนครั้งที่สุ่มตัวอย่างต่อวัน เพราะปริมาณมูลฝอยที่สุ่มตัวอย่างไม่มากเหมือสถานที่ก าจัด การเลือก
เวลาในการสุ่มคือ เวลาที่แหล่งก าเนิดน ามูลฝอยมาทิ้งให้กับเทศบาลน าไปก าจัด ดังนั้น การสุ่ มตัวอย่างวันละ
ครั้งก็เพียงพอ ส่วนจ านวนตัวอย่างควรพิจารณาจากปริมาณมูลฝอยโดยทั่วไปควรเป็น 1 ตัวอย่างต่อครั้ง แต่ถ้า
บริเวณนั้นมีปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ 5 ตัน ควรสุ่มจ านวน 2 ตัวอย่างต่อครั้ง และหากเป็นแหล่งก าเนิดที่มีมูลฝอย
เป็นปริมาณมากตั้งแต่ 10 ตันขึ้นไป ควรสุ่มตัวอย่างจ านวน 3 – 4 ตัวอย่างต่อครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
และต้องท าการส ารวจให้ครบวันในรอบสัปดาห์จ านวน 5 – 7 วัน ที่ครอบคลุมวันท าการและวันหยุดสุดสัปดาห์ 

2.5.6  การส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด   

ส าหรับการส ารวจองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่ก าจัด  เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบ 
นิยมท าการส ารวจองค์การประกอบตลอดสัปดาห์ กล่าวคือ 5 – 7 วันต่อเนื่อง ทั้งนี้หากส ารวจไม่ครบทั้ง 7 วัน 
ให้ท าการส ารวจครอบคลุมทั้งวันท าการและวันหยุดสุดสัปดาห์ และในแต่ละวันควรท าการส ารวจไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง กล่าวคือ อาจจะท าตอนเช้า 2 ตัวอย่างแล้วเฉลี่ยเป็นครั้งที่ 1 และ ตอนบ่าย 2 ตัวอย่างแล้วเฉลี่ยเป็นครั้งที่ 
2 หลังจากท าการส ารวจแต่ละวันแล้วน าข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยองค์ประกอบตลอดสัปดาห์ หากมีปริมาณมูล
ฝอยจ านวนมากตั้งแต่ 50 ตัน ต่อวัน ควรท าการสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 3 ตัวอย่างต่อครั้ง และถ้ามูลฝอยเป็น 
100 ตันต่อวัน ควรเก็บตัวอย่างอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อครั้ง หรือแล้วแต่ผู้ท าการส ารวจเห็นเหมาะสม 
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2.6 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   ประกอบด้วย 2 แนวคิด คือ การปฏิบัติการ (Action) ซึ่ง
หมายถึงกิจกรรมที่โครงการวิจัยจะต้องด าเนินการ และการมีส่วนร่วม  (Participate) หมายถึงเป็นการมีส่วน
เกี่ยวข้องของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อันใดอันหนึ่งแล้วร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงการเดินทางไปสู่การพัฒนา(Journey of 
Development) โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นอยู่  ไปสู่สิ่งที่สามารถเป็นไปได้ ทั้งในระดับปัจเจกชนและ
สังคม โดยกระบวนการเป็นหัวใจส าคัญของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative 
Approach) ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งนี้กระบวนการวิจัยจะต้องเป็น
ประชาธิปไตย  ยุติธรรม  มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้าร่วมสังเกต 
ตรวจสอบสถานการณ์ต่าง ๆ  สะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของตน ทรัพยากรที่มีอยู่  อุปสรรคและ
ปัญหาที่ปรากฏอยู่ ตรวจสอบทางเลือกที่เป็นไปได้ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีจิตส านึกไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ใหม ่ 

2.6.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

1)  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งเข้ามาร่วมศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล  
รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพัฒนา และวรรณกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนตน  มิใช่รอคอยแต่นักวิ จัย
และนักพัฒนามาด าเนินการให้   

2) เพ่ือให้ได้ข้อมูลความเป็นจริง แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม หรือมีความพอดีกับบริบท
ของชุมชนท้องถิ่นนั้น   

3)  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผู้มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน เรียนรู้ด้วยกันและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกัน  

2.6.2 เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   

1)  ชาวบ้าน ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสจะตื่นตัว ได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  มีความเชื่อมั่นในทางที่จะให้ความร่วมมือกันหรือมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน        

2) ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมากขึ้น การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ 
มีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  รวมทั้งมีข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อคนในชุมชน  

3) มีวิจัยและพัฒนาได้เรียนรู้จากชุมชน ได้ประสบการณ์การท างานร่วมกับชุมชนอัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดแนวคิดในการพัฒนาตนเองของนักวิจัยและพัฒนาอย่างแท้จริง 

4) ผลงานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที  เนื่องจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดยอาศัย
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เกิดการผนึกก าลังร่วมกัน โดยที่
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ประชาชนเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานที่โครงการที่
ด าเนินการอยู่  

2.6.3 ระเบียบวิธีของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประสานงาน 
โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวิจัยตามโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วมในชุมชน
พ้ืนที่เป้าหมายของผู้วิจัยแต่ละคน  โดยจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือการสร้างรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามหลักการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถเผยแพร่แก่สังคมได้  โดย จะต้อง
เป็นรูปแบบที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

2) กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการหรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  หรือ
เรียกว่า กิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการของชุมชน เป็นกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยที่ปฏิบัติการ
ร่วมกันกับชุมชน  โดยนักวิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อ านวยการวิจัย ซึ่งมีบทบาทหลักในการเป็นผู้
ช่วยเหลือในกระบวนการวิจัยตั้งแต่แรกเริ่ม และค่อย ๆ  ลดการช่วยเหลือลง และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว 
ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกัน  และสร้างพลังที่พอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้โดย
ล าพังอย่างมีประสิทธิภาพ   มิต้องรอรับการช่วยเหลือจากภายนอกอีก    

การมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนา มีหลากหลายมิติ ประกอบด้วย  
มิติแรก ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา ซึ่งเป็นการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา

ชุมชน   
วิเคราะห์ชุมชน  ค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนร่วมกัน  และมีส่วนในการ

จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ  เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้เรียนรู้สภาพของชุมชน  วิถีชีวิต  สังคม  
ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าและประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิจัย    

มิติที่สอง  ร่วมวางแผน เป็นการวางแผนการพัฒนาหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนแล้ว  
และน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัญหา  สาเหตุของปัญหาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน ามาอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเพ่ือก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์โครงการ  การก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน  
ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและแหล่งทรัพยากรที่จะใช้เพื่อการวิจัย  

มิติที่สาม  ร่วมด าเนินการ  เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการพัฒนา  หรือ
เป็นขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ได้วางไว้  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน  โดยการสนับสนุนด้านเงินทุน  วัสดุอุปกรณ์  และแรงงาน  รวมทั้งการเข้าร่วมในการ
บริหารงาน  การประสานขอความช่วยเหลือจากภายนอกในกรณีท่ีมีความจ าเป็น   

มิติที่สี่  ร่วมรับผลประโยชน์  โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดการแจกจ่าย
ผลประโยชน์จากกิจกรรมการวิจัยในชุมชนในพ้ืนฐานที่เท่าเทียม  เสมอภาคกัน   

มิติที่ห้า เป็นการมีส่วนร่วมติดตามประเมินผลการด าเนินงานวิจัย และผลของการพัฒนาจาก
การด าเนินการไปแล้วว่าส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรค  และข้อจ ากัดอย่างไร เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ทันที และน าข้อผิดพลาดไปเป็นบทเรียนในการด าเนินการต่อไป  การเปิดให้ประชาชน
หรือชาวบ้านที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการวิจัยนั้น นับได้ว่าเป็นคุณค่าโดยแท้ ของการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบนี้ซึ่งก่อให้เกิดรากฐานแห่งความยั่งยืนของการพัฒนา 
องค์ความรู้ : 1. ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
รายละเอียดขององค์ความรู้ 
 1. วางแผนการจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดให้มีแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับ อบต./
ระดับ กลุ่มพ้ืนที่ 
       แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยระดับ อบต. หมายถึง แผนปฏิบัติการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย
แบบ ผสมผสานระดับ อบต. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์ จัดการ
ขยะมูลฝอยได้มีการด าเนินการจัดท าโดยก าหนดกิจกรรมที่มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การ ลด คัด
แยกและ น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์และของเสียอันตรายไปก าจัดอย่างถูกต้อง การจัดหาที่ดิน การ
ปรับปรุงสถานที่ก าจัดการศึกษาออกแบบรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์การติดตามความก้าวหน้าและการ จัดท า
รายงานผลการด าเนินงาน การสนับสนุนให้เทศบาลจัดท า 
       แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับ อบต./กลุ่มพ้ืนที่ท าได้โดย ทบทวนแผนจัดการขยะ
มูลฝอยของอบต.ที่มีอยู่ และจัดท าแผนปฏิบัติการ จัดการขยะมูลฝอยระดับอบต.ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กรณีที่อบต. มีการรวมกลุ่มพ้ืนที่กันเพ่ือจัดตั้ง ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแล้ว และอบต.นั้น ๆ เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการศูนย์ให้ อบต. จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยระดับกลุ่มพ้ืนที่แทน น าแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยที่จัดท าขึ้น บรรจุ ในแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพ่ือเสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการ ต่อไป 
 
  2. ลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วยการจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมลด คัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ 
ประโยชน์ การรีไซเคิลหรือการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาระการก าจัดขยะมูลฝอยขั้นสุดท้าย ท าให้ยืดอายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบขยะ 
มูลฝอย รวมทั้ง ยัง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย โดยการสนับสนุนให้ อบต. ด าเนินกิจกรรม 
   • จัดท าแผนปฏิบัติการ (เฉพาะด้าน) การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และองค์ประกอบขยะมูลฝอยและการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  
   • จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบแยกประเภท และ 
จัดระบบการเก็บรวบรวมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิการเก็บรวมโดยชุมชน การเก็บรวบรวมวัสดุรีไซเคิลตามจุดที่ 
ก าหนด 
   • ด าเนินกิจกรรมคัดแยกและน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ตามแผนปฏิบัติการ เช่น การ
จัดตั้งศูนย์รีไซเคิลชุมชน การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลของชุมชน การน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยน้ า  
  • ให้ความรู้กับประชาชน/ชุมชนในการลด คัดแยก ณ แหล่งก าเนิดและให้มีการน าขยะ มูล
ฝอยกลับมาใช้ประโยชน์โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้น าชุมชน/เสียงตามสาย  
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  • สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพรับซื้อของเก่า เช่น จัดท าทะเบียน/อบรมให้ความรู้/จัดสวัสดิการ 
ด้านสุขภาพอนามัยจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าทั้งนี้  อบต. ที่มีการด าเนินงานด้านการลดคัดแยก และใช้
ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วให้มีการพัฒนาเป็นต้นแบบในการด าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ จะช่วยลด ปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างและผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาโดยทั่วไป ประสิทธิภาพการเก็บขน ขยะมูลฝอย จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
หลายอย่าง อาทิเส้นทางเก็บขน ปริมาณขยะมูลฝอย การจราจร เส้นทางเก็บขน ระยะทางเก็บขน รวมถึง
พฤติกรรมการเก็บขนเช่น การคัดแยกขยะมูลฝอยการใช้เครื่องทุ่นแรง เป็นต้นจากการวิจัยของส านัก 
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมของพนักงานเก็บขน โดยเฉพาะ การแยกขยะมูลฝอย ใช้เวลา
ถึงร้อยละ 40 ของเวลาทั้งหมดในการเก็บขน การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยให้
ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ อาจท าได้หลายวิธี อาทิ  
  • จัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้เพียงพอและสอดรับกับ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในชุมชนและควรจัดให้มีระบบการเก็บรวบรวมขนส่ง ของเสียอันตรายจากชุมชน (อาทิ
ภาชนะรองรับรถยนต์บรรทุกของเสีย รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ) แยกต่างหากจากระบบการเก็บรวบรวม ขนส่ง
ขยะมูลฝอยทั่วไป  
  • รณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตส านึกให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทิ้ง ขยะ 
มูลฝอยในสถานที่และภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ 
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับพื้นที่  
  • ก าหนดจ านวนรถเก็บขนขยะมูลฝอยให้เหมาะสมกับปริมาณที่จัดเก็บในพ้ืนที่และ ก าหนด 
เส้นทางการเก็บขนให้สอดคล้องกับปริมาณขยะมูลฝอย  
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินงานเก็บรวบรวมและขนส่ง ขยะ
มูลฝอย โดยมีการก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไขตามความเหมาะสม  
 4. แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย โดยการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ หรือมีการ
ใช้ บริการสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกันกับ อปท. ใกล้เคียง  
 5. ประสิทธิภาพในการก าจัดขยะมูลฝอย การก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยส่วนใหญ่มักจะถูก
ต่อต้านทั้งที่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชุมชนสาเหตุที่ ประชาชนมักต่อต้านเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น การ
รั่วไหลของน้ าชะมูลฝอย และการเข้าในพ้ืนที่ ของรถขนขยะมูลฝอยดังนั้น การด าเนินการดูแลและเดินระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอยจึงต้องมีการด าเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งต้องมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใต้ ดินบริเวณสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเป็นระยะเพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของสถานที่ก าจัด และน า ไปสู่การก าหนดแนวทางการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอยต่อไป การเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอย ท าได้โดย 
   • อบรมการดูแลและเดินระบบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของ อปท.  
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  • จัดท าแผนงานการฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
ด าเนินการฟื้นฟูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ  
 
2.7 องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 2.7.1 ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย 
      ความหมายของขยะมูลฝอย (Solid Wastes) คือ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการกระท าหรือ
กิจกรรมซึ่งโดยปรกติจะเป็น ของแข็ง (Solid) หรือกึ่งของแข็ง (Semisolid) และจะถูกทิ้งหลังจากมีการใช้หรือ
เมื่อไม่มีความต้องการ มูล ฝอย หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใช้ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ 
(พระราชบัญญัติรักษาความ สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535) ความหมายของ
ขยะมูลฝอยในมิติของการจัดการ มูลฝอยควรจะหมายถึง สิ่งของที่เหลือประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สามารถน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือเพ่ือให้มีขยะมูลฝอยที่ไม่มีประโยชน์เหลือน้อยที่สุดอัน จะสร้างมลพิษน้อยที่สุด  
       แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย แหล่งก าเนิดของขยะมูลฝอย เกิดขึ้นจาก กิจกรรมต่าง ๆ ใน
ครัวเรือนและสถาน ประกอบการต่าง ๆ ในชุมชน สามารถเก็บ รวบรวมได้จากสถานที่ต่าง ๆ เช่น แหล่ง ชุมชน
หรืออาคารบ้านเรือน ร้านอาหาร การท าความสะอาดทางเท้าที่สาธารณะ หรือตลาด โรงงานอุตสาหกรรมหรือ
แหล่ง พาณิชยกรรม เป็นต้น แหล่งก าเนิดขยะมูล ฝอยที่ส าคัญ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สถานที่ สาธารณะ สถานที่ตั้ง
ระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมและลักษณะ ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดต่าง ๆ เหล่านี้ จะมี
ความแตกต่างกันไปตามของกิจกรรม แหล่งก าเนิด ลักษณะกิจกรรม/สถานที่ ลักษณะขยะมูลฝอย ที่พักอาศัย 
บ้านเดี่ยว อพาร์ทเม้นท์ ตึกแถว อาคารชุด เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก เศษผ้า หนัง ยาง กระเบื้อง ขวดแก้ว 
เศษใบไม้กิ่ง ไม้ของเสีย อันตรายจาก บ้านเรือน(เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ รถยนต์) และเฟอร์นิเจอร์ 
ธุรกิจการค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ส านักงาน โรงแรม สถาน บริการฯ กระดาษ กล่อง พลาสติก เศษ
อาหาร แก้ว ไม้ กระป๋อง ของเสียอันตรายจาก บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล เช่นเดียวกับ
ธุรกิจการค้า ที่ท าการหน่วยงานราชการ สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ก าลังก่อสร้างหรือรื้อ ถอน การซ่อมแซมถนน 
หรือ ทางเท้า เศษไม้เศษเหล็ก เศษหิน คอนกรีต ฝุ่นดิน สถานที่ตั้งระบบสาธารณูปโภค โรงผลิตน้ าประปา โรง
บ าบัด น้ าเสีย กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานที่สาธารณะ ถนน ที่จอดรถ สนามเด็กเล่น 
สวนสาธารณะ สถานที่ ท่องเที่ยว เศษกระดาษ พลาสติก กระป๋อง ใบไม้กิ่ง ไม้ ฝุ่นดิน อุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม ของเสียจากกระบวนการผลิต (ขึ้นอยู่กับ ประเภทของโรงงาน) เศษโลหะ ของเสีย อันตราย มูล
ฝอยจากคนงาน เกษตรกรรม ไร่ นา สวน ปศุสัตว์ เศษผลผลิต เช่น ฟางข้าว เปลือกผลไม้ มูลสัตว์     
 2.7.2 ประเภทของขยะมูลฝอย 
      1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลายคือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วสามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช 
ผัก ผลไม้หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเป็นต้น 
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     2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่อง
เครื่องดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
    3) ขยะทั่วไปหรือ มูลฝอยทั่วไปคือขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลายขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อน
อาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อนเป็นต้น 
     4) ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
        1. วัตถุระเบิดได้ 
        2. วัตถุไวไฟ 
        3. วัตถุออกไซด์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 
        4. วัตถุมีพิษ 
        5. วัตถุท่ีท าให้เกิดโรค 
        6. วัตถุกัมมันตรังสี 
       7. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
        8. วัตถุกัดกร่อน 
        9. วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง 
        10. วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลสัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  ภาชนะที่
ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น ให้แยกท้ิงมูลฝอยอันตราย โดย
การแยกออกจากขยะทั้ง  3  ชนิดที่กล่าวมา 
 2.7.3 ประเภทขยะรีไซเคิล 
      การรีไซเคิลหรือการแปรรูปใช้ใหม่คือ การน าขยะรีไซเคิล ของเสีย บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือ
ใช้มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกรรมวิธี ต่าง ๆ ซึ่งทุกคน
สามารถท าได้ โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภททั้งที่บ้ าน โรงเรียน และส านักงาน เพ่ือน าเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล 
 1. แก้ว แก้วสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
     1.1 ขวดแก้วดีจะถูกน ามาคัดแยกชนิด สี และประเภทที่บรรจุสินค้า ได้แก่ขวดแม่โขง ขวด
น้ าปลา ขวดเบียร์ ขวดซอส ขวดโซดาวันเวย์  ขวดเครื่องดื่มชูก าลังขวดยา ขวดน้ าอัดลม ฯลฯ การจัดการขวด
เหล่านี้หากไม่แตกบิ่นเสียหายจะถูกน ากลับเข้าโรงงานเพ่ือน าไปล้างให้สะอาดและน ากลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่า 
“Reuse”  
     1.2 ขวดแก้วแตกขวดที่แตกหักบิ่นช ารุดเสียหายจะถูกน ามาคัดแยกสีได้แก่ขวดแก้วใส ขวด
แก้วสีชา และขวดแก้วสีเขียวจากนั้นน าเศษแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลโดยเบื้องต้นจะเริ่มแยกเศษแก้ว
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ออกมาตามสีของเอาฝาจุกที่ติดมากับปากขวดออกแล้วบดให้ละเอียดใส่น้ ายากัดสีเพ่ือกัดสีที่ติดมากับขวดแก้ว
ล้างให้สะอาด แล้วน าส่งโรงงานผลิตขวดแก้วเพื่อน าไปหลอมใหม่ 
 2. กระดาษ 
  กระดาษเป็นวัสดุที่ย่อยง่ายที่สุดเพราะผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติโดยปกติกระดาษจะมี
ระยะเวลาย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติประมาณ 2–5 เดือนแต่ถ้าถูกทับถมอยู่ในกองขยะจนแน่นไม่มีแสงแดด
อากาศและความชื้น ส าหรับจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย ก็อาจต้องใช้เวลาถึง 50 ปีในการย่อยสลาย ดังนั้นเราจึง
ควรแยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บและน าไปรีไซเคิล
เป็น 
 กระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างกระดาษที่น ามารีไซเคิล  เช่น กระดาษแข็ง
กล่องน้ าตาล กระดาษย่อย กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษสี  กระดาษกล่องรองเท้า  กระดาษสมุด กระดาษถุง
ปูน เป็นต้น 
 3. พลาสติก พลาสติกแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
     3.1 พลาสติกที่คงรูปถาวรหรือพลาสติกเทอร์โมเซท (Thermosetting Plastic) เป็นพลาสติก
ที่แข็งตัวด้วยความร้อนแบบไม่ย้อนกลับสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์รูปทรงต่าง ๆ ได้โดยท าให้แข็งตัวด้วยความ
ร้อนในแม่แบบและเมื่อแข็งตัวแล้วจะมีความคงรูปสูงมาก เนื่องจากไม่สามารถหลอมเหลวได้อีกพลาสติกใน
กลุ่มนี้จึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท  “รีไซเคิลไม่ได้” 
      3.2 พลาสติกที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็น
พลาสติกที่หลอมตัวด้วยความร้อนและกลับแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ าลงพลาสติกชนิดนี้จัดเป็นวัสดุประเภท   
“รีไซเคิลได้”  เพ่ือให้ง่ายต่อการแยกชนิดบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือน ามากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้มีการน าสัญลักษณ์มาใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย ดังนี้ 
 สัญลักษณ์ชนิดพลาสติก 
  ตัวอย่างพลาสติกอ่ืน ๆเป็นพลาสติกอ่ืน ๆนอกเหนือจากพลาสติกทั้ง 6 ประเภทพบมากมาย
หลายรูปแบบเช่น ส้นรองเท้าปากกา 
 ตัวอย่างพลาสติกที่น ามารีไซเคิล พลาสติกรวมพลาสติกขวด PET พลาสติก PVC สายยาง ขวดน้ ามัน
พืช พลาสติกแผ่นป้ายอะครีลิค 
 4. โลหะ  โลหะที่สามารถน ามารีไซเคิลใหม่ได้มีดังนี้ 
      4.1 เหล็กใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องใช้ในบ้าน
อุตสาหกรรม 
      4.2 ทองเหลืองเป็นโลหะมีราคาดีน ากลับมาหลอมใช้ใหม่ได้โดยการท าเป็นพระระฆัง อุปกรณ์
สุขภัณฑ์ต่าง ๆ และใบพัดเรือเดินทะเลขนาดใหญ่ 
      4.3 ทองแดงน ากลับมาหลอมท าสายไฟใหม่ได้อีก 
      4.4 สแตนเลสน ากลับมาหลอมท าช้อนส้อม กระทะ หม้อ 
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      4.5 ตะกั่วน ากลับมาหลอมใหม่ท าฟิวส์ไฟฟ้าและส่วนประกอบของอุปกรณ์ต่าง  ๆ ตัวอย่าง
วัสดุรีไซเคิล เหล็กหนาพิเศษเหล็กตะปูเหล็กเครื่องเหล็กหนา/บางเหล็กเส้น 1 นิ้วเหล็กขี้กลึง  เหล็กย่อย
เหล็กหล่อชิ้นเล็ก/ใหญ่ลวดสลิงเหล็กซอยสั้นเหล็กเส้น 5-6 หุนกระป๋อง ทองแดงเส้นเล็ก/ใหญ่ทองเหลืองบาง/
หนาตะก่ัวอ่อน/แข็ง ตะกั่ว สังกะสี ทองแดงเผา ขี้กลึง ทองเหลือง สแตนเลส แบตเตอรี่ขาว/ด า/มอเตอร์ไซค์ 
 5. อลูมิเนียม อลูมิเนียมแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
      5.1 อลูมิเนียมหนาเช่นอะไหล่เครื่องยนต์ ลูกสูบ 
      5.2 อลูมิเนียมบางเช่น กะละมังซักผ้าขันน้ า กระป๋องน้ าอัดลมกระป๋องเบียร์ ตัวอย่าง
อลูมิเนียมที่น ามารีไซเคิลอลูมิเนียมบาง/หนา อลูมิเนียมเส้น อลูมิเนียมฉาก อลูมิเนียมผ้าเบรก อลูมิเนียม
กระป๋องยาอลูมิเนียมมู่ลี่  อลูมิเนียมหม้อน้ า อลูมิเนียมฝาจุกแกะ อลูมิเนียมไฟอลูมิเนียม อลูมิเนียมมุ้งลวด 
อลูมิเนียมแผ่นเพจ อลูมิเนียมไส้ทองแดง อลูมิเนียมอัลลอยด์ อลูมิเนียมล้อแม็ก อลูมิเนียมลูกสูบ อลูมิเนียม
กระป๋องเครื่องดื่ม อลูมิเนียมกระทะไฟฟ้า 
 
 2.7.4 การคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเรือน โรงแรมสถานประกอบการและสถานที่
อยู่อาศัยอ่ืน ๆ ด าเนินการคัดแยกและเก็บกักขยะที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 
    1. คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลออกจากขยะย่อยสลายขยะ
อันตรายและขยะท่ัวไป 
    2. เก็บกักขยะท่ีท าการคัดแยกแล้วในถุงหรือถังรองรับขยะแบบแยกประเภทที่หน่วยราชการก าหนด 
    3. เก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอไม่กีดขวาง
ทางเดิน อยู่ห่างจากสถานที่ประกอบอาหาร ที่รับประทานอาหารและแหล่งน้ าดื่ม 
    4. ให้เก็บกักขยะอันตราย หรือภาชนะบรรจุสารที่ไม่ทราบแน่ชัดเป็นสัดส่วนแยกต่างหากจากขยะ อ่ืน 
ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ หรือการระเบิดเพ่ือแยกทิ้งตามรูปแบบการเก็บรวบรวมของอปท. 
ซึ่งมี 3 แบบหลักๆ ได้แก่ 
     1) การเก็บจากหน้าบ้านพร้อมขยะท่ัวไปโดยการเก็บขนมีช่องแยกขยะอันตราย 
     2) การเก็บจากหน้าบ้านตามวันที่ก าหนดโดยมีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 
     3) การน าไปทิ้งในภาชนะหรือสถานที่รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนที่จัดไว้เฉพาะ 
 5. ห้ามเก็บกักขยะอันตรายไว้รวมกัน โดยให้แยกเก็บเป็นประเภทๆ หากเป็นของเหลวให้ใส่ถังหรือ
ภาชนะบรรจุที่มิดชิดและไม่รั่วไหลและห้ามเทของเหลวต่างชนิดปนกันเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหากเป็น
ของแข็งหรือก่ึงของแข็งให้เก็บใส่ถังหรือภาชนะที่แข็งแรง 
 6. หลีกเลี่ยงการเก็บกักขยะที่ท าการคัดแยกแล้วและมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของพาหะ
น าโรคหรือที่อาจเกิดการรั่วไหลของสารพิษไว้เป็นเวลานาน 
 7. หากมีการใช้น้ าท าความสะอาดวัสดุคัดแยกแล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่มีไขมันหรือตะกอนน้ ามัน
ปนเปื้อนจะต้องระบายน้ าเสียนั้นผ่านตะแกรงและบ่อดักไขมันก่อนระบายสู่ท่อน้ าสาธารณะ 
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 8. ห้ามเผา หลอมสกัดหรือด าเนินกิจกรรมอ่ืนใด เพ่ือการคัดแยก การสกัดโลหะมีค่าหรือการท าลาย
ขยะในบริเวณท่ีพักอาศัยหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีระบบป้องกันและควบคุมของเสียที่จะเกิดข้ึน 
ก่อนที่จะน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ต้องมีการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยภายในบ้านเพ่ือเป็นการสะดวกแก่ผู้
เก็บขนและสามารถน าขยะบางชนิดไปขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งง่ายต่อการน าไป
ก าจัดอีกด้วย โดยสามารถท าได้ดังนี้ 
 2.7.5 วิธีการแยกและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  ขยะอินทรีย์/ขยะย่อยสลาย 
  - คัดแยกอาหารกิ่งไม้ ใบไม้ออกจากขยะอ่ืน ๆ 
  - จัดหาภาชนะท่ีมีฝาปิดเพื่อแยกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ 
  - รวบรวมเศษอาหารไว้เลี้ยงสัตว์ 
  - น าเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปท าขยะหอมหรือน้ าหมักจุลินทรีย์ (EM)  
  - เศษกิ่งไม้ใบไม้ ผสมกับกากทีได้จากการท าขยะหอมกลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ขยะรีไซเคิล 
  - แยกขยะรีไซเคิลที่ขายได้แต่ละประเภทให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวกในการหยิบใช้หรือ
จ าหน่าย 
  - รวบรวมมาเข้ากิจกรรมของชุมชน เช่นธนาคารขยะแลกแต้มขยะแลกไข่ธนาคารขยะผ้าป่ารี
ไซเคิลเป็นต้น 
  - น ามาใช้ซ้ าโดยประยุกต์เป็นอุปกรณ์ในบ้านเช่นขวดน้ าพลาสติกมาตัดเพ่ือปลูกต้นไม้
กระป๋องน้ าอัดลมตัดฝาใช้เป็นแก้วน้ าขวดแก้วขวดพลาสติกมาใส่กาแฟฯลฯ 
 
 2.7.6 ขยะอันตราย (ขยะพิษ) 
  - แยกขยะอันตรายออกจากขยะอ่ืน ๆโดยในการคัดแยกต้องระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหัก
หรือสารเคมีทีบ่รรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย 
  - ขยะอันตรายบางประเภทสามารถน ากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์
แบบตรงแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่านชาร์จ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันยังไม่มีมูลค่าพอที่จะขายได้ส าหรับขยะที่
สามารถน ากลับมาแปรใช้ใหม่ได้หรือขยะรีไซเคิลมีวิธีการคัดแยกขยะเพ่ือให้ขายได้ราคาดีดังนี้ 
 2.7.7 ประเภทประเภทท่ีขายได้ 
 กระดาษ -กระดาษหนังสือพิมพ์ 
  - กระดาษสมุด- หนังสือ, นิตยสาร 
  - กระดาษกล่อง- กระดาษขาว-ด า- แผ่นพับ 
     คัดแยกเป็นประเภทและมัดให้เรียบร้อยเวลาจ าหน่ายจะได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากกระดาษแต่ละ
ประเภทมีราคารับซื้อที่แตกต่าง 
 พลาสติก -ภาชนะพลาสติกบรรจุ ยาสระผม ครีมอาบน้ า 
  - ถุงพลาสติกเหนียว - ถังน้ ากะละมัง 
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  - ขวดน้ ามันพืชหรือขวดน้ าดื่มชนิดใส 
  - บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรีไซเคิล-ขวดน้ าพลาสติกสีขาวขุ่นถอดฝาขวด ริน/เทของเหลวที่
บรรจุภายในออกท าความสะอาดจากนั้นท าให้แบนเพ่ือประหยัดเนื้อที่และเก็บรวบรวมแยกประเภทเป็น
พลาสติกสีขาวขุ่น พลาสติกใสและพลาสติกอ่ืน ๆเนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทมีราคาแตกต่างกัน 
 โลหะ/อโลหะ 
  - วัสดุหรือเศษเหล็กทุกชนิด - กระป๋องบรรจุที่ไม่เป็นสนิม - เครื่องดื่มท่ีเป็นอลูมิเนียม 
  - ทองแดงทองเหลืองตะกั่ว    ริน/เทของเหลวที่บรรจุภายในออกท าความสะอาดจากนั้นท า
ให้แบนเพื่อประหยัดเนื้อท่ีและเก็บรวบรวมกรณีเศษเหล็ก ทองแดงให้มัดรวมไวกระป๋องอลูมิเนียม 
 
 2.7.9 องค์ความรู้การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
  ประเภทของน้ าหมักจุลินทรีย์ 
  น้ าหมักจุลินทรีย์สามารถแบ่งออกตามประเภทของวัตถุดิบที่น ามาใช้ในการผลิตแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ น้ าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปียกและน้ าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากสัตว์ 
  1) น้ าหมักจุลินทรีย์ที่ผลิตจากพืชหรือขยะเปียก 
   1.1 เศษอาหาร 
       - เศษอาหาร ½ ถัง 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
       - น้ าหมักจุลินทรีย์1 ลิตร 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
       - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติมกากน้ าตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์
ผสมให้เข้ากัน 
     2. น าเศษอาหารใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสม
น้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืชช่วยเร่งการเจริญเติบโตและใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
   1.2 เศษผัก 
       - เศษผัก ½ ถัง 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
       - น้ าหมักจุลินทรีย์1 ลิตร 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
       - ถุงปุ๋ย 
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 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติมกากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้
เข้ากัน 
     2. น าเศษผักใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสมน้ า 
1:500 ใช้ฉีดพ่น หรือรดต้นพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
      1.3 เศษผลไม้รสเปรี้ยว 
       - เปลือกส้ม มะนาว สับปะรด 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
       - น้ าหมักจุลินทรีย์1 ลิตร 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
       - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
    1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติมกากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้เข้ากัน 
    2. น าเศษผลไม้รสเปรี้ยวใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่กดให้จมหมักไว้ 7 วัน เก็บในที่ร่มประโยชน์ใช้ขัด
ห้องน้ าโดยไม่ต้องผสมน้ าแทนน้ ายาล้างห้องน้ าที่เป็นสารเคมีใช้เทลงในท่อระบายน้ า จะช่วยลดกลิ่นเหม็นของ
น้ าเสียและใช้เทลงในโถส้วมเพ่ือช่วยในการย่อยสลายท าให้ส้วมไม่เต็ม 
  
   1.4 เศษผลไม้สีแดง สีเหลือง 
       - มะละกอ แตงโม กระเจี๊ยบ ฝักทอง ขนุน 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
       - น้ าหมักจุลินทรีย์1 ลิตร 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
       - ถุงปุย๋ 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถัง จากนั้นเติมกากน้ าตาลและน้ าหมักผสมให้
เข้ากัน 
     2. น าเศษอาหารใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสม
น้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่นพืชดอกช่วยเร่งสีของดอกไม้ให้มีสีสันสวยงาม 
   1.5 พืชสมุนไพร 
       - สะเดา ขิง ข่า ตะไคร้หอม ใบมะกรูด 
       - กากน้ าตาล 1 ลิตร 
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       - น้ าหมักจุลินทรีย์ 1 ลิตร 
       - น้ าสะอาด ½ ถัง 
       - ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 - 40 ลิตร 
       - ถุงปุ๋ย 
 วิธีท า 
     1. เติมน้ าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณครึ่งถังจากนั้นเติมกากน้ าตาลและน้ าหมัก ผสมให้
เข้ากัน 
    2. น าพืชสมุนไพรใส่ถุงปุ๋ยผูกปากถุงน าไปแช่ กดให้จมหมักไว้ 7 วันเก็บในที่ร่มประโยชน์ผสม
น้ า 1:500 ใช้ฉีดพ่นพืชจะช่วยป้องกันและลดการท าลายพืชผลจากแมลงศัตรูพืช 
 ข้อควรระวัง 
     1. ห้ามน าน้ าหมักจุลินทรีย์ไปเก็บในที่กลางแจ้ง หรือมีแดดส่องถึงเป็นอันขาดเนื่องจากจะท า
ให้จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ าหมักจุลินทรีย์ตายและส่งผลให้การหมักไม่เป็นไปโดยสมบูรณ์ 
     2. ถ้าหมักครบ 7 วัน แล้วเปิดดูน้ าหมักจุลินทรีย์จะพบว่ามีฝ้าสีขาวเกิดขึ้นบนผิวน้ าซึ่งแสดง
ว่าน้ าหมักนั้นใช้ได้แล้ว แต่ถ้าเปิดดูแล้วเกิดฝ้าสีด าและมีกลิ่นเหม็นแสดงว่าหมักผิดวิธีให้แก้ไขโดยเติม
กากน้ าตาลอีก 1 ลิตรหมักอีก 7 วันก็จะน ามาใช้ได ้
     3. การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์กับพืชนั้น จะต้องมีการเจือจางกับน้ าก่อนน าไปใช้เนื่องจากถ้าใช้น้ า
หมักจุลินทรีย์ที่เข้มข้นเกินไปจะท าให้พืชเจริญเติบโตช้าและใบเหลืองแต่ถ้าใช้ในอัตราที่พอเหมาะพืชจะ
เจริญเติบโตและใบเขียวเป็นมัน 
   
 2.7.10 การหมักปุ๋ยอินทรีย์ 
     ในปัจจุบันขยะประเภทผักผลไม้ เศษใบไม้ และเศษอาหาร ซึ่งเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้
นับวันจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากในการก าจัดดังนั้น การท าปุ๋ยหมักจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่สามารถลดปริมาณขยะและปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีของ
เกษตรกรเป็นการส่งเสริมการท าเกษตรแบบธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
     1) ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่จะต้องน าไปก าจัดอันเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการก าจัด 
     2) เพ่ิมรายได้ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     3) น าปุ๋ยหมักที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
  อุปกรณ์ 
     1) ถังหมัก 
     2) จอบ/คราด 
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 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
     1) น าเศษอาหาร 1 ส่วน โดยปริมาตร เกลี่ยลงพ้ืน เพ่ือเตรียมการผสม 
     2) น าเศษใบไม้แห้งที่สับแล้ว 1 ส่วน โดยปริมาตร เกลี่ยทับลงบนเศษอาหารเช่นเมื่อตวงวัสดุ
หมัก (เศษอาหาร มูลสัตว์ หรือเศษผัก ผลไม้) 1 กระป๋องก็ต้องตวงเศษใบไม้แห้ง 1 กระป๋อง เช่นกัน (กระป๋อง
ที่ใช้ตวงมูลฝอยทั้ง 2 ชนิดควรมีขนาดเท่ากัน) 
     3) ใช้จอบหรือคราดคลุกเคล้าวัสดุหมักทั้งหมดให้เข้ากัน 
     4) เมื่อเศษอาหารกับใบไม้แห้งผสมเข้ากันดีแล้ว จึงน าภาชนะมาตักโกยวัสดุหมักลงในถังหมัก
และท าการปดิฝาหมักให้เรียบร้อย 
     5) การเติมขยะควรท าการเติมทุกวัน เนื่องจากวัสดุหมักมีการยุบตัวลง ซึ่งมีอัตราการเติมขยะ
เศษอาหาร 2 - 2.5 กก./วัน หรือ 4 - 5 ลิตร/วัน 
     6) ความชื้นที่เหมาะสมส าหรับกองปุ๋ยหมักประมาณร้อยละ 60 ความถี่ในการทดสอบผู้ใช้
สามารถทดสอบความชื้นเบื้องต้นอย่างง่ายๆ คือ ใช้มือก าวัสดุหมักแล้วบีบแรงๆจะมีน้ าไหลออกมาตามร่องนิ้ว
มือเพียงเล็กน้อย 
ตารางท่ี 2.2 การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการท าปุ๋ยหมัก 

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข 
มีกลิ่นเหม็นคล้ายไข่เน่า ความชื้นมากเกินไป 

การถ่ายเทอากาศได้น้อย 
ผสมขยะจ าพวกใบไม้แห้ง หญ้า
แห้ง เพื่อดูดซับความชื้น และท าให้
อากาศถ่ายเทสะดวกยิ่งขึ้น 

มีกลิ่นเหม็นคล้ายแอมโมเนีย มีมูลฝอยสีเขียวมากท าให้มี
ปริมาณไนโตรเจนมากเกินไป 

เติมขยะที่มีคาร์บอน เช่น ใบไม้
และก่ิงไม้แห้ง 

อุณหถูมิต่ าเกินไป มีปริมาณมูลฝอยน้อยเกินไป 
ท าให้ขาดไนโตรเจนและ
ความชื้น จึงไม่ท าให้เกิด
กระบวนการหมัก 

เติมขยะให้มีปริมาณมากข้ึนให้
พอเหมาะกับถังหมัก 

สุนัข หนู และแมลงคุ้ยเขี่ยหลุม
หมัก 

มีขยะจ าพวกเศษอาหารมาก ใช้ดินปกคลุมขยะสดทันทีที่น ามา
เติมลงในบ่อหมัก 

กระบวนการหมักใช้เวลานานกว่า
ปกต ิ

ขนาดของขยะมีชิ้นใหญ่เกินไป ตัดหรือสับขยะให้มีขนาดเล็กลง
เหลือ 0.5-1.5 นิ้ว 

หลุมหมักเปียกเกินไป มีความชื้นมากเกินไป  
การระบายอากาศไม่เพียงพอ 

ย้ายหลุมหมักไปอยู่ในบริเวณที่
อากาศถ่ายเทดี เติมใบไม้แห้ง และ
พลิกกลับขยะ 
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 การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 
     1) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืช ผัก และไม้ดอกในแปลงปลูก 
     2) เตรียมแปลงตามความต้องการ แล้วโรยปุ๋ยหมักให้ทั่วแปลง หนาประมาณ 2 - 4 
เซนติเมตรใช้จอบสับคลุกเคล้าดินให้ลึกประมาณ 20 เซนติเมตร และรดน้ าให้ทั่วแปลงหมักดินไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้นจึงน าพืชมาปลูกได้ 
     3) ใช้ปุ๋ยหมักกับการปลูกพืชในกระถาง 
     4) ผสมปุ๋ยหมักกับดินร่วนในอัตราส่วน 1:5 โดยปริมาตร รดน้ าให้ชุ่มและทิ้งไว้ประมาณ 1 
สัปดาห์ แล้วจึงน าใส่ภาชนะหรือกระถางเพ่ือปลูกพืชต่อไป 
  5) ใช้ปุ๋ยหมักกับพืชไร่และไม้ผล 
 
 2.7.11 การใช้ไส้เดือนก าจัดเศษอาหารและขยะ 
     การใช้ไส้เดือนก าจัดเศษอาหารและขยะ ในบ้านเรือนหรือย่อยสลายขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
เป็นอีกหนึ่งความนิยม ช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์จากครัวเรือนได้ เพราะค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลที่เกิดจากบ้านเรือนในประเทศที่พัฒนามีมูลค่าค่อนข้างสูง ประกอบกับนโยบายด้านการพัฒนารักษา
สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ทุกครัวเรือนจะมีกิจวัตรมากมาย ซึ่ง
ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์หลายชนิดอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เช่น เศษผัก ผลไม้ หรือ
เศษอาหารเหลือทิ้ง ขยะอินทรีย์ที่ทิ้งในแต่ละครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.5-3 กิโลกรัมต่อวัน ยิ่งถ้าเป็น
ชุมชนใหญ่ๆ หรือชุมชนเมืองขยะอินทรีย์จะมีปริมาณมากกว่านี้หลายเท่า และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
ส่งกลิ่นเหม็น สะสมเชื้อโรค และก่อให้เกิดโรค รวมทั้งก่อให้เกิดน้ าเสียตามมา หากแต่ละครัวเรือนเลี้ยงไส้เดือน
ภายในบ้านไว้ช่วยก าจัดขยะอินทรีย์ ปริมาณขยะก็จะลดลงได้เป็นจ านวนมาก อาจจะเลี้ยงในภาชนะที่ช่วย
ประหยัดพ้ืนที่ เช่น ลิ้นชักพลาสติก อ่างพลาสติก บ่อซีเมนต์ กระถาง หรือวัสดุเหลือใช้ และน าเศษอาหารหรือ
ขยะอินทรีย์มาใส่ในภาชนะเลี้ยงไส้เดือนดิน 
     ไส้เดือนดินย่อยสลายเศษขยะอินทรีย์ต่าง ๆ แล้วแยกมูลมูลไส้เดือนดินที่อยู่ในภาชนะเมื่อครบ 30-60 
วัน ใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านได้ หรือหมักเป็นน้ าหมักมูลไส้เดือนดินก็ได้ หรือถ้าน าไส้เดือนดินไป
ขยายพันธุ์ก็สามารถน าไปใช้เลี้ยงในภาชนะอ่ืน ต่อยอดเป็นรายได้เสริม จ าหน่ายให้กับบ่อตกปลา หรือฟาร์ม
เลี้ยงไก ่
 วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
     1. เตรียมบ่อวงซีเมนต์ที่เทพ้ืน และต่อท่อระบายน้ าหมักมูลไส้เดือนดินน าบ่อวงซีเมนต์ไปตั้งไว้ใน
บริเวณท่ีไม่มีแสงแดด ไม่โดนฝน และอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
     2. ล้างบ่อวงซีเมนต์ แช่น้ าทิ้งไว้ 3-7 วัน เพ่ือลดความเค็มของปูนซึ่งเป็นอันตรายต่อไส้เดือนดิน 
    3. ท าพื้นเลี้ยงในบ่อหนา 3 นิ้ว ใส่ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่บ่อ 1 ตารางเมตร 
    4. ทาสบู่รอบ ๆ ปากบ่อ ป้องกันไส้เดือนดินหนี ใส่เศษอาหาร เศษผัก หรือผลไม้เหลือทิ้งในบ้านลงไป
ในบ่อเพ่ือให้ไส้เดือนดินท าการย่อยสลาย 
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    5. พ้ืนเลี้ยง เตรียมจากดินร่วน 4 ส่วน ผสมกับมูลวัว 1 ส่วน หมักไว้ที่ความชื้น 80-90 เปอร์เซ็นต์ 
นาน 7 วัน หรือ ใช้น้ าหมักมูลไส้เดือนเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ รดทิ้งไว้ 1 วัน 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดเศษอาหารและขยะ ในชุมชนงานให้บริการด้านความสะอาด ด้านสาธารณสุข 
ด้านความสวยงามของภูมิทัศน์ในชุมชน และการจัดเก็บท าลายขยะเป็นอีกหน้าที่ที่  เทศบาลและ อบต. 
ให้บริการแก่ชุมชนที่ผ่านมาการจัดเก็บท าลายขยะจะใช้วิธีการฝังกลบ หรือเผา ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์จึงเป็นอีกแนวทางของการก าจัดขยะอินทรีย์ อีกทั้งยัง
ได้ผลผลิต คือ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ปุ๋ยน้ าหมักมูลไส้เดือนดินและตัวไส้เดือนดิน ยังสามารถน าไปใช้บ ารุง
ต้นไม้ในเขตชุมชน และแจกจ่ายไส้เดือนดินที่ขยายพันธุ์ได้ให้แก่เกษตรกรหรือชาวบ้านได้อีกด้วย การใช้ไส้เดือน
ดินก าจัดเศษอาหารและขยะ ภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีอยู่มากมาย 
ไม่ว่าจะเป็น คัดบรรจุผลผลิตทางการเกษตร, แปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง, ผลิตกระดาษ, กลั่นสุรา, ผลิตเบียร์ 
หรือผลิตเห็ด ฯลฯ โรงงานต่าง ๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดขยะอินทรีย์และน้ าเสียจ านวนมากในแต่ละวัน มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่มีระบบก าจัดที่ถูกต้องและเหมาะสม การเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือก าจัดขยะต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถท าได้ดีเนื่องจากวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ต้องน ามาจากแหล่งอ่ืน ๆ ทั้งยังเป็นการก าจัด
ขยะที่ไม่สูญเสียค่าใช้จ่ายสูง ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน กากตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โรงงานยังสามารถน ามาเลี้ยงไส้เดือนดินได้ และยังใช้มูลไส้เดือนผลิตปุ๋ยได้ 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดเศษอาหารและขยะ ภาคเกษตรกรรม การเกษตรในประเทศไทย มีการท าไร่ 
ท าสวน ท านา และเลี้ยงสัตว์กันทั่วทุกภาค วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเกิดข้ึนในไร่นา สวน หรือฟาร์ม ถูกก าจัด
อย่างผิดวิธี เช่น การเผาฟางข้าวเนื่องจากเป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายที่สุด แต่เป็นการเสียประโยชน์ ท าให้ดินเสื่อม 
การน าฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืน ๆ มาท าปุ๋ยหมักโดยใช้ไส้เดือนดินช่วยให้ย่อสลายได้เร็วขึ้น 
หรือท าปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งสามารถสร้างประโยชน์เมื่อการน ากลับมาใช้ในนาข้าวได้ ในภาคเกษตรกรรมการใช้
ไส้เดือนดินช่วยฟ้ืนฟูดินปลูกก็สามารถท าได้ โดยสร้างสภาพแวดล้อมในไร่นา ในสวน ให้เหมาะสม ใส่เศษ
อินทรียวัตถุคลุมดินแล้วรดน้ าให้มีความชื้นอยู่เสมอแล้วปล่อยไส้เดือนดินสายพันธุ์ที่ เหมาะสมลงในดิน
เพาะปลูก หรือ หากมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะอินทรีย์ต่าง ๆ สามารถน าไส้เดือนดินที่อาศัยอยู่ในมูล
สัตว์หรือเศษอินทรียวัตถุมาเลี้ยงขยายพันธุ์มาใช้ก าจัดได้ เช่น สายพันธุ์ไทเก้อร์ หรือ อายซิเนียฟูทิตา (Eisenia 
foetida), เรดเวิร์ม หรือ ลัมบริคัส รูเบลลัส (Lumbricus rebellus), แอฟฟริกัน ไนท์ ครอว์เล่อร์ หรือ ยูด
ริลลัส ยูจินิแอ (Eudrilus eugeniae) และ ขี้ตาแร่ หรือ ฟีเรททิมา พีกัวน่า (Pheretima peguana) 
 
ค าแนะน า  
     ขยะอินทรีย์ ของเสียจากท่อระบายน้ าทิ้ง และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร บางชนิดไม่เหมาะสมในการ
น ามาให้ไส้เดือนดินย่อยสลายในขั้นแรก จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการท าให้เหมาะสมก่อน เช่น การลดปริมาณ
น้ าที่มากเกินไป หรือ การหมักเพ่ือลดปริมาณความร้อนและก๊าซพิษ หรือ เพ่ือให้วัสดุเหล่านั้นมีความอ่อนนุ่มลง 
เหมาะแก่การย่อยสลายโดยไส้เดือนดิน 
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ข้อควรระวัง  
    ทั้งนี้ในพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืช มักจะไม่พบไส้เดือนดิน เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่
เกษตร และปริมาณไนโตรเจนในดินมีผลต่อความหนาแน่นของไส้เดือนดินในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชที่เป็นพิษต่อไส้เดือนดิน อันได้แก่ อัลดิคาร์ป เบนโนมิล บีเอชซี คาร์บาริล คาร์โบฟูราน คลอร์เดน 
เอนดริน เฮบตาคลอร์ มาลาไธออน พาราไธออน เป็นต้น 
     การใช้ไส้เดือนดินก าจัดขยะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสุกร ฟาร์มเลี้ยงไก่ หรือ ฟาร์มโค
นม โคเนื้อ ในอดีตมีการเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กตามบ้านเรือน หรือเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งจะไม่ก่อปัญหา แต่ในปัจจุบัน
มีการตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ทางการค้า ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์จะมีมูลสัตว์จ านวนมาก ทับถม สะสมกันจน
เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม และบริเวณใกล้เคียงถ้าไม่มีระบบจัดการที่ดี โดยเฉพาะ
เรื่องการก าจัดกลิ่น และยังมีปัญหาเรื่องแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ท าให้ต้องมีการติดตั้งระบบก าจัดของเสียและ
ใช้สารเคมีก าจัดแมลงวัน มีสารเคมีตกค้าง และท าให้เสียค่าใช้จ่าย 
วิธีแก้ปัญหา 
    ท าได้โดยการเลี้ยงไส้เดือนดินเพ่ือก าจัดมูลสัตว์หรือขอเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สามารถลดกลิ่น และ
ย่อยสลายของเสียหรือมูลสัตว์ต่าง ๆ ให้เป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็ว ไนโตรเจนที่อยู่ในรูปของมูลสัตว์มีความ
เหมาะสมในการผสมกับขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายยากในกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดิน 
วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ชุมชน 
     1. สร้างโรงเรือนที่ป้องกันน้ าฝนได้ มีการพรางแสง มีตาขายปิดโดยรอบ เพ่ือป้องกันศัตรูไส้เดือน 
     2. สร้างบ่อเลี้ยงกว้างประมาณ 1-2 เมตร สูง 0.8-1 เมตร ความยาวขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรือน พ้ืนบ่อ
ลาดเอียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ และต่อท่อระบายน้ าหมักออกจาพ้ืนบ่อไปยังบ่อเก็บน้ าหมักในจุดที่ต่ าที่สุดของพ้ืนที่ 
    3. ใส่ดินที่พ้ืนบ่อเลี้ยงหนา 3 นิ้ว ใส่ไส้เดือนดิน 1 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่บ่อ 1 ตารางเมตร 
    4. ใส่ขยะอินทรีย์ให้ไส้เดือนดินย่อยสลายหนา 3 นิ้ว (ฤดูหนาวหนา 6 นิ้ว) 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ธงชัย ทองทวี (2553) ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขาม อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาจากคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม ผู้น าหมู่บ้าน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่
เหมาะสม ปัญหาที่พบคือ  ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ ปัญหาแมลงวันและสัตว์น าโรคต่าง ๆ ปัญหาควัญจากการ
เผาขยะมูลฝอย และปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีแผนแม่บทและยังไม่มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย นอกจากนี้ยังได้ให้ขอเสนอแนะแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลว่า  
ควรร่วมมือกันทั้งภาครัญและเอกชน  และควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ รวมถึงการพิจารณา
คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างระบบก าจัดขยะมูลฝอย  และจะต้องท าแผนแม่บทในการจัดการขยะมูลฝอยในระยะ
ยาว 5-10 ปี  และแผนระยะยาวหรือแผนประจ าปี  ต้องให้สอดคล้องกัน 
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กรรณิการ์ ชูขันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษา  เรื่อง  ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  โดยท าการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนต่อระบบการจัดการขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก  ผลการศึกษาพบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และจากการศึกษายังท าให้ทราบถึงปัญหาด้านการ
เกิดขยะมูลฝอย  ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการขนส่งขยะมูลฝอย ด้านการขนถ่ายขยะมูลฝอย ด้านการ
แปลงรูปและการน าขยะมูลฝอยมาใช้ใหม่ และด้านการก าจัดขยะมูลฝอย 

ดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมส าหรับเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยการรวบรวม วิเคราะห์ เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในกิจการด้านการจัดการขยะมูลฝอยส าหรับเทศบาลนคร
หาดใหญ่  ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม  มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 
องค์ประกอบคือ  1) การคัดแยกขยะมูลฝอย  2) การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ 3) เทคโนโลยีที่ ใช้ ใน
ศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย 4) ศูนย์คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย  5) เทศบาล 6) ภาคเอกชน 

อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย  (2553) ได้ท าการวิจัยการบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือศึกษาสถานภาพและการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไร่ส้ม ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาการบริหารจัด การขยะมูลฝอย พฤติกรรมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย การมีจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอยและการเลือกใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการขยะมูลฝอย และเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการใช้เทคโนโลยี จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวนตัวอย่าง 315 ครัวเรือน พบว่า รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย มีการคัดแยกประเภทขยะ
มูลฝอย มีการเก็บและขนขยะทุก 2 วัน การสร้างเครือข่ายคัดแยกขยะ การพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการสร้างเครือข่ายการคัดแยกขยะอย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการน าเสนอวิธีการจัดการขยะมูลฝอย และการเลือกใช้ เทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอย มีการ
ใช้เครื่องสับย่อยสลายขยะเปียกและขยะแห้ง 

ไพศาล พุทธา (2554) ได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการรจัดการขยะมู ลฝอยของ
เทศบาลต าบลภูสูง ในการน าเสนอความต้องการ การก าหนดจุดแข็งจุดอ่อน การวางแผน การร่วมปฏิบัติ และ
การประเมินผล จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวน 40 คน พบว่า ผู้มีส่วนร่วมต้องการให้มีการจัดตั้งงบประมาณ
ส าหรับบริหารจัดการขยะครบวงจรคิดเป็นร้อยละ 50 โดยได้ร่วมกันวางแผนงานโครงการ ได้แก่ โครงการ
รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกด้านการลดปริมาณขยะมูลฝอย ท าให้ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจและท า
การลดขยะในครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 98 และโครงการแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด พบว่าครัวเรือนมี
ปริมาณขยะลดลงเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อครัวเรือน 

ทวิช ยะปะนันท์  (2555) ได้ท าการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลสอง  อ าเภอสอง
จังหวัดแพร่ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏบัติการแบบมีส่วรร่วมและการวิจัยเชิงส ารวจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น และสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ผลการวิจัยได้รูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ 1. การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน 2. การจัดตั้งกลุ่มน้ าหมัก
ชีวภาพ 3. การเปลี่ยนรูปแบบการเก็บรวบรวมขยะจากถังเป็นการใช้ถุงขยะ 

ดวงใจ ปินตามูล (2555) ได้ท าการวิจัยการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การ 
บริหารส่วนต าบลบ้านโสก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 
และศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ ขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสก 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ 1) การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับน้อย 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก 
โดยเห็นว่าประชาชนได้รับการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งธนาคารขยะ สถานที่หรือจุดซื้อขายขยะมูลฝอยในชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งหรือก าจัด  และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่
ในระดับปานกลาง โดยเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างได้มีรับการรายงานผลการด าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยต่อ
ชุมชน มีการวางแผนและก าหนดเวลาในการติดตามประเมินผล จากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโสกอย่าง
สม่ าเสมอ มีการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้สามารถลดปริมาณขยะได้ มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหาในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือน าไปเป็นข้อเสนอแนะให้การด าเนินงานต่อไป 
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สิ้นสุดโครงการ 

เริ่มโครงการ 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

  
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 3.1.1 รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมลู 

บริบทชุมชน การบริหารจัดการขยะ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

กิจกรรมคืนข้อมูล/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจดัการขยะมลูฝอย 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย ธนาคารขยะ/การสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 

นาคู่โมเดล นาราชควายโมเดล น้้าหมัก
ชีวภาพ 

ปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ 

ไส้เดือน 
ก้าจัดขยะ 

ด้าเนินกิจกรรม 

ติดตามผล 

วิพากษ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สรุปผล/ประเมินผลโครงการ 

ภาพที่ 3.1 รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการน าส่งองค์ความรู้ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
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3.1.2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใต้แนวคิดนาคู่โมเดลและนาราชควาย 
โมเดล 
 

 
ภาพที่ 3.2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านบริบทชุมชน 

 
ตารางท่ี 3.1  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านบริบทชุมชน 

จุดเด่น ข้อพึงระวังในการด าเนินการ 
1. นาคู่โมเดล เป็นการศึกษาชุมชนชนชนบท โดยที่
ประชาชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง
ต าบลนาคู่  มี ระยะห่างจากตัว เมืองนครพนม
ประมาณ 60 กม. 
ส่วนนาราชควายโมเดล เป็นการศึกษาชุมชนเมือง 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 
โดยบ้านนาราชควายมีระยะห่างจากตัว เมือง
นครพนม ประมาณ 7 กิโลเมตร 
 

1. การเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมายที่จะท าการศึกษานั้น 
ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ชุมชนชนบท หรือชุมชนเมือง ควร
เป็นพ้ืนที่หรือชุมชนประสบปัญหาด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยู่แล้ว เพราะถ้าหากเป็นพ้ืนที่หรือ
ชุมชนที่ไม่ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา 

2. นาคู่โมเดล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนด าเนินการจัดการก าจัด
ขยะกันเองภายในชุมชน เนื่องจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีรถเก็บขนขยะ 
ส่วนนาราชควายโมเดล เป็นการศึกษาการก าจัด
ขยะมูลฝอยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีรถ
เก็บขนขยะ ด าเนินเก็บขนขยะในพ้ืนที่เพ่ือน าไป
ก าจัดที่บ่อก าจัดขยะ 
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ภาพที่ 3.3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านล าดับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 

 
ตารางท่ี 3.2  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้านล าดับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
กลุ่มเป้าหมาย 

จุดเด่น ข้อพึงระวังในการด าเนินการ 
1. นาคู่โมเดลจะท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และผู้แทนประชาชนเป็นล าดับ
แรก หลังจากนั้นผู้ที่ผ่านการอบรมและรับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จะต้องน าองค์ความรู้ที่ได้ ไป
ถ่ายทอดภายในชุมชนของตนเองและชุมชนใกล้เคียง 
เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
ส่วนนาราชควายโมเดล จะเริ่มจากการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่กลุ่มประชาชนในพื้นท่ี และจะน าเสนอ
ผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ผู้น าชุมชน และเสนอผลการ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับต่อไป 

1. ระยะเวลาในการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่
ควรเกินครั้งละ 2 วัน เพ่ือไม่ ให้ส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตประจ าวันของผู้เข้ารับการอบรม 
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3.2 วิธีการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 
ตารางท่ี 3.3  วิธีการด าเนินการและสถานที่ด าเนินการ 

กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวนคร้ังใน
การด าเนินการ 

ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 บริบทชุมชน 
1.2 สภาพการบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ี ๆ เข้าร่วม
โครงการ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

ประชาชนในพ้ืนท่ีที่เข้า
ร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 400 
ครัวเรือนต่อแห่ง รวม
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
2,400 ครัวเรือน 

1 ครั้ง 1 เดือน 

2. คืนข้อมูลให้แก่หน่วยงานของ
รัฐและจัดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านการจดัการขยะมูลฝอยในแต่
ละพื้นท่ีที่เข้าร่วมโครงการ 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

1. นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล/หรือ
ผู้แทน 
2. ผู้รับผดิชอบการ
บริหารจดัการขยะใน
แต่ละพื้นท่ี 
3. ผู้แทนทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมจังหวดั
นครพนม 
4. นักวิชาการ 

แห่งละ 1 ครั้ง 1 เดือน 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏฺบัติ
การด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมสี่วนร่วมแก่พ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
- การคัดแยกขยะทีต่้นทาง 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- การท าน้ าหมักจุลินทรีย ์
- การท าปุ๋ยหมักอินทรีย ์
- การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจดั
ขยะโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถประยุกต์และ
บูรณาการกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละชุมชน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

1. ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ผู้น าชุมชน 
3. ประชาชนในพื้นที่ 
4. นักเรียน/นักศึกษา 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 50 
คน 

แห่งละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อย
กว่า 50 คน 
 

3 เดือน 
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กิจกรรม พ้ืนที่ด าเนินงาน จ านวนกลุ่มเป้าหมาย จ านวนคร้ังใน
การด าเนินการ 

ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน 

4. ติดตามผลและรวบรวมปญัหา
และปัจจยัความส าเร็จหลัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏฺบตัิ
การด้านการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบมสี่วนร่วมแก่พ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

นักวิจัย 
 

แห่งละไม่น้อย
กว่า 3 ครั้ง 

2 เดือน 

5. จัดเวทีประชุมจดัท าข้อเสนอ
เพื่อวิพากษ์ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

1. ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. ผู้น าชุมชน 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ี 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 50 
คน 

 1 เดือน 

6. ประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครพนม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ านวน 6 
แห่ง ประกอบไปด้วย  
1. อบต. เรณูใต ้
2. อบต. โพนทอง 
3. อบต. ดอน
นางหงส์ 
4. อบต. บ้านกลาง 
5. อบต. นาถ่อน 
6. อบต. ท่าค้อ 

1. ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. ผู้น าชุมชน 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ี 
พื้นที่ละไม่น้อยกว่า 50 
คน 
 

แห่งละ 1 ครั้ง 1 เดือน 

 
 
 
 
 



3-6 

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 11,683 ครัวเรือน  ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 3.2 ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,969 ครัวเรือน  
 
ตารางท่ี 3.4 พ้ืนที่เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ล าดับ พื้นที่เป้าหมาย จ านวน

หมู่บ้าน 
จ านวน
ประชากร 

จ านวนครัวเรือน จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

1 ต าบลเรณูใต้ 13  หมู่บ่าน 4,978 คน 1,504 ครัวเรือน 316 ครัวเรือน 
2 ต าบลโพนทอง 8   หมู่บ้าน 4,190 คน 1,341 ครัวเรือน 308 ครัวเรือน 
3 ต าบลดอน

นางหงส์ 
11  หมู่บ้าน 6,732 คน 1,455 ครัวเรือน 314 ครัวเรือน 

4 ต าบลบ้านกลาง 13  หมู่บ่าน 8,566 คน 2,279 ครัวเรือน 340 ครัวเรือน 
5 ต าบลนาถ่อน 14  หมู่บ้าน 8,654 คน 2,459 ครัวเรือน 344 ครัวเรือน 
6 ต าบลท่าค้อ 14  หมู่บ้าน 8,948 คน 2,645 ครัวเรือน 347 ครัวเรือน 

  73  หมู่บ้าน 42,068 คน 11,683 ครัวเรือน 1,969 ครัวเรือน 
 
 3.2.2 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สภาพครัวเรือน การศึกษาสูงสุด ลักษณะที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จากที่อยู่อาศัย 
อาชีพหลัก และรายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน ส่วนตอนที่ 2 เป็นการสอบถามสภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ในครัวเรือน  ประกอบไปด้วย การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน ความถี่ในการก าจัดขยะมู ลฝอย และถัง
ขยะหรือภาชนะรองรับ 
 3.2.3 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
 การศึกษาบริบทชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key informant interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เป็นผู้น าท้องถิ่นที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือทราบบริบทชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไป
ประกอบในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อไป 
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 3.1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและการจัดการ  
 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอยการ
จัดการขยะมูลฝอย (การคัดแยก การขนย้าย การก าจัด) ในปัจจุบันของครัวเรือน เพ่ือทราบถึงประเภท อัตรา
การผลิตขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ปัญหาอุปสรรค และความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน โดย
รวบรวมข้อมูลจากครัวเรือน และ สถานที่ราชการ 
 โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินกิจกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1. ลงพ้ืนที่บ่อขยะในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ต าบล โพธิ์ตาก อ าเภอ เมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม  
 

   
 

   
 

     
 

ภาพที่ 3.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพทั่วไปของสถานที่ก าจัดขยะ จังหวัดนครพนม 
 

 สถานที่ก าจัดขยะมีพ้ืนที่ทั้งหมด 77 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา หน่วยงานเจ้าของระบบก าจัดขยะคือ
เทศบาลเมืองนครพนม โดยเปิดด าเนินการตั้งแตป่ี พ.ศ. 2554 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.  2540 แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 
2541 งบประมาณก่อสร้าง 79.179 ล้านบาท โดยสามารถรองรับการก าจัดขยะได้ 10 ปี 
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กิจกรรมที่ 2. ชี้แจงรายละเอียดของโครงการโดยคณะผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเข้าพบผู้บริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัย และ ขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน ด้าน
การจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงข้อข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในระหว่างวันที่ 12–13 มีนาคม 2562 ดังรายละเอียดที่ได้แสดงในตารางต่อไปนี้ 
 
 ตารางท่ี 3.5 ตารางการด าเนินการชี้แจงรายละเอียดของโครงการต่อผู้บริหารของ อปท. 

กิจกรรม วันที่ พื้นที่ด าเนินการ 
ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ 12 มี.ค. 2562 อบต. นาถ่อน 

อบต. บ้านกลาง 
อบต. ท่าค้อ 

13 มี.ค. 2562 อบต. เรณูใต้ 
อบต. โพนทอง 
อบต. ดอนนางหงส์ 

 

        
(1)                                                     (2) 

    
(3) 
 

ภาพที่ 3.5 ชี้แจงรายละเอียดของโครงการวิจัยต่อผู้บริหารของ อปท.  
และผู้รับผิดชอบด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
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กิจกรรมที่ 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
3.1 การศึกษาบริบทชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการศึกษาข้อมูล

จากเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informant interview) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เป็นผู้น าท้องถิ่นท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เพ่ือทราบบริบทชุมชนเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ปัญหา อุปสรรค และความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไป
ประกอบในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพต่อไป 

    
(1)                                                               (2) 

        
(3)                                                         (4) 

     
(5)                                                         (6) 

ภาพที่ 3.6 ลงพื้นที่สัมภาษณ์บริบทชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย 
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 3.2 ส ารวจสภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและการจัดการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเภท ปริมาณขยะมูลฝอยการจัดการขยะมูลฝอย (การคัดแยก การขนย้าย การ
ก าจัด) ในปัจจุบันของครัวเรือน เพ่ือทราบถึงประเภท อัตราการผลิตขยะมูลฝอย การจัดการขยะมูลฝอย ปัญหา
อุปสรรค และความต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน โดยรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือน และ สถานที่ราชการ  

   

 
ภาพที่ 3.7 ส ารวจสภาพปัจจุบันของขยะมูลฝอยและการจัดการ 
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กิจกรรมที่ 4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยกับประชาชนในพ้ืนที่ 
 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยกับประชาชนในพ้ืนที่ ด าเนินโดยการประสานงาน
กับผู้น าชุมชนเพ่ือขอให้ผู้น าชุมชนประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

       
 

   
 

   
 

      
 

ภาพที่ 3.8 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ 
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3.3 การคืนข้อมูล 
 หลังจากท่ีคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งทางด้านบริบทชุมชน และสภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เป้าหมายครบถ้วนแล้ว จึงได้จัดกิจกรรมคืนข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 
ต าบล โดยการประสานงานกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการ
ด าเนินกิจกรรมและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมการคืนข้อมูลในแต่ละแห่งประกอบ
ไปด้วย 
 1. นายอ าเภอ 
 2. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. ก านัน 
 5. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 6. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 7. ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม หรือ ผู้แทน 
 8. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล หรือผู้แทน 
 9. ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนครพนม 
 10. ผู้แทนสถานศึกษาในพ้ืนที่ 
 11. ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ 
 12. ผู้แทนเยาวชนในพื้นท่ี 
 โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย ๆ ดังนี้ 
 1. การน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม การศึกษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ การศึกษา
บริบทชุมชน รวมทั้งการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะนักวิจัย  เพ่ือรายงานผลการศึกษา
เบื้องต้นเกี่ยวกับ บริบทชุมชนในการจัดการขยะ สถานการณ์ขยะมูลฝอยของชุมชน รวมถึงปริมาณขยะมูลฝอย
คาดการณ์ในอนาคต  และเพ่ือระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์แนวทางการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมส าหรับชุมชน รวมถึงการพัฒนาและการปรับตัวของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดย นายอ าเภอ 
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  ท้องถิ่นอ าเภอ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  โดย
ผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพ่ือสะท้อนปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 4. FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ มูลฝอยระดับต าบล
รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
 5. การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยระดับต าบล  โดยผู้น า
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
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กิจกรรมที่ 5  การจัดกิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที ่ต าบลเรณูใต้ ต าบลโพนทอง ต าบลดอนนางหงส์ ต าบลนาถ่อน ต าบลบ้านกลาง และต าบลท่าค้อ 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 การจัดกิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 



3-14 

   
 

ภาพที่ 3.10 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง 

 

   
 

ภาพที่ 3.11 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้ 

 

     
 

ภาพที่ 3.12 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง 
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ภาพที่ 3.13 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลท่าค้อ 

 

   
 

ภาพที่ 3.14 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลนาถ่อน 

 

      
 

    
 

ภาพที่ 3.15 กิจกรรมการคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต าบลดอนนางหงส์ 
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กิจกรรมที่ 6 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   
 

       
 

   
 

    
 

ภาพที่ 3.16 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ณ อบต. ดอนนางหงส์ 
 

       
 

ภาพที่ 3.17 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ณ อบต. เรณูใต้ 
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ภาพที่ 3.18 การจัดกิจกรรม Focus Group ด้านการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ณ อบต. นาถ่อน 
 
3.4 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 7  การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

   
 

   
 

   
 

ภาพที่ 3.19 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ 
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กิจกรรมที่ 8 การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ และการท าปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม ได้จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้และความสามารถ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  
 

   
 

    
 

    
 

ภาพที่ 3.20 การถ่ายทอดองค์ความรู้การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
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กิจกรรมที่ 9  การจัดกิจกรรมการท าปุ๋ยหมักจากขยะเปียก 
 

 
 

 
 

    
 

  
 

ภาพที่ 3.21 การถ่ายทอดองค์ความรู้การท าปุ๋ยหมักและการก าจัดขยะเปียก 
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กิจกรรมที่ 10 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย ได้รับความอนุเคราะห์จาก
เทศบาลต าบลหนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม ที่มีประสบการณ์ในการน าไส้เดือนมาก าจัดขยะมูลฝอย จน
ประมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ีลดลงและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการจ าหน่ายมูลไส้เดือน 
 

      
 

   
 

 
                   

ภาพที่ 3.22 การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
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กิจกรรมที่ 11  การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ขยะมูลฝอย         
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปขยะมูลฝอย ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มแม่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
อ. เรณูนคร จ. นครพนม ซึ่งได้ท าการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า ตระกร้า หมวก 
ดอกไม้ประดิษฐ์ โดยด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ และนักเรียนนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย 

       
 

        
 

 
 

ภาพที่ 3.23 การถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูปขยะมูลฝอย 
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3.5 การด าเนินกิจกรรมหลังการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
กิจกรรมที่ 12 จัดตั้งธนาคารขยะ 
 การด าเนินกิจกรรมการก่อตั้งธนาคารขยะ ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ ในการรวบรวมสมาชิก การจัดประชุมเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบและ
การด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ  การประสานงานกับร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล ภายใต้การให้ค าแนะน าและ
ติดตามผลจากคณะด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม 
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ภาพที่ 3.24 การด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ 
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กิจกรรมที่ 13 การรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งที่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ 
คณะท างานได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ จัด
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และการก าจัดขยะเปียก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการให้การนับสนุนถังขยะเปียกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

          
 

          
 

        

 
 

ภาพที่ 3.25 การด าเนินกิจกรรมการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
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กิจกรรมที่ 14 เข้าร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดสะอาดร่วมกับอ าเภอเรณูนคร 
 เนื่องจากอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจังหวัดสะอาดขึ้นในพ้ืนพ้ืนที่ 
อ าเภอเรณูนคร ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกลุ่มแปรรูปขยะมูลฝอย และกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะ
มูลฝอย ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว ภายใต้การแนะน าและให้ค าปรึกษาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรณูใต้ และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง และมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ชุมชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะมูลฝอย ภาชนะรองรับขยะรีไซเคิล น าเสนอในกิจกรรม
ดังกล่าว 

       
 

       
 
 

 
 

ภาพที่ 3.26 การด าเนินกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการจังหวัดสะอาดร่วมกับอ าเภอเรณูนคร 
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กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมจัดอบรมการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง 
อ. เมือง จ. นครพนม   
 หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ และการท าปุย
อินทรีย์จากขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการจึงได้ขยายผลจัดกิจกรรมอบรมการใช้
สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. นครพนม เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีจ านวนมาก ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนน าน้ าหมักจุลินทรีย์ และปุ๋ยหมักอินทรีย์ น าไปใช้ในแปลงของเกษตรกร 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อบต.บ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
 

        
 

    
 

 
 

ภาพที่ 3.27 การกิจกรรมจัดอบรมการใช้สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี 
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กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมผ้าป่าขยะ โดย อบต.ท่าค้อ จัดกิจกรรมรณรงค์และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 1 ใน
วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาประชาคม วัดศรีจันทราวาส บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 1 เพ่ือ
ส่งเสริมโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน และสมทบกองทุนจัดตั้งธนาคารขยะของต าบลท่าค้อ 
 

     
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.28 การด าเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะ ครั้งที่ 1 
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กิจกรรมที่ 17  กิจกรรมประชุมสมาชิกและกรรมการ การรับชื้อ-ขายขยะ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล ต าบล
โพนทอง  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562  
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.29 กิจกรรมประชุมสมาชิกและกรรมการ การรับชื้อ-ขายขยะ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิล 
 
กิจกรรมที่ 18 กิจกรรมผ้าป่าขยะ โดย อบต.ท่าค้อ จัดกิจกรรมรณรงค์และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ครั้งที่ 2 วันที่  
18 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบ้านเมืองเก่า. หมู่ที่ 2 ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 
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ภาพที่ 3.30 การด าเนินกิจกรรมผ้าป่าขยะ ครั้งที่ 2 
 

กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน โดยประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านดงมะเอก ต าบลโพนทอง อ. เรณู
นคร จ. นครพนม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 
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ภาพที่ 3.31 การด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดชุมชน 
 
กิจกรรมที่ 20 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 
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ภาพที่ 3.32 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 
3.6 การติดตามผลและรวบรวมปัญหาและปัจจัยความส าเร็จหลังถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏฺบัติการด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 21 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 21.1 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลท่าค้อ อ.เมือง จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.33 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในการก าจัดขยะเปียกระดับครัวเรือน 
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ภาพที่ 3.34 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปขยะมูลฝอย 
 

      
   

 
 

ภาพที่ 3.35 กิจกรรมการติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมธนาคารขยะ 
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กิจกรรมที่ 21.2 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง อ.เรณูนคร จ. นครพนม 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.36 การติดตามผลการเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
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ภาพที่ 3.37 การติดตามผลการน ามูลไส้เดือนและน้ าหมักจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 21.3 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.38 การติดตามผลการน้ าหมักจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 21.4 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้  อ.เรณูนคร จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.39 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้  อ.เรณูนคร จ. นครพนม 
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กิจกรรมที่ 21.5 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. นครพนม 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.40 กิจกรรมติดตามผลหลังการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมแก่พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. นครพนม 
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3.7 การจัดกิจกรรมวิภากษณ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 
กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการจัดเวทีประชุมจัดท าข้อเสนอเพ่ือวิพากษ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยคณะนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
 
ภาพที่ 3.41 กิจกรรมการจัดเวทีประชุมจัดท าข้อเสนอเพ่ือวิพากษ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการขยะ

มูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม โดยคณะนักวิจัยร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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3.8 การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 
ภายใต้โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตที่จังหวัดนครพนม โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.42 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมใน
เขตพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้ อ. เรณูนคร จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.43 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมใน
เขตพ้ืนที่ต าบลท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.44 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมใน
เขตพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. นครพนม 
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ภาพที่ 3.45 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมใน
เขตพ้ืนที่ต าบลโพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ผลการด าเนินงานในบทที่ 4 นี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมตลอดโครงการ ซึ่งจะแสดงของ
ของการศึกษาและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับต่อไปนี้ คือ  
  1) ผลการศึกษาข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
   การถ่ายทอดองค์วามรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  2) ผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งทุติยภูมิ โดยศึกษาจากหลักฐานและ 
    เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3) ผลจากการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 
 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

 ประชากรและกลุ่มตัวย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 11,683 ครัวเรือน  ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 4.1 ใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 
0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1,969 ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 4.1 พ้ืนที่เป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ล าดับ พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวนหมู่บ้าน จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 ต าบลเรณูใต ้ 13  หมู่บ่าน 4,978 คน 1,504 ครัวเรือน 316 ครัวเรือน 
2 ต าบลโพนทอง 8   หมู่บ้าน 4,190 คน 1,341 ครัวเรือน 308 ครัวเรือน 
3 ต าบลดอนนางหงส ์ 11  หมู่บ้าน 6,732 คน 1,455 ครัวเรือน 314 ครัวเรือน 
4 ต าบลบ้านกลาง 13  หมู่บ่าน 8,566 คน 2,279 ครัวเรือน 340 ครัวเรือน 
5 ต าบลนาถ่อน 14  หมู่บ้าน 8,654 คน 2,459 ครัวเรือน 344 ครัวเรือน 
6 ต าบลท่าค้อ 14  หมู่บ้าน 8,948 คน 2,645 ครัวเรือน 347 ครัวเรือน 

  73  หมู่บ้าน 42,068 คน 11,683 ครัวเรือน 1,969 ครัวเรือน 
 

 4.1.1 ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
  การส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป  เศรษฐกิจ  สังคม 

พฤติกรรมการจัดการมูลฝอย และทัศนคติต่อการจัดการมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยการ
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,969 ฉบับ โดยท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามก่อนการด าเนินกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ระหว่างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  
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ตารางที่ 4.2  ผลการศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
เพศ 
    ชาย 773 39.25 
     หญิง 1,196 60.75 
อายุ 
    21 - 30 ปี 394 20.00 
    31 - 40 ปี 562 28.54 
    41 - 50 ปี 640 32.50 
    51 – 60 ปี 287 14.58 
    มากกว่า 60 ปี 86 4.38 
สถานภาพในครัวเรือน 
    เจ้าของบ้าน 699 35.50 
    ผู้อาศัย (คู่สมรส) 783 39.79 
    ผู้อาศัย (บุตร ธิดา) 461 23.42 
    ผู้อาศัย (ญาติ) 21 1.08 
    ผู้อาศัย  4 0.21 
การศึกษาสูงสุด 
    ประถมศึกษา 675 34.29 
    มัธยมศึกษา 648 32.92 
     ปวช/ปวส. 220 11.17 
     ปริญญาตรี 422 21.42 
     สูงกว่าปริญญาตรี 4 0.21 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย 
    บ้านเดี่ยว 1,967 99.88 
    ตึกแถว/ห้องแถว 1 0.04 
    ทาวน์เฮาส์ 2 0.08 
การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย 
    อาศัยอย่างเดียว 1,817 92.29 
    ร้านค้า/สถานประกอบการ 0 0.00 
    อยู่อาศัยและประกอบกิจการ 152 7.71 
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อาชีพหลัก  
เกษตรกร 1516 77.00 
ค้าขาย 152 7.71 
แม่บ้าน 53 2.71 
รับราชการ 17 0.88 
นักศึกษา 152 7.71 
ไม่มีอาชีพ (ผู้สูงอายุ) 79 4.00 
รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน 
        น้อยกว่า 10,000 บาท 1,033 52.46 
        10,001 – 20,000 บาท 796 40.42 
        20,001 – 40,000 บาท 134 6.79 
        มากกว่า 40,000 บาท  6 0.33 
ส่วนที ่2  สภาพการจัดการมูลฝอย 
การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 1,260 64 
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 709 36 
ความถี่ในการก าจัดขยะฯ 
ทุกวัน 292 14.83 
ทุก 2-3 วัน 477 24.21 
ทุก 4-5 วัน 556 28.25 
ทุก 6-7 วัน 497 25.25 
ไม่แน่นอน 147 7.46 
ถังขยะหรือภาชนะรองรับ 
     ไม่มีภาชนะรองรับขยะฯ 0 0 
     มีภาชนะรองรับขยะฯ 1,969 100 
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 1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
เพศหญิง จ านวน 1,196 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.75 และเป็นเพศชาย 773 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.25 
 
ตารางท่ี 4.3 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ     จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 773 39.25 
หญิง 1,196 60.75 

 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 640 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.50 
รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 562 คน คิดแป็นร้อยละ 28.54 และ อายุระหว่าง 21 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20.00  ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.4 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
    21 - 30 ปี 394 20.00 
    31 - 40 ปี 562 28.54 
    41 - 50 ปี 640 32.50 
    51 – 60 ปี 287 14.58 
    มากกว่า 60 ปี 86 4.38 

 
 3. สถานภาพในครัวเรือนส่วนมากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้อาศัย(คูสมรส) มากที่สุด จ านวน 783 คน 
คิเป็นร้อยละ 39.79 รองลงมาคือ เจ้าของบ้าน จ านวน 699 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  และ บุตร ธิดา จ านวน 
461 คน คิดเป็นร้อยละ 23.42 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารงที่ 4.5 สถานภาพในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพในครัวเรือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
    เจ้าของบ้าน 699 35.50 
    ผู้อาศัย (คู่สมรส) 783 39.79 
    ผู้อาศัย (บุตร ธิดา) 461 23.42 
    ผู้อาศัย (ญาติ) 21 1.08 
    ผู้อาศัย  4 0.21 
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 4. การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 675 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.29 รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 648 คน คิดเป็นร้อยละ 32.92 และ 
จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 422 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาสูงสุด จ านวน(คน) ร้อยละ 
    ประถมศึกษา 675 34.29 
    มัธยมศึกษา 648 32.92 
     ปวช/ปวส. 220 11.17 
     ปริญญาตรี 422 21.42 
     สูงกว่าปริญญาตรี 4 0.21 

 
 5. ลักษณะที่อยู่อาศัย ส่วนมากเป็นบ้านเดี่ยว จ านวน 1 ,967 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.88 
รองลงมาคือ ทาวน์เฮาส์ 2 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 และ ตึกแถว/ห้องแถว 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 ลักษณะที่อยู่อาศัย 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
    บ้านเดี่ยว 1,967 99.88 
    ตึกแถว/ห้องแถว 1 0.04 
    ทาวน์เฮาส์ 2 0.08 

  
 6. การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย 
  การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย ส่วนมากเป็นการอาศัยอย่างเดียว จ านวน 1 ,817 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 92.29 รองลงมาคือ อยู่อาศัยและประกอบกิจการ จ านวน 152 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.41 
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4.8 การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย 
การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
    อาศัยอย่างเดียว 1,817 92.29 
    ร้านค้า/สถานประกอบการ 0 0.00 
    อยู่อาศัยและประกอบกิจการ 152 7.71 
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 7. อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 1,516 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมาคือประกอบอาชีพค้าขายและนักศึกษา จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 7.71 
และไม่มีอาชีพ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อาชีพหลัก จ านวน(คน) ร้อยละ 
เกษตรกร 1,516 77.00 
ค้าขาย 152 7.71 
แม่บ้าน 53 2.71 
รับราชการ 17 0.88 
นักศึกษา 152 7.71 
ไม่มีอาชีพ (ผู้สูงอายุ) 79 4.00 

 
 8. รายได้สูงสุดของครัวเรือนนี้ เป็นการรวมรายได้ของสมาชิกในครัวเรือน ซึ่ งบางครัวเรือนมีรายได้
เพียงบุคคลเดียว แต่บางครัวเรือนนั้น มีรายได้หลายบุคคล ซึ่งผลจากการตอบแบบสอบถามรายได้สูงสุดของ
ครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดน้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมาคือ 
รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน จ านวน 796 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.42 และ รายได้
ระหว่าง 20,000 – 40,000 บาทต่อเดือน จ านวน 134 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.79 ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 4.10 รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน 
รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
        น้อยกว่า 10,000 บาท 1,033 52.46 
        10,001 – 20,000 บาท 796 40.42 
        20,001 – 40,000 บาท 134 6.79 
        มากกว่า 40,000 บาท  6 0.33 
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 9. การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน เป็นการสอบถามเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยของ
ครัวเรือนก่อนการน าไปก าจัด ซึ่งพบว่าส่วนมากครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามไม่ได้ท าการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนน าไปก าจัด โดยมีจ านวน 1,260 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.00  รองลงมาคือ ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนก่อนน าไปทิ้งหรือน าไปก าจัด จ านวน 709 ครัวเรือน  คิเดป็นร้อยละ 36.00 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.11 การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน 
การคัดแยกขยะมูลฝอยของครัวเรือน จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 1,260 64 
คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 709 36 

 
 10. ความถี่ในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนการน าไปก าจัดหรือน าไปทิ้งส่วนมาก จะน าไปทิ้งทุก 4-5 วัน 
มีจ านวน 556 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รองลงมาคือทุก 6-7 วัน จ านวน 497 ครัวเรือน และทุก 2 – 3 
วัน จ านวน 447 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.21 ตามล าดับ   
 
ตารางท่ี 4.12 ความถี่ในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนการน าไปก าจัดหรือน าไปทิ้ง 
ความถี่ในการก าจัดขยะฯ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
ทุกวัน 292 14.83 
ทุก 2-3 วัน 477 24.21 
ทุก 4-5 วัน 556 28.25 
ทุก 6-7 วัน 497 25.25 
ไม่แน่นอน 147 7.46 

 
 11. เป็นการสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม มีถังขยะหรือภาชนะรองรับหรือไม่ ซึ่ง
ผลจากการตอบแบบสอบถามพบว่า ทุกครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม มีถังขยะหรือภาชนะรองรับขยะจ านวน 
1,969 ครัวเรือน หรือคิดเป็น ร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.13 มีถังขยะหรือภาชนะรองรับหรือไม่ 
ถังขยะหรือภาชนะรองรับ จ านวน(ครัวเรือน) ร้อยละ 
     ไม่มีภาชนะรองรับขยะฯ 0 0 
     มีภาชนะรองรับขยะฯ 1,969 100 
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 4.1.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม จ านวน 600 คน โดยท าการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม 
และ 2. เก็บข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแปลผลตามระดับพฤติกรรม ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ น่อยที่สุด 
 

ตารางท่ี 4.14  ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
ด้านพฤติกรรมการจัดการขยะมลูฝอยของครัวเรือน ก่อนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

x S.D. แปลผล 𝐱 S.D. แปลผล 

1. สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะก่อนน าไปก าจัด 2.97 1.26 ปานกลาง 4.85 0.41 มากที่สุด 
2. สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการก าจัดขยะเปียก  เช่น เศษ
อาหาร เศษข้าว เศษผักและผลไม ้โดยการน าไปท าปุ๋ย หรือ 
น าไปเป็นอาหารสตัว์ หรือน าไปท้ิงในถังขยะเปียกท่ีจัดเตรียมไว้
โดยเฉพาะ 

2.43 1.22 น้อย 4.46 0.71 มากที่สุด 

3. สมาชิกในครัวเรือนของท่านทิ้งขยะมูลฝอย  โดยค านึงถึงการ
แยกประเภทของขยะมูลฝอย คือ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะ 
รีไซเคิล และขยะอันตราย จะไม่ท้ิงรวมในถังเดียวกัน 

2.92 1.28 ปานกลาง 4.90 0.37 มากที่สุด 

4. สมาชิกในครัวเรือนของท่านมีการใช้ถุงผ้าหรืออุปกรณ์ชนิด
อื่น เมื่อไปซื้อของในรานค้า หรือตลาดสด 

3.82 1.21 มาก 4.89 0.41 มากที่สุด 

5. ครัวเรือนของท่านน าเศษใบไม้ เศษหญ้า น าไปท าปุ๋ยหมัก
แทนการก าจัดด้วยวิธีการเผา  

2.32 1.19 น้อย 4.70 1.17 มากที่สุด 

6. ครัวเรือนของท่านมีการคัดแยกขยะเช่น พลาสติก โลหะ แก้ว 
กระดาษ ออกจากขยะชนิดอื่น เพื่อรอการน าไปจ าหน่ายให้กับ
ร้านรับซื้อของเก่า 

4.16 1.11 มาก 4.90 0.37 มากที่สุด 
 
 

7. สมาชิกในครัวเรือนของท่านท าการคัดแยกขยะที่สามารถน า
กลับมาใช้ซ้ าได้อีก เช่น การน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใช้ใส่น้ า
ใหม่ หรือ การน าถุงพลาสติกที่ยังมีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ า 

3.24 1.24 ปานกลาง 4.24 0.98 มากที่สุด 

8. สมาชิกในครัวเรือนของท่านให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน
หรือ เพื่อนบ้าน หรือหน่วยงานราชการในการรักษาความสะอาด
มูลฝอยภายใชชุมชนของท่าน 

4.25 0.86 มากที่สุด 4.46 0.41 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.14 ผลการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าก่อนการจัดกิจกรรม สมาชิก
ในครัวเรือนของผู้สอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือ เพ่ือนบ้าน หรือหน่วยงานราชการในการ

รักษาความสะอาดมูลฝอยภายในชุมชนมากที่สุด คือ ได้ค่าเฉลี่ย x = 4.25  S.D. 0.86 รองลงมาคือ ครัวเรือน
มีการคัดแยกขยะเช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ ออกจากขยะชนิดอ่ืน เพ่ือรอการน าไปจ าหน่ายให้กับร้าน

รับซื้อของเก่า ได้ค่าเฉลี่ย x = 4.16  S.D. 1.11 และ สมาชิกในครัวเรือนมีการใช้ถุงผ้าหรืออุปกรณ์ชนิดอ่ืน 

เมื่อไปซื้อของในรานค้า หรือตลาดสด x = 3.82  S.D. 1.21 ตามล าดับ 
 และพฤติกรรมที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ครัวเรือนน าเศษใบไม้ เศษหญ้า น าไปท าปุ๋ยหมักแทนการ

ก าจัดด้วยวิธีการเผา  x = 2.32  S.D. 1.19 ถัดมาคือ สมาชิกในครัวเรือนมีการก าจัดขยะเปียก  เช่น เศษ
อาหาร เศษข้าว เษษผักและผลไม้ โดยการน าไปท าปุ๋ยหรือน าไปเป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปทิ้งในถังขยะเปียกท่ี

จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ   x = 2.43 S.D. 1.12  และ สมาชิกในครัวเรือนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะก่อนน าไป

ก าจัด x = 2.97  S.D. 1.26 ตามล าดับ 
 และหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าสมาชิกในครัวเรือนมีพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยโดยค านึงถึง
การแยกประเภทของขยะมูลฝอย คือ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จะไม่ทิ้งรวมในถัง

เดียวกันมีพฤติกรรมมากที่สุด คิอ  x = 4.90  S.D. 0.37 และ ครัวเรือนมีพฤติกรรมการคัดแยกขยะ เช่น 

พลาสติก โลหะ แก้ว ออกจากขยะชนิดอ่ืน เพ่ือรอการน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่า  คิอ  x = 4.90  
S.D. 0.37  รองลงมา คือ สมาชิกในครัวเรือนมีการใช้ถุงผ้าหรืออุปกรณ์ชนิดอ่ืน เมื่อไปซื้อของในรานค้า หรือ

ตลาดสด x = 4.89  S.D. 0.41 ตามล าดับ 
 และพฤติกรรมที่ได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า สมาชิกในครัวเรือนมี
พฤติกรรมท าการคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้อีก เช่น การน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใช้ใส่น้ าใหม่ 

หรือ การน าถุงพลาสติกท่ียังมีสภาพดีกลับมาใช้ซ้ า มีระดับพฤติกรรมน้อยที่สุด คือ x = 4.24  S.D. 0.98 ล าดับ
ถัดมา คือ สมาชิกในครัวเรือนให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือ เพ่ือนบ้าน หรือหน่วยงานราชการในการรักษา

ความสะอาดมูลฝอยภายใชชุมชนของท่าน คือ x = 4.46  S.D. 0.41 และ สมาชิกในครัวเรือนมีการก าจัดขยะ
เปียก  เช่น เศษอาหาร เศษข้าว เศษผักและผลไม้ โดยการน าไปท าปุ๋ย หรือ น าไปเป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปทิ้ง

ในถังขยะเปียกที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ คือ x = 4.46  S.D. 0.71 ตามล าดับ 
 
 4.1.3 ผลการศึกษาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 600 คน 
โดยท าการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และ 2. เก็บข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป 
3 เดือนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะแบ่งจ านวนชั้นของระดับความรู้ออกเป็น 3 ระดับ และค านวณหา
ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
 



4-10 

 ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  (คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด) / จ านวนชั้น 
     = ( 18 คะแนน – 0 คะแนน ) / 3 ชั้น 
     = 6 คะแนน 
 โดยแปลผลตามระดับความรู้ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  13–18   ข้อ หมายถึง มคีวามรู้อยู่ในระดับ สูง 
  ค่าเฉลี่ย   7 –12   ข้อ  หมายถึง มคีวามรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย   0 – 6   ข้อ หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับ ต่ า  
 
ตารางท่ี 4.15 ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ก่อน หลัง 
ตอบถูก ร้อยละ ตอบถูก ร้อยละ 

1. ขยะแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 366 61.00 513 85.5 
2. ข้อใดคือขยะเปียก หรือ ขยะอนิทรีย ์ 347 57.83 446 74.33 
3. ข้อใดคือขยะทั่วไป 259 43.17 599 99..83 
4. ข้อใดคือขยะรีไซเคิล 458 76.33 530 88.33 
5. ข้อใดคือขยะอันตราย 515 85.83 538 89.67 
6. ขยะทั่วไป จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 234 39.00 454 75.67 
7. ขยะรีไซเคิล จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 255 42.50 473 78.83 
8. ขยะเปียก หรือ ขยะอินทรีย์ จะตอ้งท้ิงลงในถังขยะสีอะไร 260 43.33 472 78.67 

9. ขยะอัตราย จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 533 88.83 525 87.50 
10. ขยะในข้อใด ต้องทิ้งลงในถังขยะสีแดง 479 79.83 514 85.67 
11. ของเล่นบุตรหลานท่ีท ามาจากพลาสติก ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 257 42.83 444 74.00 
12. ขวดน้ าปลา ขวดซอส ขวดซีอิว้ ที่ท าจากแก้ว ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 236 39.33 498 83.00 
13. เศษผักและผลไม้ ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 286 47.67 554 92.33 
14. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และ แบตเตอรีม่ือถือ ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 490 81.67 528 88.00 
15. เปลือกหอยแครง หอยนางรม ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 272 45.33 427 71.17 
16.  ข้อใดคือการ Reduce ตามแนวคิด 3R 254 42.33 442 73.67 
17.  ข้อใดคือการ Reuse ตามแนวคิด 3R 323 53.83 458 76.33 
18.  ข้อใดคือการ Recycle ตามแนวคิด 3R 434 72.33 462 77.00 
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ตารางที่ 4.16 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนข้อ และจ านวนคนที่ตอบถูกก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวนข้อที่ 

ตอบถูก 
ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

ตอบถูก แปรผล ตอบถูก แปรผล 
0 – 6 ข้อ 18 คน มีความรู้อยู่ในระดับ ต่ า 0 คน มีความรู้อยู่ในระดับ ต่ า 
7 – 12 ข้อ 542 คน มีความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง 22 คน มีความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
13 – 18 ข้อ 40 คน มีความรู้อยู่ในระดับ สูง 578 คน มีความรู้อยู่ในระดับ สูง 

 
ตารางท่ี 4.17  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

ความรู้ความเข้าใจ n Mean S.D. t Sig. 
ก่อนร่วมกิจกรรม 600 10.44 1.66 

-47.087 .000** 
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 600 14.80 1.51 

.000** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกียวกับการจัดการขยะมูลฝอยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัด

กิจกรรม x = 14.8  S.D. =1.51 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม x = 10.3  S.D. = 1.66 
 
 4.1.4 ผลการศึกษาเกี่ยวกบัความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
  แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย จาก
การเก็บข้อมูลแบบสอบถามประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมจ านวน 600 คน โดยผู้ที่ตอบ
แบบสอบถาม เป็นผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยท าการเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 
1 เก็บข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และ  2. เก็บข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

โดยแปลผลตามระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยดังนี้ ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความตระหนักอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.18  ผลการศึกษาความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 

 ก่อนการจัดกจิกรรม หลังการจัดกิจกรรม 

ความตระหนัก x S.D. แปลผล x S.D. แปลผล 

1. ฉันกังวลว่าปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและไมไ่ดร้ับการจัดการ
ที่ดีจะส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 

3.25 1.11 ปานกลาง 4.66 0.54 มากที่สุด 

2.  ฉันคิดว่ าตั ว เองเป็นส่ วนหนึ่ งที่ ควรแสดงความ
รับผิดชอบต่อความสะอาดในชุมชน 

3.42 1.23 มาก 4.31 0.63 มากที่สุด 

3. ฉันพยายามท าการคัดแยกประเภทของขยะก่อนน าไป
ทิ้งทุกครั้ง 

3.25 1.17 ปานกลาง 4.46 0.70 มากที่สุด 

4. ฉันจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการให้ความร่วมมือเพือ่
หาแนวทางจัดการขยะ 

3.87 1.17 มาก 4.42 0.73 มากที่สุด 

5. ถึงแม้ในชุมชนจะไม่มีการจัดการขยะที่ดีแต่ฉันพยายาม
คัดแยกขยะก่อนน าไปท้ิงอยู่เสมอ 

3.25 1.17 ปานกลาง 3.49 0.70 มาก 

6. ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษเมื่อเห็นเศษขยะอยู่ใน
แม่น้ าล าคลอง 

3.91 1.27 มาก 4.32 0.75 มากที่สุด 

7. ฉันพยายามสร้างระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ตนเอง
อยู่เสมอ 

3.40 1.19 ปานกลาง 4.65 0.81 มากที่สุด 

8. ฉันพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
และน าเศษขยะไปใช้ประโยชน์เสมอ 

3.24 1.19 ปานกลาง 3.84 0.65 มาก 

9. ฉันจะช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนน าขยะไปสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

3.24 1.31 ปานกลาง 3.49 0.82 มาก 

10. ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อเห็นว่าคนในชุมชนมีความ 
รับผิดชอบต่อการทิ้งขยะในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

3.83 1.36 มาก 4.65 0.89 มากที่สุด 

11. ฉันรู้สึกสบายใจหากเห็นว่าไม่มีเศษขยะลอยอยู่ใน
แม่น้ าล าคลอง 

4.20 1.23 มาก 4.54 0.51 มากที่สุด 

12. ฉันพยายามใช้วัสดุอย่างอื่นทดแทนถุงพลาสติกเวลา
บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

3.68 1.27 มาก 4.42 0.73 มากที่สุด 

13. ฉันรู้สึกเต็มใจท่ีจะช่วยเก็บเศษขยะที่อยู่ตามถนน 2.32 1.21 น้อย 3.98 0.58 มาก 
14. ฉันคิดว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการ
จัดการขยะคือสิ่งท่ีน่าภาคภูมิใจ 

3.24 1.24 ปานกลาง 4.03 0.82 มาก 

15. ฉันมีความสุขเมื่อได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การรักษาความสะอาดในชุมชน 

3.65 1.18 มาก 4.54 0.87 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.45 1.22 มาก 4.25 0.71 มากที่สุด 
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 จาตารางที่ 4.18  ผลการศึกษาความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย พบว่าผลการศึกษาความ
ตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยก่อนการเนินกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยที่ 3.45 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.22 ซึ่งหมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ระดับมาก  และเมื่อท าการสอบถามเมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือนหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับค่าเฉลี่ยในด้านความตระหนักเกี่ยวกับขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 4.25 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.71 ซึ่งหมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
4.2 ชุมชนต้นแบบ 
 ผลจากการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนที่ ผ่านการ
อบรม ได้น าองค์ความรู้ไปด าเนินกิจกรรมในชุมชนของตนเอง โดยมีผู้น าชุมชนเป็นแกนน าในการด าเนิน
กิจกรรมระหว่างเดือนกรกฏาคม 2562 จนถึงเดือน มีนาคม 2663 ซึ่งคณะด าเนินงานและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ได้จัดกิจกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ และได้ท าการคัดเลือกชุมชนที่มีผลการ
ด าเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
โดยได้ท าการคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ชุมชนต้นแบบ  ซึ่งมีผลการคัดเลือกชุมชนต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะดีเด่น  ดังนี้ 
 4.2.1 ต าบลเรณูใต้ 
  1) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะต าบลเรณูใต้ 
  กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะต าบลเรณูใต้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ต าบลเรณูใต้ อ. 
เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนและลดปริมาณ
ขยะมูลอย โดยการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ในปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 102 ครัวเรือน และมีรายได้จากการด าเนิน
กิจกรรมจนถึงเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 49,213 บาท 
 

   
 

ภาพที่ 4.1 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะต าบลเรณูใต้ 
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ตารางท่ี 4.19  ผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลเรณูใต้  อ. เรณูนคร   
จ. นครพนม 

รายได้จากการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งแตเ่ดือน สิงหาคม 2562–มีนาคม 2563 (บาท) 
จ านวนสมาชกิ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. รวม 
102 ครัวเรือน 5,868 6,389 6,626 6,280 6,689 6,400 6,065 4,896 49,213 

 
 
  2) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยบ้านโคกกลาง    
  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยบ้านโคกกลาง  หมู่ที่ 7 ต าบลเรณูใต้ อ. เรณูนคร      จ. 
นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้จากขยะมูลฝอยในชุมชน  โดยในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 63 
ครัวเรือน และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมจนถึงเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 12,000 บาท 

    
 

ภาพที่ 4.2 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะมูลฝอยบ้านโคกกลาง    
 
  3) กลุ่มการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก และการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
  กลุ่มการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก และการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์   หมู่ที่ 3 ต าบล
เรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก และการ
ท าปุ๋ยหมักอินทรีย์  ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 61 ครัวเรือน โดยน าน้ าหมักจุลินทรีย์แจกจ่ายให้กับสมาชิกเพ่ือ
น าไปใช้ไล่แมลง และบ ารุงดิน รวมถึงก าจัดกลิ่นในห้องน้ า ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่า
แมลงไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อครัวเรือน และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมจนถึงเดือน มีนาคม 2563 จ านวน 
30,500 บาท 
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ภาพที่ 4.3 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มการท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก  
และการท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ต าบลเรณูใต้ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

 4.2.2 ต าบลโพนทอง 
    1) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านเหล่าส าราญ หมู่ 3 
  ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ 3 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 50 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 10,533  บาท 
 

 
 

ภาพที่ 4.4 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านเหล่าส าราญ หมู่ 3 
 

2) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 4 
  ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 4 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
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สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 35 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 14,660  บาท 

     
 

ภาพที ่4.5 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 4 
 3) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 5 
  ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่  10 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 36 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 11,243  บาท 
 

    
  

ภาพที่ 4.6 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 5 
 
 4) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอก หมู่ 6 
  ตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่  6 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
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กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 27 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 6,071  บาท 
 

 
 

ภาพที่ 4.7 การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านดงมะเอกหมู่ 6 
 5) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองลาดควาย หมู่ 7 
  ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่  7 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 19 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 7,310  บาท 
 6) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านเหล่าส าราญ หมู่ 8 
  ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 8 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 31 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 11,830  บาท 
 7) กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านโพนทอง 
  ตั้งอยู่ที่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่  9 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ลดประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่ วนร่วม 3) 
เพ่ือสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 30 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 8,185  บาท 
 8) กลุม่ธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองลาดควาย หมู่ 10 
  ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่  10 ต. โพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลด
ประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือ
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สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนิน
กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ปัจจุบันมีสมาชิก 7 ครัวเรือน  มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2562 – เดือนมีนาคม 2563 รวม 2,113  บาท 
 โดยการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโพนทองนั้น ด าเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง จะเป็นผู้ออกไปเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะถูกก าหนด
วันรับขยะท่ีแตกต่างกันไป โดยจะมีคณะกรรมการธนาคารขยะในแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้จัดท าบัญชีปริมาณขยะที่
น ามารวบรวม หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นผู้น าขยะรีไซเคิลดังกล่าว ไปจ าหน่ายที่ร้านรับซื้อ
ของเก่าในพ้ืนที่ใกล้เคียง และจากการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การด าเนินกิจกรรมธนาคาร
ขยะในเขตพ้ืนต าบลโพนทองนั้น โดยได้เริ่มด าเนินการหลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และได้เริ่ม
ด าเนินการกิจกรรมธนาคารขยะ เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม 2562 จนถึง เดือนมีนาคม 2563 มีรายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.20  ผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลโพนทอง  อ. เรณูนคร   
จ. นครพนม 

รายได้จากการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562–มีนาคม 2563 (บาท) 
จ านวนสมาชกิ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. รวม 
247 ครัวเรือน 8,079 6,776 5,001 8,656 7,462 12,709 10,633 12,610 71,925 

 
 จากตารงที่ 4.20 หลังจากที่ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ใรเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และหลังจากนั้นได้ด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายใต้การดูแล
และให้ค าปรึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองพบว่า มีประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลจ านวน 247 ครัวเรือน โดยมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 6 เดือน จ านวน 71,925 บาท  
 
 4.2.3 ต าบลนาถ่อน 
  1) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซังกกยาง 
   ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 หมู่บ้านถ่อนเหนือ ต. นาถ่อน อ. ธาตุพนม จ. 
นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่  โดยด าเนินกิจกรรม 
การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก ปัจจุบันมีสมาชิก
จ านวน 148 ครัวเรือน ด าเนินกิจกรรมโดยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนแยกขยะออกเป็นสัดส่วนก่อนน าไปทิ้งลง
ในถังขยะชุมชน ผลจากการด าเนินการท าให้ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย จนเป็นที่ ยอมรับของหน่วยงาน
ราชการและชุมชนใกล้เคียง  
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ภาพที่ 4.8 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซังกกยาง 
  
  2) กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้านถ่อนเหนือ ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 
หมู่บ้านถ่อนเหนือ ต. นาถ่อน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 
2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน 
นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนินกิจกรรม การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การก าจัด
ขยะเปียก ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 148 ครัวเรือน และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม รวม 74,000 บาท 

 
 

ภาพที่ 4.9 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย หมู่บ้านถ่อนเหนือ หมู่ที่ 12 
ต. นาถ่อน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 
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 4.2.4 ต าบลดอนนางหงส์ 
 1) กลุ่มรักษาความสะอาดบ้านบูรพา 
 ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 10 หมู่บ้านบูรพา  ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ลดประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) 
เพ่ือสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ และ 5) เพ่ือ
ปรับและจัดสภาพวดล้อมในชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่อาศัย ไร้ขยะมูลฝอย ลดสภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 117 ครัวเรือน และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม รวม 58,000 บาท 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 4.10 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มรักษาความสะอาดบ้านบูรพา 
 

 2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ (น้ าหมักชีวภาพ) 
  ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 9 หมู่บ้านหนองเบ็ญ ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดประมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือสร้างรายได้จากขยะมูลฝอย 4) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาใน
พ้ืนที่ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 111 ครัวเรือน  

   
ภาพที่ 4.11 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (น้ าหมักชีวภาพ) หมู่ 9 หมู่บ้านหนองเบ็ญ 
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 3) กลุ่มน้ าหมักชีวภาพและเกษตรอินทรีย์  
  ตั้งอยู่ เลขที่ 166 หมู่ 1 หมู่บ้านนาแก ต. ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ และ 4) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
ด้านเกษตร โดยใช้น้ าหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี  โดยด าเนินกิจกรรมท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าปุ๋ยอินทรีย์ 
และการก าจัดขยะเปียก ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 102 ครัวเรือน  
 4.2.5 ต าบลบ้านกลาง 
 1) กลุ่มธนาคารขยะบ้านดงยอ 
  กลุ่มธนาคารคัดแยกขยะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 หมู่บ้านดงยอ ต. บ้านกลาง อ. เมือง จ. นครพนม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดยการจัดตั้งธนาคารขยะ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ 
การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 50 ครัวเรือน และมีรายได้รวม 25,800 
บาท 

     
 

ภาพที่ 4.12 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มธนาคารขยะบ้านดงยอ 
 
 2) กลุ่มธนาคารขยะบ้านดงติ้ว  
  กลุ่มธนาคารคัดแยกขยะ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 หมู่บ้านดงติ้ว ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 50 ครัวเรือน  และมีรายได้รวม 
18,900 บาท 

 
ภาพที่ 4.13 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มธนาคารขยะบ้านดงติ้ว 
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 3) กลุ่มหมู่บ้านสะอาด 
  กลุ่มหมู่บ้านสะอาด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านกลางน้อย ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยภายในชุมชน สร้างรายได้จากขยะมูลฝอย และเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน นักเรียน และนักศึกษาในพ้ืนที่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ปัจจุบันมีสมาชิก
จ านวน 21 ครัวเรือน  

 
 

ภาพที่ 4.14 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มหมู่บ้านสะอาด บ้านกลางน้อย ต าบลบ้านกลาง 
 

ตารางท่ี 4.21  ผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลบ้านกลาง   
อ.เมือง จ. นครพนม 

รายได้จากการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562–มีนาคม 2563 (บาท) 
จ านวนสมาชกิ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. รวม 
100 ครัวเรือน 5,163 5,236 5,745 6,080 6,178 6,225 5,441 4,632 44,700 
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 4.2.6 ต าบลท่าค้อ 
 1) กลุ่มกองทุนธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านนาหลวง 
  ตั้งอยู่เลขที่ 201 หมู่ 12 ต. ท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดย าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ และ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์
และการก าจัดขยะเปียก ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 69 ครัวเรือน  และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม 10,500 
บาท 

 
ภาพที่ 4.15 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มกองทุนธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อมบ้านนาหลวง 

 2) กลุ่มธนาคารขยะบ้านใหม่แสงอรุณ 
  ตั้งอยู่เลขที่ 262 หมู่ 11 ต. ท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ 4) แปรรูปขยะมูลฝอย โดยด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ และ 
การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์และการก าจัดขยะเปียก ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 80 ครัวเรือน  และมีรายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรม 17,227 บาท 

 
ภาพที่ 4.16 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มธนาคารขยะบ้านใหม่แสงอรุณ 
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 3) กลุ่มโคกไก่เซา  
  ตั้งอยู่เลขที่ 12/1 หมู่ 6 ต. ท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 2) เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3) เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกประชาชน นักเรียนและนักศึกษาในพ้ืนที่ โดยด าเนินกิจกรรม การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าน้ าหมัก
จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ การก าจัดขยะเปียก และการแปรรูปขยะมูลฝอย ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 80 
และมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม 11,200 บาท  

   
 

ภาพที่ 4.17 การด าเนินกิจกรรมกลุ่มโคกไก่เซา หมู่ 6 ต. ท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม   
 

ตารางท่ี 4.22  ผลการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะของประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าค้อ  อ.เมือง จ. นครพนม 
รายได้จากการด าเนินกิจกรรมธนาคารขยะ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2562–มีนาคม 2563 (บาท) 

จ านวนสมาชกิ ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. รวม 
229 ครัวเรือน 4,163 4,874 4,849 4,965 5,142 5,259 5,419 4,256 38,927 

 
ตารางท่ี 4.23  สรุปผลการด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้จากขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ
ทั้ง 6 ต าบล 

ต าบล อ าเภอ กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมน้ าหมักชีวภาพ 
  จ านวนสมาชิก รายได้ จ านวนสมาชิก รายได้ 

เรณูใต้ เรณูนคร 102  ครัวเรือน 49,213 บาท 61 ครัวเรือน 30,500 บาท 
โพนทอง เรณูนคร 247 ครัวเรือน 71,925 บาท - - 
ดอนนางหงส์ ธาตุพนม - - 117 ครัวเรือน 58,000 บาท 
นาถ่อน ธาตุพนม - - 148 ครัวเรือน 74,000 บาท 
บ้านกลาง เมือง 100 ครัวเรือน 44,700 บาท - - 
ท่าค้อ เมือง 209 ครัวเรือน 38,927 บาท 149 ครัวเรือน 21,700 บาท 

  658 ครัวเรือน 204,765 บาท 475 ครัวเรือน 184,200 บาท 
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4.3 กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในเขต
พื้นที่ 
 จากผลการด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้น าองค์ความรู้นั้นไปใช้ในชุมชนของตนเอง โดยการรวมกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ และลงมือปฏิบัติ จนเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในกิจกรรมของชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีส่วนร่วมในเขตพ้ืนที่ โดยมีผลการประกวดดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 4.18 การด าเนินกิจกรรมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน/หรือกลุ่ม  
ที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 

 1) ต าบลเรณูใต้ 
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะต าบลเรณูใต้ 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  หมู่ที่ 7 บ้านโคกกลาง 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสว่างใหม่ 
 2) ต าบลโพนทอง 
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านเหล่าส าราญ หมู่ที่ 8 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านดงบาก หมู่ที่ 4 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านเหล่าส าราญ หมู่ที่ 3 
 3) ต าบลดอนนางหงส์ 
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านบูรพา หมู่ที่ 10 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ 9 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านนาแก หมู่ที่ 1 
 4) ต าบลนาถ่อน 
   รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านนาถ่อนทุ่ง หมู่ที่ 12 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านนาถ่อนทุ่ง หมู่ที่ 14 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านดงป่ายูง หมู่ที่ 9 
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 5) ต าบลบ้านกลาง 
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านดงยอ หมู่ที่ 8 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านดงติ้ว หมู่ที่ 9 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านกลาง หมู่ที่ 4 
 6) ต าบลท่าค้อ 
  รางวัลที่ 1 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านใหม่แสงอรุณ หมู่ที่ 11 
  รางวัลที่ 2 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านโคกไก่เซา หมู่ที่ 6 
  รางวัลที่ 3 ได้แก่ กลุ่มบริหารจัดการขยะมูลฝอย  บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 
 
4.4 ปริมาณขยะมูลฝอย 
 4.4.1 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
  ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะต าบลนาถ่อนระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2563 ได้จากฐานข้อมูลการ
จัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
 
ตารางท่ี 4.24  ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 

เดือน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 49.20 ตัน 24,750 37.33 ตัน 28,130 41.24 ตัน 16,496 
กุมภาพันธ์ 52.81 ตัน 39,750 42.09 ตัน 16,836 41.18 ตัน 16,472 
มีนาคม 40.37 ตัน 30,380 36.89 ตัน 14,756   
เมษายน 37.16 ตัน 28,130 54.89 ตัน 21,962   
พฤษภาคม 39.91 ตัน 30,000 55.67 ตัน 21,868   
มิถุนายน 21.87 ตัน 16,500 56.15 ตัน 18,460   
กรกฏาคม 25.34 ตัน 16,130 54.15 ตัน 21,660   
สิงหาคม 29.84 ตัน 22,500 53.94 ตัน 21,576   
กันยายน 22.42 ตัน 16,880 40.07 ตัน 16,028   
ตุลาคม 22.46 ตัน 16,880 45.82 ตัน 18,328   
พฤศจิกายน 37.35 ตัน 28,130 39.47 ตัน 15,788   
ธันวาคม 29.70 ตัน 22,500 43.94 ตัน 17,576   
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ตารางที่ 4.25  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 337.17 305.66 -31.51 ตัน -9.34 
ค่าก าจัดขยะ 143,672 122,264 -21,408 บาท -14.90 

 

 
 

ภาพที ่4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 

 

 
 

ภาพที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
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 จากตารางที่ 4.24 และ 4.25 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาถ่อน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อนก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 337.17 ตัน 
และหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 305.66 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 31.51 ตัน ลดลงร้อยละ 9.34  
 และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรมเท่ากับ 143,672 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 122,264 บาท ลดลง 21,408 บาท ลดลงร้อยละ 14.90 
 
 4.4.2 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
ตารางท่ี 4.26  ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 

เดือน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 42.79 17,116 46.41 18,564 35.81 14,324 
กุมภาพันธ์ 31.99 12,796 35.00 14,008 34.16 13,664 
มีนาคม 41.88 16,752 41.03 16,412   
เมษายน 43.73 17,492 42.16 18,160   
พฤษภาคม 54.88 21,952 54.00 22,756   
มิถุนายน 47.16 18,864 49.00 15,108   
กรกฏาคม 45.45 18,180 49.72 18,888   
สิงหาคม 46.96 18,784 53.43 15,784   
กันยายน 33.17 13,268 30.98 12,392   
ตุลาคม 44.20 17,600 37.46 14,984   
พฤศจิกายน 34.97 13,988 34.92 13,968   
ธันวาคม 36.53 14,612 35.09 14,036   

       
ตารางที่ 4.27  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 317.32 261.85 -55.47 -17.48 
ค่าก าจัดขยะ 123,896 99,152 -24,744 -19.97 
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ภาพที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 

 
 จากตารางที่ 4.26 และ 4.27 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนนางหงส์ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 
317.32 ตัน และหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 261.85 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 55.47 ตัน ลดลงร้อยละ 
17.48  
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 และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรมเท่ากับ 123,896 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 99,152 บาท ลดลง 24,744 บาท ลดลงร้อยละ 19.97 
 
 4.4.3 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
ตารางท่ี 4.28  ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

เดือน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 31.13 16,750 37.12 28,130 29.14 22,058 
กุมภาพันธ์ 28.55 21,750 34.69 26,250 28.63 21,959 
มีนาคม 47.56 36,000 42.69 32,316   
เมษายน 47.43 35,630 40.71 30,817   
พฤษภาคม 41.88 31,500 39.63 30,000   
มิถุนายน 30.56 23,250 35.18 26,630   
กรกฏาคม 42.30 31,880 42.60 32,250   
สิงหาคม 43.28 32,630 38.64 29,250   
กันยายน 32.62 24,750 37.65 28,500   
ตุลาคม 35.07 26,250 34.68 26,250   
พฤศจิกายน 33.00 24,250 32.69 24,750   
ธันวาคม 38.77 23,250 30.71 23,250   
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ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 272.62 232.14 -40.48 ตัน -14.84 
ค่าก าจัดขยะ 206,393 176,017 -30,376 บาท -14.71 

 

 
 

ภาพที่ 4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรมและปริมาณขยะมูลฝอย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

 

 
 

ภาพที่ 4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
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 จากตารางที ่4.28 และ 4.29 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านกลาง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 272.62 ตัน 
และหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 232.14 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 40.48 ตัน ลดลงร้อยละ 14.84  
 และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรมเท่ากับ 206,393 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 176,017 บาท ลดลง 30,376 บาท ลดลงร้อยละ 14.71 
 
 4.4.4 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
 ตารางท่ี 4.30  ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 

เดือน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 36.94 27,964 35.34 26,752 
กุมภาพันธ์ 42.65 32,286 31.07 23,519 
มีนาคม 41.40 31,340   
เมษายน 41.91 31,726   
พฤษภาคม 36.96 27,979   
มิถุนายน 48.29 36,556   
กรกฏาคม 67.23 50,893   
สิงหาคม 48.91 37,025   
กันยายน 44.43 33,634   
ตุลาคม 47.78 36,169   
พฤศจิกายน 44.37 33,588   
ธันวาคม 43.13 32,649   
     

ตารางที่ 4.31  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 315.38 295.03 -20.35 -6.45 
ค่าก าจัดขยะ 238,744 223,336 -15,408 -6.45 
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ภาพที่ 4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 

 

 
 

ภาพที่ 4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
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 จากตารางที่ 4.30 และ 4.31 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าค้อ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 315.38 ตัน และ
หลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 295.03 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 20.35 ตัน ลดลงร้อยละ 6.45  
 และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรมเท่ากับ 238,744 บาท และค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 223,336 บาท ลดลง 15,408 บาท ลดลงร้อยละ 6.45 
 
 4..4.5 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เนื่องจากไม่มีรถเก็บ
ขยะมูลฝอย ดังนั้นประมาณขยะมูลฝอย จึงใช้การประมาณการตามปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2562 โดยใช้อัตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 0.00091 ตัน คูณด้วยจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ (คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ,หน้าที่ 9) โดยจ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฏร์ ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 4,778 ซึ่งได้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลเรณูใต้ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.32  ปริมาณขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 

เดือน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท 
กุมภาพันธ์ 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท 
มีนาคม 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท   
เมษายน 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท   
พฤษภาคม 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท   
มิถุนายน 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท   
กรกฏาคม 4.35 ตัน 0  บาท 4.35 ตัน 0  บาท   
สิงหาคม 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท   
กันยายน 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท   
ตุลาคม 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท   
พฤศจิกายน 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท   
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ธันวาคม 4.35 ตัน 0  บาท 3.15 ตัน 0  บาท   
 
ตารางที่ 4.33  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 30.45 22.05 -8.40 -27.58 
ค่าก าจัดขยะ 0 0 0 0 

หมายเหตุ : ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง คือ ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้ประชาชนในพื้นท่ีน ามาให้ธนาคารขยะ 
 

 
 

ภาพที่ 4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 

 
 จากตารางที่ 4.33 และ 4.33 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
เรณูใต้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 30.45 ตัน 
และหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 22.05 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 8.40 ตัน ลดลงร้อยละ 6.45  
 ส่วนค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ มีค่าเป็น 0 บาท เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูไต้ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ 
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 4.4.6 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ เนื่องจากไม่มีรถเก็บ
ขยะมูลฝอย ดังนั้นประมาณขยะมูลฝอย จึงใช้การประมาณการตามปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2562 โดยใช้อัตราการเกิดปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล 0.00091 ตัน คูณด้วยจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฏร์ (คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของจังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ,หน้าที่ 9) โดยจ านวนประชากรตามทะเบียน
ราษฏร์ ในปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 4,190 ซึ่งได้ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึน้ในพ้ืนที่ต าบลโพนทอง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.34  ปริมาณขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

เดือน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ ปริมาณขยะ ค่าก าจัดขยะ 

มกราคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท 
กุมภาพันธ์ 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท 
มีนาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท   
เมษายน 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท   
พฤษภาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท   
มิถุนายน 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท   
กรกฏาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.81 ตัน 0  บาท   
สิงหาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท   
กันยายน 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท   
ตุลาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท   
พฤศจิกายน 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท   
ธันวาคม 3.81 ตัน 0  บาท 3.11 ตัน 0  บาท   

 
ตารางที่ 4.35  การเปรียบเทียบปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดก่อนและหลังการด าเนินกิจจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 
 ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63   
ปริมาณขยะ 26.67 21.77 -5.56 -20.84 
ค่าก าจัดขยะ 0 0 0 0 

หมายเหตุ : ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง คือ ปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้ประชาชนในพื้นท่ีน ามาให้ธนาคารขยะ 
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ภาพที่ 4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ด าเนินกิจกรรม 
และปริมาณขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
 จากตารางที่ 4.34 และ 4.35 ปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพนทอง เมื่อเปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยหลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 7 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ท าการเปรียบเทียบกับปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองก่อนการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยก่อนด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 26.67 ตัน 
และหลังด าเนินกิจกรรม เท่ากับ 21.77 ตัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 5.56 ตัน ลดลงร้อยละ 20.84  
 ส่วนค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีค่าเป็น 0 บาท 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูไต้ไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยของประชาชนในพ้ืนที่ 
 
4.5 ปริมาณขยะมูลฝอยและค่าก าจัดหลังการด าเนินกิจกรรม 
ตารางท่ี 4.36 ปริมาณขยะและค่าก าจัดขยะในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ 
อบต.  ก่อนด าเนินกิจกรรม หลังด าเนินกิจกรรม ผลต่าง ร้อยละ 

ม.ค. 62 – ก.ค. 62 ส.ค. 62 – ก.พ. 63 
นาถ่อน ปริมาณขยะ 337.17 305.66 -31.51 -9.34 

ค่าก าจัดขยะ 143,672 122,264 -21,408 -14.90 
ดอนนางหงส์ ปริมาณขยะ 317.32 261.85 -55.47 -17.48 

ค่าก าจัดขยะ 123,896 99,152 -24,744 -19.97 
บ้านกลาง ปริมาณขยะ 272.62 232.14 -40.48 -14.84 

ค่าก าจัดขยะ 206,393 176,017 -30,376 -14.71 
ท่าค้อ ปริมาณขยะ 315.38 295.03 -20.35 -6.45 
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ค่าก าจัดขยะ 238,744 223,336 -15,408 -6.45 
เรณูใต้ ปริมาณขยะ 30.45 22.05 -8.40 -27.58 

ค่าก าจัดขยะ 0 0 0 0 
โพนทอง ปริมาณขยะ 26.67 21.77 -5.56 -20.84 

ค่าก าจัดขยะ 0 0 0 0 
 
 จากตารางที่ 4.36 เมื่อน าปริมาณขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 
2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 1 ,299.61 ตัน และหลังด าเนินกิจกรรมพบว่า ปริมาณขยะมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,138.5 ตัน ลดลง 
161.77 ตัน คิดเป็นร้อยละ 12.45 
 และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กรกฏาคม พ.ศ.
2562 เท่ากับ 712,705 บาท และหลังด าเนินกิจกรรมพบว่าค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่าง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 620,769 บาท ลดลง 91,936 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 
 
4.6 รายได้จากการด าเนินโครงการ 
 หลังจากประชาชนในพ้ืนที่ที่เจ้าร่วมโครงการ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในด้าน การคัดแยะขยะที่
ต้นทาง การจัดตั้งธนาคารขยะ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย และการเลี้ยง
ไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย  ผู้น าชุมชนและผู้ที่ผ่านการรับการถ่ายทอดได้ท าการรวบรวมสมาชิกและมี
การจัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจาก
คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนมและองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลจากการด าเนิน
กิจกรรม ท าให้ประชาชนในพืนท่ี มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.37 รายได้จากการด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

ต าบล พ้ืนที่เป้าหมาย 
รายได้จากการด าเนินกิจกรรม 

(บาท) 

1. เรณูใต ้

กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะ 49,213 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย  หมู่ที่ 3 30,500 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย  หมู่ที่ 7 12,000 

รวม 91,713 

2. โพนทอง 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย  หมู่ที่ 3 10,533 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย  หมู่ที่ 4 14,660 
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กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่5 11,243 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่6 6,071 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่7 7,310 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่8 11,830 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่9 8,125 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่10 2,113 
กลุ่มการเลี้ยงไสเ้ดือนในการก าจดัขยะมูลฝอย อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 รวม 71,925 

3. 
ดอนนางหงส์ 

กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่10 58,000 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่9 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่1 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
กลุ่มการเลี้ยงไสเ้ดือนในการก าจดัขยะมูลฝอย อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

รวม 58,000 

4. บ้านกลาง 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่ 7 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่ 8 25,800 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่ 9 18,900 

 รวม 44,700 

ต าบล พ้ืนที่เป้าหมาย 
รายได้จากการด าเนินกิจกรรม 

(บาท) 

5. นาถ่อน 
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมซักกกยาง อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่2 74,000 

รวม 74,000 
 กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่6 11,200 

6. ท่าค้อ กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่11 17,227 
 กลุ่มบรหิารจดัการขยะมลูฝอย   หมู่ที ่12 10,500 
 รวม 38,927 

  379,265 บาท 

 
 จากตารางที่ 4.37 พบว่าต าบลที่มีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมได้มากที่สุดคือ ต าบลเรณูใต้ มีรายได้ 
91,713 บาท รองลงมาคือ ต าบลนาถ่อน 74,000 บาท  และต าบลโพนทอง 71,925 บาท ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.38 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

ล าดับ พื้นที่เป้าหมาย 
ค่าใช้จ่ายในก าจัดขยะลดลง 

( บาท ) 
 ร้อยละ 

1 ต าบลเรณูใต้ - - 
2 ต าบลโพนทอง - - 
3 ต าบลดอนนางหงส์ 24,744 19.97 
4 ต าบลบ้านกลาง 30,376 14.71 
5 ต าบลนาถ่อน 21,408 14.90 
6 ต าบลท่าค้อ 15,408 6.45 

  91,936 บาท x = 14.07 
 
 จากตารางที่ 4.38 องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยได้มาก
ที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ลดค่าใช้ค่ายในการก าจัดขยะ จ านวน 30,376 บาท รองลงมาคือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ จ านวน 24,744 บาท และ องค์การบริหารส่วนต าบลนถ่อน จ านวน 
21,408 บาท ตามล าดับ ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มี
ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะลดลงเป็น 0 บาท เนื่องจาก ทั้ง 2 องค์การบริหารต าบลดังกล่าว ไม่ได้มีการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยในพื้นท่ี ไม่มีรถเก็บขยะมูลฝอย ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

  
 โครงการ การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครพนม เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครพนม และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้สามารถลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะ น า
ขยะมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ โดยใช้หลักการ 3R โดยท าการศึกษาบริบทของชุมชนและ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในพ้ืนที่ 
6 ต าบล ได้แก่ 1) ต าบลเรณูใต้ อ. เรณูนคร จ. นครพนม 2) ต าบลโพนทอง อ. เรณูนคร จ. นครพนม 3) ต าบล
ดอนนางหงส์ อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 4) ต าบลนาถ่อน อ. ธาตุพนม จ. นครพนม 5) ต าบลบ้านกลาง อ. เมือง 
จ. นครพนม และ 6) ต าบลท่าค้อ อ. เมือง จ. นครพนม ภายใต้รูปแบบ นาคู่ โมเดล ดังแสดงในภาพที่ 5.1  

 
 

ภาพที่ 5.1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ที่มากที่สุด คือ ครัวเรือนน าเศษใบไม้ เศษหญ้า น าไปท าปุ๋ยหมักแทนการก าจัดด้วยวิธีการเผา โดยพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.70 S.D. = 1.17 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
𝐱 = 2.32  S.D. = 1.19 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 2.38 
 5.1.2 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสูงสุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ครัวเรือนมีการก าจัดขยะเปียก  เช่น เศษอาหาร เศษข้าว เศษผักและผลไม้ 
โดยการน าไปท าปุ๋ย หรือ น าไปเป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปทิ้งในถังขยะเปียกที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ  โดย
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.46 S.D. = 0.71 สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรม  𝐱 = 2.43  S.D. = 1.22 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 2.03 
 5.1.3 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสูงสุดเป็นล าดับที่ 3 คือ ครัวเรือนทิ้งขยะมูลฝอย  โดยค านึงถึงการแยกประเภทของขยะมูลฝอย คือ 
ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จะไม่ทิ้งรวมในถังเดียวกันโดยพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม โดยเฉพาะ โดยพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลังการ
จัดกิจกรรม 𝐱 = 4.85 S.D. = 0.37 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  𝐱 = 2.97  S.D. = 1.28 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่าง
ระดับพฤติกรรมเท่ากับ 1.98 
 5.1.4 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่มีการเปลี่ ยนแปลงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมน้อยที่สุดเป็นล าดับที่สุดท้าย คือ สมาชิกในครัวเรือนของท่านให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนหรือ เพ่ือน
บ้าน หรือหน่วยงานราชการในการรักษาความสะอาดมูลฝอยภายใชชุมชน โดยพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.46 S.D. = 0.41 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  𝐱 = 4.86  S.D. = 
0.86 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 0.23 
 5.1.5 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่มีการเปลี่ ยนแปลงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมน้อยที่สุดเป็นล าดับรองสุดท้าย คือ ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะ เช่น พลาสติก โลหะ แก้ว กระดาษ 
ออกจากขยะชนิดอ่ืน เพ่ือรอการน าไปจ าหน่ายให้กับร้านรับซื้อของเก่าโดยพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.90 S.D. = 0.37 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  𝐱 = 4.16  S.D. = 1.11 
โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 0.74 
 5.1.6 จากการศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 600 คน ตอบค าถามเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน 20 ข้อ พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยหลังการจัด

กิจกรรม x = 14.8  S.D. =1.51 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม x = 10.3  S.D. = 1.66 
 5.1.7 เมื่อน าปริมาณขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้ง 6 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน
กรกฏาคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 1 ,299.61 ตัน และหลังด าเนินกิจกรรมพบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 1,138.5 ตัน ลดลง 161.77 ตัน คิด
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เป็นร้อยละ 12.45  และค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน 
กรกฏาคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 712,705 บาท และหลังด าเนินกิจกรรมพบว่าค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 620,769 บาท ลดลง 
91,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.90 
 5.1.8 องค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยได้มากท่ีสุดคือ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ลดค่าใช้ค่ายในการก าจัดขยะ จ านวน 30,376 บาท รองลงมาคือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนนางหงส์ จ านวน 24,744 บาท และ องค์การบริหารส่วนต าบลนถ่อน จ านวน 21,408 บาท 
ตามล าดับ ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้และองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีค่าใช้จ่ายในการก าจัด
ขยะลดลงเป็น 0 บาท เนื่องจาก ทั้ง 2 องค์การบริหารต าบลดังกล่าว ไม่ได้มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ไม่
มีรถเก็บขยะมูลฝอย ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 5.1.9 จากการด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม หลังจากประชาชน
ในพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในด้าน การคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดตั้งธนาคาร
ขยะ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การท าปุ๋ยอินทรีย์จากขยะมูลฝอย และการเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย  
ผู้น าชุมชนและผู้ที่ผ่านการรับการถ่ายทอดได้ท าการรวบรวมสมาชิกและมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่
แตกต่างกันไปตามบริบทของพ้ืนที่ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาจากคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม
และองค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลจากการด าเนินกิจกรรม ท าให้ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรม  379,265 บาท 
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5.2 การวิเคราะห์ผล 
 5.2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างต าบล 
  จากผลการด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ดังแสดงในภาพที่ 5.1 พบว่า 
ผลการด าเนินกิจกรรมทั้ง 6 ต าบลนั้นมีความแตกต่างกัน คณะผู้วิจัยจึงท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้ ผล
ด าเนินกิจกรรมมีความแตกต่างกัน  ดังนี้ 
ตารางท่ี 5.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างต าบล 

 ประเด็น
ความ

แตกตา่ง 

ต าบล ผลจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ให้
เกิดความแตกตา่ง 

ผลการวิเคราะห ์

1 ร า ย ไ ด้ จ า ก
ก า รด า เ นิ น
กิจกรรม 

1. เรณูใต้ 
2. โพนทอง 
3. ดอนนางหงส์ 
4. นาถ่อน 
5. บ้านกลาง 
6. ท่าค้อ 

79,713 บาท 
71,925 บาท 
58,000 บาท 
74,000 บาท 
44,700 บาท 
60,627 บาท 

1. จ านวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมกิจกรรม  
2. ผู้น าชุมชน 
 
 
 
3. ความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

1. ต าบลที่มีจ านวนครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมมาก
ที่สุดจะมีรายได้จากการด าเนินกิจกรรมมากที่สุด 
2. ผู้น าชุมชนที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย มีความรู้และความ
เข้าใจที่ดี และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อในชุมชน
ที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
3. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม ตามที่ผู้น า
ชุมชนเสนอ และเป็นแกนน าในการด าเนิน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ 
 

2.  ปริมาณขยะ
และค่าใช้จ่าย
ในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

1. เรณูใต้ 
2. โพนทอง 
3. ดอนนางหงส์ 
4. นาถ่อน 
5. บ้านกลาง 
6. ท่าค้อ 

ลดลงร้อยละ 27.58 
ลดลงร้อยละ 20.84 
ลดลงร้อยละ 17.48 
ลดลงร้อยละ 9.34 
ลดลงร้อยละ 14.84 
ลดลงร้อยละ 6.45 

1. ผู้น าชุมชน 
 
 
 
2. ความร่วมมือของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 
3. ความร่วมมือของ
หน่วยงานราชการใน
พื้นที่ 
 

1. ผู้น าชุมชนที่ผ่านการอบรมและถ่ายทอดองค์
ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย มีความรู้และความ
เข้าใจที่ดี และสามารถน าไปถ่ายทอดต่อในชุมชน
ที่รับผิดชอบอย่างจริงจัง 
2. ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนในการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรม ตามที่ผู้น า
ชุมชนเสนอ และเป็นแกนน าในการด าเนิน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง และการน าขยะเปียกในครัวเรือนไปใช้
ในการท าปุ๋ยอินทรีย์  
3. การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล อสม. องค์การ
บริหารส่วนต าบล นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ สถานี
พัฒนาที่ ดิน  ส านักงานสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด
นครพนม และสถานศึกษาในพื้นที่ที่ เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  ท า ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ร่ ว ม มื อ   ก า ร
ประสานงานให้ความช่วยเหลือแนะน าข้อมูลใน
ด้านต่าง ๆ ที่ จ า เป็น รวมทั้ งการสนับสนุน
บุคลากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้แก่
ชุมชน 
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 ประเด็น
ความ

แตกตา่ง 

ต าบล ผลจากการด าเนิน
กิจกรรม 

ปัจจัยที่ส่งผลให้ให้
เกิดความแตกตา่ง 

ผลการวิเคราะห ์

3. ค่าใช้จ่ายใน
ก า ร ก า จั ด
ขยะมูลฝอย 

1. เรณูใต้ 
2. โพนทอง 
3. ดอนนางหงส์ 
4. นาถ่อน 
5. บ้านกลาง 
6. ท่าค้อ 

ลดลงร้อยละ 27.58 
ลดลงร้อยละ 20.84 
ลดลงร้อยละ 17.48 
ลดลงร้อยละ 9.34 
ลดลงร้อยละ 14.84 
ลดลงร้อยละ 6.45 

1.  ปริมาณขยะมูล
ฝอย 
 
 
 
 
 

1 .  ปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ ลดลง  เนื่ อ งจาก
ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ มีการก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง มีการคัดแยกขยะก่อนก่อน
น าไปทิ้ง การน าขยะบางชนิดไปซ้ า การจัดกิจกรม
ธนาคารขยะ การก าจัดขยะเปียกโดยการน าไปท า
น้ าหมักชีวภาพ ส่งผลให้ปริมาณขยะลดลง และ
แปรผันโดยตรงกับค่าก าจัดขยะ  

  
 5.2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

1. การเปลี่ยนแปลงระดับครัวเรือน  
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้น 

เมื่อพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการประเมินความรู้ เช่น ประเภทของขยะมูลฝอย ประโยชน์ และอันตราย
จากขยะมูลฝอย สีของถังที่ใช้ในการคัดแยกขยะ ส่งผลให้ในแต่ละครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ออกตาม
ชนิดและประเภทของขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง แทนการน าขยะทุกชนิดไปทิ้งรวมกัน 

2. การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน 

   ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูล สร้างเครื่องมือ  
รวบรวมข้อมูล ร่วมคิดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย เช่น การด าเนินกิจกรรมธนาคาร
ขยะรีไซเคิล การจัดท าน้ าหมักจุลินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์จาก
ขยะมูลฝอย เป็นต้น ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และเกิดบรรยากาศการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 3. การเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร 
  จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาในการร่วมมือกันระหว่าง นักวิจัย 
หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนม และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการได้บรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนในแผนงานประจ าปี มีการสนับสนุน
และจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการประกวดหมู่บ้านหรือ
ชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการประสานงานและส่งผ่านข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยของแต่
ละหน่วยงาน 
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5.3 อภิปรายผล 
 5.2.1 ก่อนการจัดกิจกรรมพบว่าส่วนมากครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามไม่ได้ท าการคัดแยกขยะมูลฝอย
ก่อนน าไปก าจัด โดยมีจ านวน 1,260 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64.00  และ ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนก่อนน าไปทิ้งหรือน าไปก าจัด จ านวน 709 ครัวเรือน  คิดป็นร้อยละ 36.00 เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญเห็นว่า การคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ใช่เรื่องที่มีความจ าเป็นเพราะ ถึงแม้จะท าการแยกขยะมูลฝอย แต่เมื่อรถ
เก็บขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจัดเก็บ พนักงานก็จะน าขยะมูลฝอยทั้งหมดเทรวมกัน 
 5.2.2 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ที่มากที่สุด คือ ครัวเรือนน าเศษใบไม้ เศษหญ้า น าไปท าปุ๋ยหมักแทนการก าจัดด้วยวิธีการเผา โดยพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.70 S.D. = 1.17 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
𝐱 = 2.32  S.D. = 1.19 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 2.38 เนื่องจากหลังจากที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมผ่านการจัดกิจกรรมคืนข้อมูลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่มีความตระหนักเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับอ าเภอ ยังได้ตั้ งกฏ
ระเบียบเกี่ยวกับการห้ามเผาขยะมูลฝอยในชุมชน และฟางข้าวในไร่นา ท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเศษ
ใบไม้ เศษหญ้า น าไปท าปุ๋ยหมักแทนการก าจัดด้วยวิธีการเผาลดลง 
  5.2.3 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมสูงสุดเป็นล าดับที่ 2 คือ ครัวเรือนมีการก าจัดขยะเปียก  เช่น เศษอาหาร เศษข้าว เศษผักและผลไม้ 
โดยการน าไปท าปุ๋ย หรือ น าไปเป็นอาหารสัตว์ หรือน าไปทิ้งในถังขยะเปียกที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ  โดย
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนหลังการจัดกิจกรรม 𝐱 = 4.46 S.D. = 0.71 สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรม  𝐱 = 2.43  S.D. = 1.22 โดยมีค่าเฉลี่ยผลต่างระดับพฤติกรรมเท่ากับ 2.03 เนื่องจากก่อนการด าเนิน
กิจกรรม ประชาชนส่วนมากไม่ได้ท าการคัดแยกขยะมูลฝอย ดังข้อมูลลที่ปรากฎในข้อที่ 5.2.1 ดังนั้นประชาชน
จึงได้น าขยะเปียก เศษอาหาร เษญข้าว เศษผลไม้ รวมกับขยะชนิดอ่ืน ลงในถังขยะที่ทาง องค์การบริหารส่ วน
ต าบลจัดไว้ให้ แต่หลังจากการด าเนินกิจกรรมพบว่า ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีการคัดขยะเปียก เช่น เศษ
อาหาร เศษข้าว เปลือกผลไม้ ออกจากขยะชนิดอ่ืน และน าไปทิ้งลงในถังขยะเปียก ที่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลได้เห็นความส าคัญในการก าจัดขยะเปียก และได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้ อถังขยะเปียกแจกให้กับทุก
ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้พฤติกรรมของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ท าให้นักวิจัยได้ค้นพบ
กระบวนการต่าง ๆ จนท าให้เกิดประสบผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  คณะจึงผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ที่
อาจเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน  ดังนี้ 

1. ภาครัฐให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
 ภาครัฐโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับปัญหา

การจัดการขยะมูลฝอย และเป็นตัวกลางประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะ ทั้ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อส.ม. สถานศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
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ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ และความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควรมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนชัดเจน และบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนมีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวและเกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ทวิช ยะ
ปะนันท์  (2555) ที่ได้ท าการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลสอง อ าเภอสองจังหวัดแพร่ โดย
ใช้การวิจัยเชิงปฏบัติการแบบมีส่วรร่วมและการวิจัยเชิงส ารวจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ปัญหา แสดงความคิดเห็น และสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย  

 
2. กิจกรรมภาคสนามที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

  ในการวิจัยครั้งนี้คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม ได้น าหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาท ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน อส.ม. สถานศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของภาครัฐ จึงท าให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหา และหาวิธีการ
แก้ปัญหาไปพร้อมกันระหว่างการศึกษา ดังนั้นเมื่อมีกิจกรรมชุมชนก็จะให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นอย่างด ี

3. สร้างการแข่งขันของชุมชนในการท าโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลควรสร้างกลไกการแข่งขันกันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ท้องถิ่น โดยแบ่งชุมชนออกเป็นสองส่วนและมีการด าเนินโครงการ พร้อมแข่งขันไปในตัวโดยวัดผลด้วยการ
ประกวด และมีรางวัลให้ส าหรับชุมชนที่มีผลการด าเนินงานที่ดี จึงท าให้ผู้น าชุมชนมามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น 
ท าให้เกิดการความสามัคคีด าเนินการช่วยเหลือกันในชุมชน  

4. กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
  การคัดแยกและขายขยะ โดยดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม จูงใจด้วยค่าตอบแทนที่มาจากขยะ 
ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท าให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ถึงประเภทของขยะ และคุณค่าของขยะระหว่างการคัดแยก จึง
เป็นการปลูกผังเยาวชนให้รู้จักการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัว 
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แผนภาพกระบวนการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เริ่มต้น 

รวบรวมข้อมูล 

การคืนข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านการบริหารจัดการขยะในพ้ืนที่ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

บริบทฃุมฃน การบริหารจัดการขยะ 

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอด 
เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดการบริหารจัดการขยะ ธนาคารขยะ/การสร้างรายได้จากขยะ 

นาคู่โมเดล นาราชควายโมเดล 

การด าเนินการกิจกรม 

สิ้นสุดโครงการ 

ประเมินผลโครงการ 

การวิพากษ์ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย 

น้ าหมัก
จุลินทรีย์ 

ปุ๋ยหมัก 
อินทรีย์ 

การเลี้ยง
ไส้เดือน 

การติดตามผล 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถามการจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก-5 

แบบสอบถาม ชุดที่ 1 
การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 

ค าชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและสภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป(ของผู้ตอบแบบสอบถาม) 
โปรดเติมเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างและกรอกข้อความในช่องว่าง ที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
1. เพศ     ชาย        หญิง 
2. อายุ 
   21 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี  มากกว่า 60  ปี 
3. สถานภาพในครัวเรือน 
   หัวหน้าครัวเรือน    ผู้อาศัย (คู่สมรส)   ผู้อาศัย (บุตร ธิดา)  
   ผู้อาศัย (ญาติ)     ผู้อาศัย (ไม่ใช่ญาติ) 
4. การศึกษา 
   ไม่ได้เรียนหนังสือ     ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา(ปวช.)     
   อนุปริญญา (ปวส.)  ปริญาญาตรี   สูงกว่าปริญาญาตรี 
5. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
   บ้านเดี่ยว   ตึกแถว/ห้องแถว  ทาวน์เฮาส์ 
6. การใช้ประโยชน์ที่อยู่อาศัย 
   อาศัยอย่างเดียว  ร้านค้า/สถานประกอบการ  อยู่ อ าศั ย และป ระกอบ
กิจการ 
7. อาชีพ 

อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน(บาท) อาชีพเสริม รายได้ต่อเดือน(บาท) 
  เกษตกรรม ……………………………..   เกษตกรรม …………………………….. 
  ประมง ……………………………..   ประมง …………………………….. 
  รับจ้าง ……………………………..   รับจ้าง …………………………….. 
  บริการ/ขนส่ง ……………………………..   บริการ/ขนส่ง …………………………….. 
  ธุรกิจ/ค้าขาย ……………………………..   ธุรกิจ/ค้าขาย …………………………….. 
  แม่บ้าน ……………………………..   แม่บ้าน …………………………….. 
  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ……………………………..   รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ …………………………….. 
  นักเรียน/นักศึกษา  ……………………………..   นักเรียน/นักศึกษา  …………………………….. 
  ไม่มีอาชีพ ……………………………..  ไม่มีอาชีพ …………………………….. 
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7. รายได้รวมของครัวเรือนต่อเดือน 
           น้อยกว่า 10,000 บาท            10,001 – 20,000 บาท          
   20,001 – 40,000 บาท           มากกว่า 40,000 บาท 
 
ส่วนที่ 2 สภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
8. การคัดแยกขยะ 
  ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง   คัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้ง 
 
9. ความถี่ในการก าจัดขยะ 
  ทุกวัน  ทุก 2-3 วัน  ทุก 4-5 วัน  ทุก 6-7 วัน  ไม่แน่นอน 
 
10. ถังขยะ/หรือภาชนะรองรับขยะ 
  มีถังขยะ / มีภาชนะรองรับขยะ 
  ไม่มีถังขยะ / ไม่มีภาชนะรองรับ 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 
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แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมของท่านปฏิบัติมากที่สุดเพียง 1 ข้อ โดยก าหนด
ค าตอบเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ 

 5 หมายถึง  ปฏิบัติเป็นประจ า 
 4 หมายถึง  ปฏิบัติบ่อยครั้ง 
 3 หมายถึง  ปฏิบัติบางครั้ง 
 2 หมายถึง  นาน ๆ ปฏบัติครั้ง 
 1 หมายถึง  ไม่เคยปฏิบัติเลย 

ประเด็นค าถาม 5 4 3 2 1 
ด้านพฤติกรรม      
1. ท่านคัดแยกเศษอาหาร ไปใช้ประโยชน์ เช่น ให้อาหารสัตว์ หรือ ท าปุ๋ย
หมัก 

     

2. ท่านไม่ทิ้งเศษอาหาร เศษข้าว เปลือกผลไม้ รวมกับขยะชนิดอื่น      
3. ท่านคัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมมาใช้ใหม่ได้ เช่น ถุงพลาสติก ขวด
น้ าพลาสติก ขวดแก้ว ก่อนการน าไปทิ้ง เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ 

     

4. ท่านคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ าพลาสติก ขวดแก้ว เพื่อน าไว้
จ าหน่าย 

     

5. ท่านใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก เมื่อไปจ่ายตลาดหรือซื้อของใช้ทั่วไป      
6. ท่านก าจัดเศษใบไม้ เศษหญ้า โดยการน าไปท าปุ๋ยหมัก แทนการเผา      
7. ท่านทิ้งเศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ ลงในถังขยะ
สีเขียว ที่อบต. หรือหน่วยงานราชการจัดหาให้ 

     

8. แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ลงใน
ถังขยะสีเหลือง ที่อบต. หรือหน่วยงานราชการจัดหาให้ 

     

9. ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอกพลาสติกห่อลูกอม ซอง
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหารโฟมเปื้อนอาหาร ลงในถัง
ขยะสีน้ าเงิน ที่อบต. หรือหน่วยงานราชการจัดหาให้ 

     

10. ท่านทิ้งหลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่  
ภาชนะที่ใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช ลงในถังขยะสีน้ าเงิน ที่อบต. 
หรือหน่วยงานราชการจัดหาให้ 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
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แบบสอบถาม ชุดที่ 3 
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 

อธิบายแบบสอบถาม: แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมิได้ระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ตอบแบบทดสอบนี้ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ค าชี้แจง ให้เลือกข้อที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุด โดยกาเครื่องหมาย x ลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้  

1.  ขยะแบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก. 2 ประเภท  ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท 
2. ข้อใดคือขยะเปียก หรือ ขยะอินทรีย์ 
 ก. พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป    
        ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม 
 ข. แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษ 
    พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
 ค. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ     
        กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมง 
 ง. เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  
       เศษเนื้อสัตว์ 
3. ข้อใดคือขยะทั่วไป 
 ก. พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป    
        ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม 
 ข. แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษ 
    พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
 ค. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ     
        กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมง 
 ง. เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  
       เศษเนื้อสัตว์ 
4. ข้อใดคือขยะรีไซเคิล 
 ก. พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป    
        ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม 
 ข. แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษ 
    พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
 

 ค. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ     
        กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมง 
 ง. เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  
       เศษเนื้อสัตว์ 
5. ข้อใดคือขยะอันตราย 
 ก. พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป    
        ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร กล่องโฟม 
 ข. แก้ว กระดาษกระป๋องเครื่องดื่มเศษ 
    พลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม 
 ค. หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่มือถือ     
        กระป๋องสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมง 
 ง. เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้  
       เศษเนื้อสัตว์ 
6. ขยะทั่วไป จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
7. ขยะรีไซเคิล จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
8. ขยะเปียก หรือ ขยะอินทรีย์ จะต้องทิ้งลงในถัง
ขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
9. ขยะอัตราย จะต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
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10. ขยะในข้อใด ต้องทิ้งลงในถังขยะสีแดง 
    ก. กล่องโฟม      ข. ขวดแก้ว 
    ค. เศษผัก ผลไม ้ ง. กระป๋องยาฆ่าแมง     
 
11. ของเล่นบุตรหลานที่ท ามาจากพลาสติก ต้อง
ทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน หรือ สีฟ้า 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
 
12. ขวดน้ าปลา ขวดซอส ขวดซีอ้ิว ที่ท าจากแก้ว 
ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน หรือ สีฟ้า 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
 
13. เศษผักและผลไม้ ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน หรือ สีฟ้า 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
 
14. ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และ แบตเตอรี่มือถือ 
ต้องทิ้งลงในถังขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน หรือ สีฟ้า 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
 
15. เปลือกหอยแครง หอยนางรม ต้องทิ้งลงในถัง
ขยะสีอะไร 
   ก. สีแดง    ข. สีน้ าเงิน หรือ สีฟ้า 
   ค. สีเหลือง    ง. สีเขียว 
 

16.  ข้อใดคือการ Reduce ตามแนวคิด 3R 
   ก. การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 
   ข. การน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
   ค. การรวบรวมขวดแก้ว หรือกระป๋อง 
      น้ าอัดลมน าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
  ง.  การซ่อมแซมเครื่องใช้แทนการน าไปทิ้ง 
 
17.  ข้อใดคือการ Reuse ตามแนวคิด 3R 
   ก. การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 
   ข. การน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใส่น้ าใหม่ 
   ค. การรวบรวมขวดแก้ว หรือกระป๋อง 
      น้ าอัดลมน าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
  ง.  การซ่อมแซมเครื่องใช้แทนการน าไปทิ้ง 
 
18.  ข้อใดคือการ Recycle ตามแนวคิด 3R 
   ก. การลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม 
   ข. การน าขวดน้ าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
   ค. การรวบรวมขวดแก้ว หรือกระป๋อง 
      น้ าอัดลมน าไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า 
  ง.  การซ่อมแซมเครื่องใช้แทนการน าไปทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  
 

ใบค าตอบ 
แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้ 

เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
-------------------------------------------------------------------- 

 
ชื่อ – สกุล....................................................วันที่..............เดือน.................................พ. ศ................... 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่าง ที่ท่านคิดว่าถูกต้องเพียงข้อเดียว 
 
ข้อที่ ก ข ค ง  ข้อที่ ก ข ค ง 
1      16     
2      17     
3      18     
4      19     
5      20     
6      21     
7      22     
8      23     
9      24     
10      25     
11           
12           
13           
14           
15           
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แแบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

แบบสอบถาม ชุดที่ 4 
แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ข้อความ ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ฉันกังวลว่าปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นและไม่ได้รับ
การจัดการที่ดีจะส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดล้อม 

     

2. ฉันคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ควรแสดงความ 
รับผิดชอบต่อความสะอาดในชุมชน 

     

3. ฉันพยายามท าการคัดแยกประเภทของขยะ
ก่อนน าไปทิ้งทุกครั้ง 

     

4. ฉันจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการให้ความ
ร่วมมือเพ่ือหาแนวทางจัดการขยะ 

     

5. ถึงแม้ในชุมชนจะไม่มีการจัดการขยะท่ีดีแต่ฉัน 
พยายามคัดแยกขยะก่อนน าไปทิ้งอยู่เสมอ 

     

6. ฉันกังวลเกี่ยวกับเรื่องมลพิษเมื่อเห็นเศษขยะอยู่
ในแม่น้ าล าคลอง 

     

7. ฉันพยายามสร้างระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้
ตนเองอยู่เสมอ 

     

8. ฉันพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและน าเศษขยะไปใช้ประโยชน์เสมอ 

     

9. ฉันจะช่วยรณรงค์ให้คนในชุมชนน าขยะไปสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม 

     

10. ฉันรู้สึกสบายใจเมื่อเห็นว่าคนในชุมชนมีความ 
รับผิดชอบต่อการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ 

     

11. ฉันรู้สึกสบายใจหากเห็นว่าไม่มีเศษขยะลอย
อยู่ในแม่น้ าล าคลอง 

     

12 . ฉั น พ ย าย าม ใช้ วั ส ดุ อ ย่ า ง อ่ื น ท ด แ ท น
ถุงพลาสติกเวลาบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

     

13. ฉันรู้สึกเต็มใจที่จะช่วยเก็บเศษขยะที่อยู่ตาม
ถนน 

     



  
 

14. ฉันคิดว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลด
ปัญหาการจัดการขยะคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ 

     

15. ฉันมีความสุขเมื่อได้แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
ในการรักษาความสะอาดในชุมชน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

------------------------------------------------------------- 
  วันพฤหัสบดีที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
------------------------------------------------------------- 

 
วัน ศุกร์ ที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 
 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 

------------------------------------------------------------- 
  วันที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอธาตุพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอธาตุพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน 
------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุม่ที่ 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 

 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
------------------------------------------------------------- 

  วันที่ 24  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 

 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 

------------------------------------------------------------- 
  วันที่ 25  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอเรณูนคร  
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ 
------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุม่ที่ 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มที่ 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 
 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
------------------------------------------------------------- 

  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอเมืองนครพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอเมืองนครพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 
 



  
 

ก าหนดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 

------------------------------------------------------------- 
  วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 
 08.30 – 09.00  น.    ลงทะเบียน 
 09.00  - 09.10  น.    พิธีเปดิประชุม 
 09.10  – 10.15  น.   ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
          นครพนม โดย   
    - นายอ าเภอเมืองนครพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
      - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
      นครพนม 
 10.15 - 10.30 น.       พักเบรก 
 10.30 – 11.00 น.       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
            นครพนม โดย  
     - นายอ าเภอเมืองนครพนม 
    - ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  
    - ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
               นครพนม 
     - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
 11.00 - 12.00 น.       – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์ขยะมูลฝอยในชุมชนและวิธีการจัดการขยะ
    มูลฝอยในชุมชน  โดยผู้น าชุมชนและผู้แทนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อสะท้อน 
    ปัญหาและความต้องการของชุมชน  
           12.00 -13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.15          FOCUS  GROUP / SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะ 
      มูลฝอยระดับต าบลรวมถึงเสนอแนวทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
   14.15 - 14.10 น.       พักเบรก 
 14.15 – 16.00 น.      – การน าเสนอ SWOT ANALYSIS ทางด้านการบริหารและจัดการขยะมูล
    ฝอยระดับต าบล  โดยผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมถึงเสนอแนว 
               ทางการบริหารจัดการขยะระดับต าบล 
          - การตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม  
 16.00          ปิดประชุม 



  
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 

ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ 
------------------------------------------------------------- 

 
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 
 08.30 – 08.45  น.      ลงทะเบียน 
 08.45  - 09.00  น.     พิธีเปิดประชุม 
 09.00  – 10.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 10.15 - 10.30 น.        พักเบรก 
 11.30 - 12.00 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
           12.00 -13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 –14.15   น.     แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 14.15 - 14.30 น.        พักเบรก 
 14.30 - 16.30 น.        แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ (ต่อ) 
     กลุ่มท่ี 1. ธนาคารขยะและการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
     กลุ่มท่ี 2 การท าปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอยและการท าน้ าหมัก 
                จุลินทรีย์ การท าปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
     กลุ่มท่ี 3 การเลี้ยงไส้เดือนในการก าจัดขยะมูลฝอย 
 16.30   ปิดการอบรม 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

รายช่ือและที่อยู่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ล าดับ รายชชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ต าบล 
1 นางสาวนันทิตา  ปรัญญา 1 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
2 นายณรงค์ฤทธิ์   บุญก้อน 59 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
3 นางสาวกนกลดา  ศรีหาเศษ 6 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
4 นางอ้อมใจ   ไกรษร 98 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
5 นางสาวหนูคิด  ผลโยญ 32 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
6 นางสาวกนกวรรณ  ผลโยญ 152 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
7 นายพัฒนา  มิสงอน 36 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
8 นางแพงศร ี ปรัญญา 28 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
9 นางสาวค าสวย  แสนลัง 128 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
10 น.ส.มาลีจันทร์   แสนลัง 99 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
11 วัดโนนสวัสดิการาม   หมู่ที่ 3 โพนทอง 
12 นางวรรณภา  ปรัญญา 80 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
13 นางจิตตรา   ธงยศ 62 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
14 นายสมพงษ ์  แสนลัง 45 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
15 นางปนัดดา  ปรัญญา 109 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
16 นางบังอร   พลหาญ 83 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
17 นางเพ็ญศรี  สารทอง 2 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
18 นายสมศักดิ ์ ปรัญญา 74 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
19 นางเครือวัลย์  สาระมัด 110 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
20 นางค าปาน  ธงยศ 60 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
21 นายบุญเพ็ญ  ผลโยญ 78 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
22 นางทัศนีย์  สุขะลี้ 85 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
23 นายช านาญ  ธงยศ 56 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
24 นางสินทะรา  แสงสว่าง 30 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
25 นายค าคิด  แสนลัง 82 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
26 นางกลีบ   ปรัญญา 89 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
27 นางบุญมา   ปรัญญา 4 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
28 นางธนาพร  ธงยศ 156 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
29 นายเตียงค า  ปรัญญา 11 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
30 นางไพจิตร  ธงยศ 64 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
31 นางศรีพนม  ศรีสมัย 65 หมู่ที่ 3 โพนทอง 



  
 

32 นายไพทูล  แสนลัง 93 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
33 นางสาวเพชรใสยง  แสนลัง 121 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
34 นางค าใส   แสนลัง 54 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
35 นายสุระชัย  โกพลรัตน์ 61 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
36 นายพันธฤทธิ์  แสนลัง 48 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
37 นายเรืองไทย   ธงยศ 91 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
38 นายศรีเทพ   ธงยศ 75 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
39 นางสมอาจ   มะนุโย 8 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
40 นาวสาวไหมแก้ว  แสนลัง 52 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
41 นางส าราญ   แก่นจันทร์ 50 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
42 นายวิจิตร  แก้วมณีชัย 86 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
43 นายออนสุนะ  ธงยศ 14 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
44 นางกมลา   ธงยศ 54 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
45 นายคงเดช   ปรัญญา 77 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
46 นางอัมรา  ธงยศ 19 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
47 นางจันทร  ปรัญญา 58 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
48 นางบัวลอง  ธงยศ 98 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
49 นางณัฐวลัย   แสนลัง 22 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
50 นายประโชด  ครโสภา 119 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
51 นางธัญลักษณ์  พิณราช 125 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
52 นางพรเพชร  เตโช 144 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
53 นางธัญดา  จรีรัตน์กุล 129 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
54 นายสีมุล   ธงยศ 44 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
55 นายนันตภพ  ไชยวงษ์ 7 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
56 นายด าเนิน  ปรัญญา 68 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
57 น.ส.ธัญญารัตน์  ปรัญญา 67 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
58 นางบัวเฮือง  ธงยศ 5 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
59 นางหวานใจ   ศรีจักร 9 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
60 นางกนกนวล   ครโสภา 102 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
61 นายสมพร  ผิวจันดา 10 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
62 นายชัยพิชิต   แสนลัง 29 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
63 นายอัฐทิรัด  วงค์จันทร์ 153 หมู่ที่ 3 โพนทอง 



  
 

64 อบต.โพนทอง 98 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
65 นางสาวกนิษฐา  ยะไวย์ 18 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
66 นายอลงกต  มิสงอน 20 หมู่ที่ 3 โพนทอง 
67 นายประเสริฐ  ค ากรลือชา 17 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
68 นายหาร   ค ากรลือชา 26 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
69 นางจันทสิน    ค ากรลือชา 27 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
70 นายสมาน  ค ากรลือชา 55 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
71 นายสมชัย   มองทัง 105 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
72 น.ส.วลิัยลัก  ธนระพิษ 70 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
73 นายทิวัตถ ์ จันสว่าง 117 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
74 นางชนกาญจน์  บังชมโพธิ์ 64 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
75 นางละมัย  บ้งชมโพธิ์ 18 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
76 น.ส.พัชณีญา  กุลภา 59 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
77 นางจันทร  สาทอง 116 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
78 นายธีรวัฒน์  พลเชียงขวาง 178 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
79 นางโสดา  ภูเดช 75 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
80 นางสมสมัย บ้งชมโพธิ์ 21 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
81 นางแสงฐี   จันสว่าง 46 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
82 นางวิไลลักษณ ์  อุโท  7/1 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
83 นายภูมรินทร์  ธนระพิษ 113 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
84 นายวิสิทธิ์  ลีหล้าน้อย 116 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
85 นายพิทักสิน  ธนระพิษ 12 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
86 นายสุระจิตร  นามพลแสน 187 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
87 นายธงชัย  ล าพงษ์ 84 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
88 นายสมัย  คาโรจะ   หมู่ที่ 4 โพนทอง 
89  นางวาดี   จันทร์สว่าง 48 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
90 นายฟ้าใส   คาโรจะ 229 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
91 นางใบมา  ธรรมจันทร์ 204 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
92 นางสะใบทอง  ธนระพิษ 144 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
93 นางเทวี  ไกรษร 98 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
94 นางฐิติยารัตน์  หลวงกลาง 31 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
95 นางสาวนิตยา  นาติโน 3 หมู่ที่ 4 โพนทอง 



  
 

96 นางจุลณ ี บ้งชมโพธิ์ 223 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
97 นางมอญ  หนูมั้น 24 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
98 นายชวลิดา   มุมแดง 25 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
99 น.ส.ดารุณี  พลเชียงขวาง 213 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
100 นายยนมา   นาติโน 36 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
101 นางอาจิณ  โคตรทุมมี 80 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
102 นางเวท   ไชยวงษ์ 74 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
103 นายอรุณ  ภูค าวงษ์ 172 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
104 นางใสค า  พลเชียงขวาง 30 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
105 นางกองพัน  จ าลองสอง 79 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
106 นางนาไล   นนทรา 41 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
107 นายอุดมศักดิ์  ปราบมีชีย 35 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
108 น.ส.ประทุมวัล  ก้านเกตุ 157 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
109 นายอภินันท ์ ทองสว่าง 49 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
110 นางมอญ  งอกวงษ์ 33 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
111 นางรัศม ี  นาติโน 61 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
112 นายวีรพล 134 หมู่ที่ 4 โพนทอง 
113 นายสุระศักดิ ์ ธนระพิษ   หมู่ที่ 4 โพนทอง 
114 นายประสาท  ศรีเรือง 166 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
115 นางทองรัตน์  ศรีเมือง 151 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
116 นายค าสอน   วังกะธาตุ 48 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
117 นางโชติรส   คะเนนิล 137 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
118 นางดาหวัน  วรรณา 141 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
119 นางสุภาพร  โกพล 105 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
120 นางเพ็ญสวาท  ชัยนา 102 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
121 นายสุขสมฤทธิ์   พรหมพินิจ 114 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
122 นายสินศักดิ์  มะโนชาติ 147 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
123 นายพงไสว   ชิณจักร์ 41 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
124 นายกองมา  จันแดง 32 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
125 นายกิตต ิ สายสมุทร 153 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
126 พันตรีผดุง   ทิพย์วงษ์ 198 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
127 นายพีระศักดิ์  หงษาวงษ์ 165 หมู่ที่ 5 โพนทอง 



  
 

128 นายยงยุทธ   ทิพย์วงษ์ 130 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
129 นางเพ็ญจันทร์  กิตติธรรม 116 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
130 นายสมชัย   ชิณจักร์ 37 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
131 นายทรงศิลป์   โกพลรัตน์ 59 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
132 นายสุรสิทธิ์  โกพล 77 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
133 นางประกายดาว  เพ็ชรัตน์ 195 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
134 พระปรีดา  เพ็ชรัตน์ 233 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
135 นายโชติ  ชากิจด ี 133 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
136 นายอาทิตย์   โกพลรัตน์ 179 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
137 นางหนูคิด  ผิวเหลือง 149 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
138 นายธนชาติ  แพงสกล 200 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
139 นางมยุรี  พรรณุวงษ์ 160 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
140 นางไพมวล  พลโลก 58 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
141 นางสมคิด  โกพล 106 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
142 นางยุพาภรณ์  ธ.น.ดี 123 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
143 นางสงบ   หงษาวงษ์ 100 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
144 นางพิกุล   อ่างค า 12 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
145 นางนพคุณ   ทิพวงษ์ 103 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
146 นางเติมสวาท  วังกะธาตุ 11 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
147 นางวงเดือน   พันธะปลิว 25 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
148 นางสาวพจนา  ทิพวงษ์ 104 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
149 นางสมใจนึก  ก้านเกตุ 54 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
150 นางสมเพศ   อุติลา  57 หมู่ที่ 5 โพนทอง 
151 นายสุธารักษ์   ล าพูน 216 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
152 นางวรรณา  รัชโน 160 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
153 นางหวานใจ  ค ามูล 159 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
154 นางสุภาพรณ์    ศรีเรือง 148 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
155 นายสุขใจ   ไชยวารี 224 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
156 นางเรืองยศ  สีหาสุข 18 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
157 นางสุพัตรา  จิตพิมพ์ 28 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
158 นางสินประหัส  แพงศรี 20 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
159 นายพรใส  เกษรราช   หมู่ที่ 6 โพนทอง 



  
 

160 นางบุญเลิง  สายสั้น 75 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
161 นางแววค า  ระมงคล 55 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
162 นางทองแถว  จิตสงคราม 4 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
163 นายแจ่ม  วังกะธาตุ 87 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
164 นายมานิตย์  เกษรราช 78 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
165 นายประเสริฐ  มหาโคตร 2 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
166 น.ส.เกตณา  แก้วมณีชัย 7 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
167 นางสูนทอง  กิตติธรรม 19 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
168 นางมาลา  แก้วมณีชัย 21 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
169 นางไลอ้อน  พลาจันทร์ 61 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
170 นางพิมพ์ใจ  เกษรราช 27 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
171 นายพักสงคราม  เกษรราช 30 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
172 นางสาวศรีสุดา  จันทร์โท 65 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
173 นางละมัย  เพชรรัตน์ 52 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
174 นางอนามัย  ปัจอาษา 26 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
175 นางสินประทรัพย์  ชิณจักร์ 11 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
176 นายศิริ  วรรณา 118 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
177 นายบุญเจียม  ชิณจักร 10 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
178 นางสมคิด  วารสิน 95 หมู่ที่ 6 โพนทอง 
179 นางเฉลิม    ธงยศ 6 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
180 นายราชัน   อินทะโร 74 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
181 นายกิตติพล  แก่นจันทร์ 109 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
182 นายอาดิษ   ผลโยญ 126 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
183 นางทิพปสอน   ผลโยญ 50 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
184 นายบุญเยี่ยม  วิโย 14 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
185 นายสิทธิชัย  ช่างส ุ 51 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
186 นายอภิชัย  ยอดมงคล 54 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
187 นางสงวนศรี  จอมสมสระ 63 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
188 นางอารัก  ธงยศ 7 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
189 นายชูศักดิ์  อินทะโร 31 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
190 นายสุวิช  จิตไชโย 117 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
191 นายพลชัย   จันทร์ไตร 81 หมู่ที่ 7 โพนทอง 



  
 

192 นางทองสร้อย   หมู่ที่ 7 โพนทอง 
193 นายบุญทวี  ยะไวย์ 68 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
194 นายอดิศร  แสนลัง 76 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
195 นางพัชรา  ผลโยญ 1 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
196 นางสิน   อินทะโร 32 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
197 นายขวัญชัย   อินทะโร 118 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
198 นายพิทักษ์  อินทะโร 114 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
199 นายมงคล  ทองขันธุ์ 75 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
200 นางรจนา   แสนลัง 36 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
201 นางผานิตย์  ท ามาน 45 หมู่ที่ 7 โพนทอง 
202 นายปริญญา  วันทาดี 63 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
203 นายสีหา  มิสงอน 32 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
204 นางบุญม ี สารทอง 4 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
205 นายบังอร  จันทึก 123 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
206 น.ส.ส ารวย  อ่อนทองหลาง 21 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
207 นายสงวนศักดิ์  เบญจศิล 99 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
208 นางจันเทวี  ธงยศ 38 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
209 นายสุพัน  มิสงอน 169 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
210 นางระออ  ปรัญญา 66 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
211 นายมงคล  ค ามุล 8 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
212 นางวินัยพร  ธงยศ   หมู่ที่ 8 โพนทอง 
213 นายสมาน  ธงยศ   หมู่ที่ 8 โพนทอง 
214 นางทัศพร  ปรัญญา 6 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
215 นางสมสนิด  แก่นจันทร์ 90 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
216 นายจรัส  ยะไวย์ 17 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
217 นางเปรมจิต  ธงยศ 141 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
218 นายอิสระ  มุละนันท์ 152 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
219 นางวิไลวรรณ   ครโสภา 18 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
220 นางมะลิตา  ขันชัย 17 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
221 นางนงค์รัก  มิสงอน 39 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
222 นายพิสวาส   ธงยศ 54 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
223 นางกมลทิพย์   บุดดี 146 หมู่ที่ 8 โพนทอง 



  
 

224 นางค าล้อม  มิสงอน 16 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
225 นางทิพวัน  ค าเนตร 3 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
226 นางจรูญศรี  ค าสีหา 149 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
227 นางชวนจิต   ปรัญญา 135 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
228 นางสาววาสนา  ชูกลิ่นหอม 165 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
229 นางพาม ี สารทอง 5 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
230 นางใบสอน   สารทอง 51 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
231 นางวรนุช  แสนลัง 23 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
232 นายธีระพงษ์  ธงยศ 7 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
233 นายคมเดช   ยะไวย์ 73 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
234 นายจันทะสิน   มิสงอน 11 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
235 นางหนูเรียน   ปรัญญา 162 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
236 นางสาวอ่อนจิต  วิโย 82 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
237 นายอาร ี แสนลัง 28 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
238 นายแพงมา  ธงยศ 34 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
239 นางจันเพ็ช  ครโสภา 47 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
240 นายกองศร ี  ครโสภา 59 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
241 นางกาไวย์  มิสงอน 131 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
242 น.ส.นิรมล   มิสงอน 56 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
243 นายกาญจนา  เรทนู 84 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
244 นางพนิดา  มิสงอน 36 หมู่ที่ 8 โพนทอง 
245 นายสุรพล  สิงห์คะ 101 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
246 นายราชัน   สิงห์คะ 472 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
247 นางธัญญารัตน์     แก่นจันทร์ 228 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
248 นางจิตร  รามฤทธิ์ 186 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
249 นายสมชาย  บุญขวาง 308 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
250 นายทรงศักดิ์   โคตรวงษ์ 224 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
251 นางสาวอนงค์จิตร    กิจันดา 189 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
252 นายวิชัย   งอกวงษ ์ 182 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
253 นางสมพิน  ชรารินทร์ 350 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
254 นายค าปลิว    บุตนะ 199 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
255 นางสาวสุวิภา  อัคสังข ์ 357 หมู่ที่ 9 โพนทอง 



  
 

256 นายวิชัย   สิงห์คะ 268 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
257 นายสุภาพ   อรรคสังข์ 82 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
258 นางรัญญา  ราชสิน 176 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
259 นางรุ่งนภา   กุลวงษ์ 325 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
260 นางดรุณ ี  วิโย 260 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
261 นายคชาภรณ์  สิงห์คะ 253 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
262 นายสมศักดิ ์ อรรคสังข์ 351 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
263 นายวิชัย   วโิย 193 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
264 นางจาณ ี มหาเสนา 188 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
265 นางฉลวย   แก่นจันทร์ 382 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
266 นายประยงค ์ วิโย 220 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
267 นายสมฤทธิ์   แพนสิงห์   หมู่ที่ 9 โพนทอง 
268 นายพูนทวี  ยอดมงคล 468 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
269 นางจันทร์เนตร  ทรงพันธุ์ 83 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
270 นายวีระยุทธ  ท ามาล 324 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
271 นางเอราวัณ  จิตราช 276 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
272 น.ส.จิราภา  อรรคสังข์ 399 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
273 นายใบค า  รัตนมาลี 197 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
274 นางมลลักษณ์  ราชชมภู 457 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
275 นางทองยุ้น  พงษานันท์ 301 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
276 นางมลลักษณ์   ราชชมพู 457 หมู่ที่ 9 โพนทอง 
277 พระปราศัย  จันทะโชโต   หมู่ที่ 9 โพนทอง 
278 นายเรืองเดช   สีธานนท์ 43 หมู่ที ่10 โพนทอง 
279 นายวิเชียร   ผาทา 53 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
280 นางสงวนศักดิ์  ยะไวย์ 90 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
281 นายส าเร็จ  แสนค า 45 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
282 นายคงฤทธิ์  อินทะโร 41 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
283 นางพิศวาศ  อินทะโร 49 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
284 นางพูนสวัสดิ์  อินทะโร 102 หมู่ที่ 10 โพนทอง 
285 นายเฉลียว  อุติลา 7 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
286 นางสาวนฤมน  แผ่นสิงห์ 12 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
287 นายสุชาติ  ราชฐาน 16 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 



  
 

288 นายเวียงชัย  แสนค า 23 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
289 นางสาวณัฐสุดา  คณานันท์ 66 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
290 นางค าผด  อุติลา 88 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
291 นางประนงค์  อุติลา 88 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
292 นายภากร  รุ่งแสง 105 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
293 นายเชาวรัตน์  ราชฐาน 106 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
294 นางทัศนีย์  ราชฐาน 106 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
295 นางสมพิน  หงษาวงค์ 115 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
296 นายชาติชาย  ราชฐสน 130 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
297 นายค าสาน  มงคล 142 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
298 นายวิวารักษ์  เพ็ชรัตน์ 151 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
299 นายมิตรเสน่ห์  อุติลา 157 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
300 นายวิสิทธิ์  จันภิรมย ์ 195 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
301 นายสมศักดิ์  ธงยศ 145 หมู่ที่ 4 เรณูใต้ 
302 นางด าเนิน  ศรีมงคล 1 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
303 นายประดิษฐ์  คณานันท์ 3 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
304 นางประนอม  อุสังหาร 5 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
305 นางอม  เพ็ชรรัตน์ 6 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
306 นางสาวเขมิกา  เพ็ชรัตน์ 6 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
307 นางสาวศรีสุดา มหุโย 7 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
308 นางรัชนีกร  บุญละ 9 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
309 นางนิภารัตน์  จวงพลงาม 10 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
310 นางอัมริน  อุติลา 10 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
311 นางรัตพร  อุติลา 12 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
312 นายสีทา  ไชยรัตน์ 12 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
313 นายบุญรัตน์  หงษาวงค์ 14 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
314 นายอนุวัฒน์  เมืองโคตร 15 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
315 นางสุขบาลี  พันศิล 17 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
316 นานสุขไสว  นันศิล   17 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
317 นายมิตรชัย  วังกะธาตุ 20 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
318 นายค าผอง  ทานะขันธ์ 27 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
319 นางคิณค า  ราชฐาน 42 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 



  
 

320 นางสาวจริยา  ชินจักร 45 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
321 นายมูลทอง  มหุวัน 48 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
322 นายช านาญ  นะคะรังสุ 52 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
323 นายนุกร  สอยผาลา 58 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
324 นางสาวการุณ  พลชา 61 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
325 นายค าหาร  คณานันท์ 61 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
326 นางแก่นสี  ธนจวง 62 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
327 นายกู้เกียรติ  มหุวัน 65 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
328 นายล าไพ  อุติลา 70 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
329 นายอนุชิต  อุติลา 70 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
330 นายธวัช  แสนค า 71 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
331 นางวัชราภรณ์  แสนค า 71 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
332 นางสาวรัชนกษ์  แสนค า 72 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
333 นายสมทรง  แก้วแคน 73 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
334 นางจิราภรณ์  มหุวัน 74 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
335 นายวีระสิทธิ์  แสนค า 75 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
336 นายส่งเสริม  แก้วมณีชัย 89 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
337 นางสาวเพลินใจ  ราชฐาน 95 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
338 นายดนตรี  แผ่นสิงห์ 96 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
339 นายก้องเกียรติ  ไชยยา 98 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
340 นายถ่อน  มนุโย 100 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
341 นายธนูทอง  วังกะธาตุ 101 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
342 นายเทวา  วังกะธาตุ 101 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
343 นายสมรักษ์  ประทุมาน 102 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
344 นายสนุกใจ  ราชฐาน 107 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
345 นางคีทอง  ราชฐาน 107 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
346 นายจินดา  มหุวัน 115 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
347 นางสาวเดือนเพ็ญ  มหุวัน 115 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
348 นายพิศนุ  วังกะธาตุ 116 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
349 นางสุรียงค์  วังกะธาตุ 116 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
350 นางประกายทิพย์  สุทธิสาร 128 หมู่ที่ 7 เรณูใต้ 
351 นายวิรัตน์  แผ่นสิงห์ 9 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 



  
 

352 นายสา  ทานะขันธ์ 11 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
353 นายกิตติพัฒน์ อรรคศรีกร 12 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
354 นายธงชัย  พลเหี้ยมหาญ 15 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
355 นายขวัญพร  คณานันท์ 18 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
356 นางสกล  คณานันท์ 18 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
357 นางสมศรี  อุสังหาร 33 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
358 นายขวัญชัย  แผ่นสิงห์ 42 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
359 นายทรงเกียรติ  อุติลา 59 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
360 นายลือชัย  แสนค า 77 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
361 นางสาวณัฐพร ชินจักร 88 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
362 นายกรุงไทย  คณานันท์ 98 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
363 นางพัชญา ทานะขัน 98 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
364 น.ส. สภุาภรณ์  คณานันท์ 99 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
365 นางวราพร  คณานันท์ 99 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
366 นางศิริเนตร  ล าทอง 126 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
367 นางสาวดารุณี  ศรีมงคล 145 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
368 นายเอกพงษ์  แผ่นสิงห์ 149 หมู่ที่ 10 เรณูใต้ 
369 นางฉวีวรรณ  คณานันท์ 1 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
370 นางกาญจนา  ไชยสิทธิ์ 7 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
371 นางมยุรา  เกินเชิง 8 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
372 นางผกาทิพย์  ทองบุญธาตุ 9 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
373 นางบุญสาน  เมืองโคตร 9 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
374 นางดารา  แผ่นสิงห์ 17 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
375 นายบุญเลิศ  ช านาญ 19 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
376 นายเกียรติศักดิ์  รัตนวงค์ 20 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
377 นางสาวเด่นนภา พาลค า 20 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
378 นายทรงมา  แสนค า 22 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
379 นายสุมน  อุสังหาร 35 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
380 นางสีพนม  บุตรติลา 44 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
381 นางยุพา  มหุวัน 50 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
382 นายวาศุกร์  อุ่นใจ 52 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
383 นางโพธิ์  แสนวาส 52 หมูที่ 13 เรณูใต้ 



  
 

384 นางงามตา  แสนค า 74 หมูที่ 13 เรณูใต้ 
385 นายอาคม อินทรพรหม 12/1 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
386 นายปริญญา  พรมชาลี 89 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
387 นงพัชรินทร์  บีฉายี 82 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
388 นายพันทิพย์  อินทิราช 156 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
389 นายบุญคลื้ม พรธิสาร 88 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
390 นายแพงตา  รอบคอบ 22 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
391 นางพิราวรรณ  ค าปัน 78 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
392 นายวัน  พรมชัย 69 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
393 นางมาลัย  สุชานันท์ 64 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
394 นางอุไรวรรณ  กัลยาฤทธิ์ 158 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
395 นายบุญเลี้ยง  แสนเมือง 115 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
396 นางสาวสมใจ  โฉมเฉลา 171 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
397 นายพงษ์เพชร ตะวงษศา 54 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
398 นางรัตนาพร  รูปเหลี่ยม 161 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
399 นางสุพัฒรา  หาญมูล 102 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
400 นางฉวีวรรณ  รอกฮ้อย 42 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
401 นายชัชวาล  ฝ่านรีย์ 99 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
402 นางสาววัณนิภา  ศรพรหม 36 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
403 นางปราณี  ไชยมาตร 85 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
404 นางปราสัย  สายืน 23 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
405 นางล าทูล โสภา 113 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
406 นางสาวปวีณา  หาญมูล 15 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
407 นางมงคล  เพียนผล 33 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
408 นายบุญยอ  จันทร์อุด 27 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
409 นายภัน  ตะอินทร์ 20 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
410 นางสาวชลธิชา  ตะอินทร์ 20 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
411 นางสาวภัทรา  แข็งแรง 167 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
412 นายบุญโฮม  ยุทธเนตร 12 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
413 นางแตงอ่อน  บุดผา 7 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
414 นายสุทา  จันสุภา 157 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
415 นายเพ็ชรบูรณ์  บุดผา 86 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 



  
 

416 นางเกศินี  แสนเมือง 177 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
417 นายพุฒ  ศรีหราช 48 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
418 นางสมใจ  เยาว์ชัย 60 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
419 นางร าพรรณ  กล้องเขียว 3 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
420 นางสาวเพชรมณี  แก้วก่อง 100 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
421 นางนิ่มนวล แหว่นพรม 122 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
422 นางรัชนี  เยาว์ชัย 128 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
423 นางวรรณพร  สมจิตร 79/1 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
424 นายฉลอง  ค าซาว 127 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
425 นางโพธิ์ศรี  ปารีสร้อย 58 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
426 นางบานเย็น  ปารีสร้อย 141 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
427 นางเพชรสมร  สุวรรณ 11 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
428 นายณรงค์ฤทธิ์  พิมพ์โชติ 21 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
429 นายสมเพศ  พิมพ์โชติ 95 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
430 นางสาวประภาพร พรมชาลี 44 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
431 นางเพ็ญศรี  ไชยมาตร 23/1 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
432 นายรุ่งเรือง ไชยมาตร 116 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
433 นายประพล  ดีละ 25/1 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
434 นายบุญเศษ  พิมพ์โชติ 30 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
435 นางสุวิพา กองศรี 32 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
436 นายประสิทธิ์  ดีค า 112 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
437 นางจันเพิน  สานา 32 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
438 นางสาววรรณะ  ดีพรม 55 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
439 นางเสวย  แสนเมือง 65 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
440 นางไกลตา  แร่ทอง 74 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
441 นางสาวมันทนา  พรมมาลี 180 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
442 นายศิลปะชัย  ดีพรม 139 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
443 นายสุทธิรัตน์  แสนเมือง 183 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
444 นางวิลาสินี สามารถ 32  หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
445 นางวาสนา  แหว่นพรม 70 หมู่ที่ 6 ท่าค้อ 
446 นางทุมมี  นามบุรี 325 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
447 นางรัติยา ชาหอม 72/1 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 



  
 

448 นางวงดือน  อินที 7 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
449 นางพันมหา  ชายืน 160/2 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
450 นางจินตนา  ทมวงษา 3 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
451 นางมัณฑนา  มังคละคีรี 215 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
452 นางบุญล้วน  สาสอน 176 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
453 นางร าไพ  ค าพิระ 149 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
454 นายสาคร  เข็มปัญญา 70 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
455 นายวิลัย  กินลา 77 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
456 นายทอมสิน  อินก้อ 57 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
457 นายวิมง  อินก้อ 6 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
458 นายประภาส  ต้องโฮม 249 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
459 นางอรทัย  จันทปัน 3 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
460 นางเทวี  อินที 154 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
461 นางบุญโฮม  อินก้อ 71 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
462 นางอนันต์  อุ่นอาสา 9 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
463 นายมนตรี  อินก้อ 280 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
464 นางราตรี  ค าผาย 250 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
465 นายกิตินนท์ ศรโกศล 244 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
466 นางอ าพร  อินก้อ 152 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
467 นางบัวผัด  พิมสา 309 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
468 นายค า บัวสาย 199 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
469 นางกองสี  มังคะละคีรี 30 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
470 นางวิลัย  จ าปา 147 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
471 นางสมร  จ าปา 202 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
472 นาวเทวี  ชนะพจน์ 149/1 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
473 นางอมรรัตน์  จ าเนตร 37 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
474 นายอานุ  บุญปกครอง 261 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
475 นายณรงค์ศักดิ์  ด้วงยา 294 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
476 นางค ามอญ  อินก้อ 36 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
477 นางศิวพร  ค าขาว 160 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
478 นางสาววิระภา  จิตตโคตร 260 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
479 นายเงิน  ต้นใหญ่ 61 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 



  
 

480 นายไชยา  โพชราษฏร 254 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
481 นางระเบียบ  อุ่นอาสา 267 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
482 นางประเพณี  อุ่นอาสา 285 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
483 นายพันมหา  ค ายืน 162 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
484 นางสุดารัตน์  ศรีวงษา 72 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
485 นายบุญศรี ศรีวงษา 240 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
486 นางแพงดี  ศรีวงษา 16/1 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
487 นางสิริกาน  หมุนสี 161 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
488 นายสุเมธ  อุ่นอาสา 160/1 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
489 นางอุษา  สมจิตร 45 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
490 นางกนกอร  ยอดสุบรรณ 35 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
491 นางสมประสุข  อุ่นอาสา 263 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
492 นางพุดซา  จ าปา 258 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
493 นางนงลักษณ์  ต้นใหญ่ 20 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
494 นายณรงค์  อุ่นอาสา 328 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
495 นางจันทวี  นริสาร 15 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
496 นางพรจิตร  แจ่มใจบุญ 15 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
497 นางสาวิตรี  วง์ทอง 69 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
498 นางสาวธิดารัตน์  ต้นใหญ่ 163/2 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
499 นางวนิดา  อุ้นอาสา 49 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
500 นางวรนุช  มังคละคีรี 215 หมู่ที่ 11 ท่าค้อ 
501 นางหอม  ค าฝ่าย 123 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
502 นางสาวเจียมใจ  บุญวงษ์ 100 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
503 นางแก้วมณี  สังหารภพ 60 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
504 นางกลมแตง  ลีหา 59 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
505 นางอานงค์  พุฒตาแสง 61 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
506 นางจัด  จันทปัน 72 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
507 นางฉลาด  หัดสา 55 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
508 นายพูนทวี  กัดสา 55 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
509 นายมานิจ  โคตรทาม 128 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
510 นางทองใส  ค าฝ่าย 94 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
511 นางบุญหนา  ตาทิพย์ 139 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 



  
 

512 นายประจักษ์  ต้นใหญ่ 99 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
513 นายแหลม  ต้นใหญ่ 25 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
514 นายวารีย์  ค าฝ่าย 94 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
515 นายศรีสวรรค์  มาค า 194 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
516 นายภูธร  ลังกา 174 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
517 นายทองหล่อ  ค าฝ่าย 93 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
518 นางเตียง  เข็มปัญญา 91 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
519 นายประทีบ  โพชราษฏร 191 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
520 นางละม่อม ศรีลาโพธิ์ 174 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
521 นางจันหอม เพชรพินิจ 37 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
522 นางบัวผัน  ค าฝ่าย  92 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
523 นายทวี  เข็มปัญญา 52 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
524 นางพรรณี  ต้นใหญ่ 56 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
525 นายวรรทา พิมพงษ์ 53 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
526 นางลี  จันส ี 50 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
527 นางเนตรนภา  หัดสา 24 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
528 นายพรมมา  หัดสา 51 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
529 นางค ากอง  ชูหนู 15 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
530 นางเฉลียว  ค าฝ่าย 73 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
531 นายแอ่น  ศรีวงษา 106 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
532 นางประนอม  พิมพ์พงษ์ 109 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
533 นางบัวลี  อุณหพรหม 58 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
534 นางค ากอง  ชาพงศ์ 64 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
535 นางตัน  นริสาร 30 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
536 นางโอกาส  จันสี 50 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
537 นางนฤมล  ธรรมโม 13 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
538 นางฝนทอง  กินลา 16 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
539 นางแสวง  จ าปา 17 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
540 นายอุปถัมภ์  สิทธิยา 185 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
541 นายบุญส่ง  เจริญมิ่ง 149 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
542 นายจ ารัส  เพ็งแก้ว 126 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
543 นางบุญเรือง พวงเงิน   95 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 



  
 

544 นางจันทร์หอม  ศรีวงษา 161 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
545 นายเจริญ  ถิ่นไกล 119 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
546 นางทุมมี  นริสาร 113 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
547 นางมริสา  ต้นใหญ่ 201 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
548 นางเดือนใจ  อุ่นอาสา 79 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
549 นางหนูพิน วงค์หาจักษ์ 32 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
560 นายพิชญา  โพชราษฏร 195 หมู่ที่ 12 ท่าค้อ 
561 นายทักษิณ  โสมหา 247 หมู่ที่ 7 นาถ่อน 
562 นายขันชมัย  นครธรรม 92 หมู่ที่  9 นาถ่อน 
563 นางธนัญญา  พรมน้อย 84/13 หมู่ที่  6 นาถ่อน 
564 นางสายพิพย์  จ าลองสอง 38 หมู่ที่  8 นาถ่อน 
565 นางสาวนุ่ม  นิดกระโทก 98 หมู่ที่  8 นาถ่อน 
566 นางเรณู กุลละ 86 หมู่ที่  7 นาถ่อน 
567 นายบุญมี  สงวิลัย 99 หมู่ที่  9 นาถ่อน 
568 นายทองมี  กวานหลวง 10 หมู่ที่ 10 นาถ่อน 
569 นายสาคร  บุญชาลี 62 หมู่ที่ 10 นาถ่อน 
570 นางพรพิศ  สมศรี 20 หมู่ที่ 8 นาถ่อน 
571 นางทองเรียบ  คุณหม่อม 20 หมู่ที่ 4 นาถ่อน 
572 นายสมศักดิ์ วรกิจ 10 หมู่ที่ 11 นาถ่อน 
573 นายคมสันต์  มาพร 45 หมู่ที่ 5 นาถ่อน 
574 นางสุภลักษณ์  สีม่วง 15 หมู่ที่ 11 นาถ่อน 
575 นางปราณี เหวยไทย 19 หมู่ที่ 11 นาถ่อน 
576 นางพรจิต  เสนารักษ์ 119 หมู่ที่ 10 นาถ่อน 
577 นางเทวี วรกิจ 42 หมู่ที่ 10 นาถ่อน 
578 นางขันทอง  หนูผาน 71 หมู่ที่ 6 นาถ่อน 
579 นายภาคิน  สุขส าราญ 89 หมู่ที่ 6 นาถ่อน 
580 นางสุวรรณ  วรจิต 26 หมู่ที่ 4 นาถ่อน 
581 นางเกศศิริ  ค าลือ 27 หมู่ที่ 4 นาถ่อน 
582 นางธารทิพย์  ลอดเพชร 62 หมู่ที่ 5 นาถ่อน 
583 นางสาวเนตรนภา นนทแก้ว 20 หมู่ที่ 2 นาถ่อน 
584 นางสุริวรรณ  พิมผา 50 หมู่ที่ 2 นาถ่อน 
585 นางสาวกนกวรรณ  วรกิจ 40 หมู่ที่ 7 นาถ่อน 



  
 

586 นางสาวสิริกร  ค าประวัตร 36 หมู่ที่ 5 นาถ่อน 
587 น.ส. พรสวรรณ ศรีประเสริฐ 141 หมู่ที่ 12 นาถ่อน 
588 นางวรรณภา  ปราณีนิตย์ 107 หมู่ที่ 14 นาถ่อน 
589 นายสมยศ  ค ากรฤาชา 167 หมู่ที่ 2 นาถ่อน 
590 นายวิรัส  ทีมี 113 หมู่ที่ 9 นาถ่อน 
591 นายประยัติ  นาหนองสูง 189 หมู่ที่ 12 นาถ่อน 
592 นายสมคิด  ทานะ 135 หมู่ที่ 13 นาถ่อน 
593 นายบุญถอง เมหิ 96 หมู่ที่ 14 นาถ่อน 
594 นายชัยวัฒน์  มงคลวิจักษ์พร 93 หมู่ที่ 5 นาถ่อน 
595 นายวศิน ยีสุ่น 221 หมู่ที่ 1 นาถ่อน 
596 นางสาวศศิกาญจน์  นามิ่ง 76 หมู่ที่ 3 นาถ่อน 
597 นางสาวยุพเยาว์  ช่วยสุด 96 หมู่ที่ 8 นาถ่อน 
598 นางวันดี  วันทนะ 125 หมู่ที่ 14 นาถ่อน 
599 นางวีรวรรณ  กุนชน 68 หมู่ที่ 13 นาถ่อน 
600 นางณัฐนันท์  กองเกิด 384 หมู่ที่ 13 นาถ่อน 
601 นายใหม่ ศรีประเสริฐ 141 หมู่ที่ 12 นาถ่อน 
602 นายเฉลิมเกียรติ  พิมพ์ศรี 125 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
603 นายชัยชนะ  ยะจันโท 62 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
604 นางลีพร  จ าปาอินทร์ 114 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
605 นางสาวประกอบ  ดีพรม 9 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
606 นายชนกานต์  จ าปาอินทร์ 115 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
607 นางสาวรจนา  ลาวงค์ 76 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
608 นางสาวสายพิณ  ยะจันโท 54 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
609 นางสาวทัศวรรณ  โพธิ์ตา 89 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
610 นายประดิษฐ์   หนองอุดม 3 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
612 นางมะลิวรรณ  หล้าประสพ 19 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
613 นางค าดี  ยงค์ทอง 78 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
614 นายละคร  ยะจันโท 105 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
615 นายถาวร  ดุดัน 73 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
616 นางสาววาสนา  สุริยนต์ 67 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
617 นางสาวบุญตา  สอนสีดา 46 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
618 นางศรีรักษ์  แสงจันทร์ 95/4 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 



  
 

619 นางอานิตยา  เกิดห้างสูง 3 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
620 นางพอดี  สินแพง 112 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
621 นางเครือวัลย์  สอนสีดา 96 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
622 นางฉวี  โพธิ์ตา 106 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
623 นายธรรมมา  สอนสีดา 5 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
624 ด.ช. พิพัฒน์  ยะจันโท 9 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
625 นางสมดี  แก่นจวง 93 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
626 นางสาวกนกวรรณ  ลีต่อง 69 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
627 นางสาวศิรินันท์  สุริยนต์ 2 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
628 นางอรัญญา  ต้นสูง 59 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
629 นางทองอร  สมศรี 58 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
630 นางสาวจวงจันทร์  ดีเพ็ง 121 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
631 ด.ญ. ณีรนุช  ดีพรม 107 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
632 นางสมร  ส าเนานวน 99 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
633 นางวิชัย  ปลายมีชัย 98 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
634 นายวิทูล  สุริยนต ์ 72 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
635 นางสาวสมร  สุโพธิ ์ 33 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
636 นางพวงแสง  คะตา 77 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
637 นายร าชาย  สิงห์สา 122 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
638 นายสุกขะ  สุริยนต์ 67 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
639 นางบัวเลือน  สุริยนต์ 60 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
640 นางสาวสุไพ  ทองเภา 91 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
641 นางเหรียญทอง  ทองเภา 85 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
642 นางสาวรัชภรณ์  ลามุงคุณ 88 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
643 นายสิทธิเดช  สุริยนต์ 34 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
644 นางแพงศรี  ลามุงคุณ 64 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
645 นายบัวลี  สีดา 110 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
646 นายเหวย  ธงวิชัย 82 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
647 นางจา  สมลิน 20 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
648 นางทองใบ  โพธิ์ตา 100 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
649 นางสาววาสนา  ลุนลา 101 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
650 นางสาวบุญเนา  ดีพรม 22 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 



  
 

651 นางค าสอน  สุริยนต์ 109 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง 
652 นายอาทิตย์  หลงมา 180 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
653 นางอุบล  มัชชัยยา 109 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
654 นางล าพงษ์  มัชชัยยา  133 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
655 นายวีระศักดิ์  หลงมา 108 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
656 นายศิวะ  ใจใส 140 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
657 นายสนิท  ลีมูล 107 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
658 นางไขวัน  ผางโยธา 116 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
659 นางเยาวเรศ พิมพ์งษ์ 133 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
660 นางอารมณ์  ลีมูล   85 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
661 นางนฤมล  เครือตรงจิตร 20 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
662 นายพงศกร  ดีมิตร 97 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
663 นางพรจิตร  ล าเพ็ญ 145 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
664 นางสีสวาท  ว่องไว 69 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
665 นางกอบแก้ว  โตตรเคน 76 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
666 นางจรค า  ผาอุบ 6 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
667 นางดารุณี  ทองออน 169 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
668 นางนวลตา  ค ามูล 13 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
669 นายทศพล  ใจใส 110 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
670 นางพัชรี  กินนอน 4 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
671 นางลัดดาวัลย์  ค ามูล 147 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
672 นางดารุณี  ดีมิตร  97 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
673 นายปรีดา  จ าปา 55 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
674 นางรจนา  ใจใส 122 หมู่ที่ 7 บ้านกลาง 
675 นางประภัสสร  ขันตะ 51 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
676 นางหนูสอน  ศรีนูเดช 16 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
677 นายวีระยุทธ  เรืองชา 94 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
678 นายวัชรินทร์  สีลา 50 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
679 นายมานิตย์  บุทา 116 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
680 นายปัญญา  จันทร์จุรี 55 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
681 นางสาววิลาวัลย์  ยศประสงค์ 44 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
682 นางวราภรณ์  ว่องไว 79 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 



  
 

683 นางฮองสอน  ใจใส 62 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
684 นางสมหมาย  สีดา 110 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
685 นายพูลทวี  ชนะเคน 42 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
686 นายจันทจร  ดุดัน 123 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
687 นายชัยสิทธิ์  หอมอ่อน 70 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
688 นางจีรภา  สารพัฒน์ 96 หมู่ที่ 10 บ้านกลาง 
689 นางเหมือย  สุทินต์ 69 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
670 นางณัฐวรรณ  เสนเพ็ง 54 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
671 นางเหลือ  พิมพ์กลาง 14 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
672 นางไขพร  ว่องไว 21 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
673 นางโสภา  เข็มปัญญา 54 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
674 นายเทวินทร์  บ้านกลาง 160 หมู่ที่ 3 บ้านกลาง 
675 นางเพชรสมร  อินทร์พรม 90 หมู่ที่ 10 บ้านกลาง 
676 นางอุทัย  พิมพ์พงษ์ 84 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
677 นางประเวศ  เรืองชา 21 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
678 นางดม  สมลี 29 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
679 นางสาวชนากร  ลาหา 122 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
680 ด.ญ. กินปวีร์  ค ามูล 15 หมู่ที่ 4 บ้านกลาง 
681 นางแสงจันนทร์  เชียงชุม 62 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
682 นายรุ่งศักดิ์  เชียงชุม 62 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
683 นายพรชัย  แสงสว่าง 11 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
684 นายบุญอยู่ ค าไพ 84 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
685 นางศรีทัน  ทิพย์เนตร 53 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
686 นางส าลี  อินทนนท์ 78 หมู่ที ่10 ดอนนางหงส์ 
687 นางพรชัย พิลาสุข 119 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
688 นางค าไหล  พิลาสุข 115 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
689 นางพรสวรรค์ วงค์ตา 133 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
690 นายเทียนชัย  ตัวเป็นล า 129 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
691 นายครองศักดิ์  สุพรรณเมือง 127 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
692 นายภูดิษพัฒน์  ธนาพิญน์ปรีชา 125 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
693 นางสาวกฤติยา  บุญจันทร์ 113 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
694 ยายไชยยุททธ  พัฒนวงษ์ชัย 112 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 



  
 

695 นายสัญญวัฒน์  ฟองอ่อน 109 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
696 นางสาวกุญชรี  แสงสว่าง 110 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
697 นางอ าภา  ส ารองพันธ์ 65 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
698 นายแพ  นุสาส 70 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
699 นายค าภู  ค าไพ 115 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
700 นางไพรศรี  เสนคะ 89 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
701 นายประชิด  นามดี 56 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
702 นางใบศรี  เสนารัตน์ 62 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
703 นางจิราภรณ์  เสนคะ 95 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
704 นายฉลอง  ตัวเป็นล า 94 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
705 นายสมพงษ์  รินทะจะกะ 88 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
706 นางวงษ์ทอง  ไพบูรณ์ 86 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
707 นายเชิญสวรรค์  วารินทร์ 84 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
708 นางสาวนภาพร  รินทะจะกะ 66 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
709 นายเสงี่ยม  สมวรรณ 69 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
710 นางพิลัยรัก  นามดี 65 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
711 นายณัฐพงษ์  สุโคตร 60 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
712 นายค านวณ  ชายทวีป 83 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
713 นายธงชัย  งอกวงษ์ 52 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
714 นายวรากร  วรกิจ 102 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
715 นายชาญชัย  อินเรศ 51 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
716 นายไชยชนะ  โลกะนัง 76 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
717 นางดารีพร  พิลาสุข 100 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
718 นายประเดิม  แสนเสร็จ 74 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
719 นายนิราศ แสนเสร็จ 50 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
720 นายบุญตา  ตุปันนา 59 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
721 นางผ่องใส  อินเรศ 51 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
722 นายประยงค์  โควะนัง 79 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
723 นายต้อง รินทะจะกะ 61 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
724 นายประชด  พรประทาน 74 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
725 นางลัดดาวรรณ  พรประทาน 106 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
726 นางบัวค า  สว่างสุข 69 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 



  
 

727 นางทองจัน สีแดง 47 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
728 นายประทวน  สอนรมย์ 72 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
729 นางศิรประภา  บริบูรณ์ 75 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
730 นางล าทูล  ตุปันนา 71 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
731 นายพินิจ  เหวยไทย 33 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
732 นายรัศมี  เนตหาญ 8 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
733 นางเพ็ญศรี  เนตหาญ 14 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
734 นายสากล ค ากาพย์ 30 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
735 นางเพ็ญพิศ  ธนพัฒน์ปรีชา 125 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
736 นายนรศรี  ไพรัตน์ 25 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
737 นางกัมมา  สิงห์ 108 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
738 นายสุรพงษ์  เขื่อนขันธ์ 116 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
739 นางเสาวนีย์  ตั้งศักดาดิษฐ์ 89 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
740 นางขาวพร  ยนต์ลอย 38 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
741 นางชลธิชา  โพธิน 107 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
742 นางสุนา  สุขเขียว 12 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
743 นางกันนิภา สุขเขียว 84 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
744 นายอ านวย ใจสุข 13 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
745 นางทองดี  ส ารองพันธ์ 37 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
746 นายเนย  เรืองรัตน์ 24 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
747 นางสุนัน  นาคทัด 118 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
748 นางพิสมัย ทวีศรี 20 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
749 นางไพรวรรณ  แจ่มมะโน 36 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
750 นางชวาล  จันทร์แดง 35 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
751 นางหงส์ษา  นวลศรี 130 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
752 นางมนทา  ค ากรฤชา 16 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
753 นายค ากรสมัย  ค ากรลือชา 28 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
754 นางวาสนา  วงศ์ราศรี 31 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
755 นางนิดารัตน์  สมรฤทธิ์ 26 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
756 นางภารณีย์  สมสพอาด 15 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
757 นางนิรตา  เรือนขันธ์ 21 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
758 นางประภาพร  ปวงบุตร 17 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 



  
 

759 นายรักษ์คุณากร เชื้อค าเพ็ง 39 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
760 นางณปภัทร  เดชะสอน 29 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
761 นายจีรวัฒน์  พรรณงาม 7 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
762 นายติ๊ก  ดีมิตร 18 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
763 นางเยาวรัตน์  พรมจอม 22 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
764 นายสมพร  มะลิวรรณ 85 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
765 นางรจนา  พนาจันทร์ 19 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
766 นายจ ารัส  ล ารักษ์ 23 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
767 นายคมกฤษ  ธงวิชัย 27 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
768 นางนิภารัตน์  วงศ์ราษี 104 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
769 นายศิรวุฒิ  เหวยไทย 114 หมู่ที่ 10 ดอนนางหงส์ 
780 นายอุทัย ศรีมณีรัตน์ 99/13 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
781 นายสุรชัย  เสนารักษ์ 131 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
782 นายธงชัย  ท าทอง 94 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
783 นางราตรี  ศรีชนย์ 138 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
784 นายอิสภาพ บุพศิริ 39 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
785 นางจันสา มาตย์คม 21 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
786 นางรัศมี  ปัดภัย 108 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
787 นางหนูเยี่ยม ศรีมณีรัตน์ 27 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
788 นางอุไรพร รินทะจะกะ 40 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
789 นางศรีสวรรค์  หาญเสนา 18/19 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
790 นางบุญปัน  นุสาส 83 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
791 นางหลิว  ศรีมณีรัตน์ 99/13 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
792 นายธนากร  ค ากรฤชา 91/5 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
793 นางวรรณภา  พ่ึงผล 91/6 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
794 นายส่วน  พรเพชร 150 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
795 นายศรีสุพรรณ  นิลบุตร 16 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
796 นายบุญกอง  นามดี 77 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
797 นางลัดดาวัลย์  บุพศิริ 39 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
798 นางเยาวเรต  รินทะจะกะ 144 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
799 นางทรายทอง  ช่างไม้ 139 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
800 นางมนัสกานต์  ศรีมณีรัตน์ 11 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 



  
 

801 นางลัดดาวรรณ  รามางกูล 32/16 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
802 นายทรงกลด  พิกุลหอม 173 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
803 นายณรงค์  ค าสาย 60 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
804 นางวรรณา ศรีมณีรัตน์ 54  หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
805 นายทองสวรรค์  ค ากิจ 3 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
806 นายปักกร  พรมโล 10/25 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
807 นางสาวบุษพัชร  พึ่งผล 9/6 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
808 นายธนา  ราสิมาตย์ 9 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
809 นายละคร  ท าทอง 12 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
810 นายอิธิพงษ์  นิลบุตร 16 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
811 นางหนู  ล ามัย 15 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
812 นายนิคม  ศรีมณีรัตน์ 14 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
813 นางบรรทม  จูมศรีสิงห์ 13 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
814 นางนีรพรรณ  ค ามูล 18 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
815 นางรจนา  หาญเสนา 17 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
816 นางรัศนี  สีเสียด 10 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
817 นางสาวนงลักษณ์  บุญพรม 10/25 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
818 นายปรีชา  เสนารัตน์ 24/8 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
819 นางสาวปรารถนา  คุณหอม 24 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
820 นางสาวอรอุมา  สมิตร 23 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
821 นางนวลศรี  วรกิจ 20 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
822 นายแป  บัวสี 22 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
823 นายศักดิ์ดา  มาตย์คม 21 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
824 นายเพ็ง  ขันค า 30 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
825 นายหล่ าแก้ว  สิทธิจักร 29 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
826 นางสาวปนัดดา  เสนารัตน์ 24/8 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
827 นายพูล  ศรีมณีรัตน์ 7 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
828 นายมอญสิน  ค าชมพู 26 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
829 นางยามดี  ศรีมณีรัตน์ 25 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
830 นายวุฒิพงษ์  รินทะจะกะ 40 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
831 นางจิตรา  ค าสนิท 41 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
832 นางสาวณัฐริตา  ภู่หมั่นกอง 36 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 



  
 

833 นายไพรัตน์  สิทธิจักร 42 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
834 นางดาวเรือง  เหวยไทย 37 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
835 นางสาวเจมจิรา  เสนารัตน์ 48 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
836 นางลักณีวรรณ  คนพรม 47 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
837 นายพุธ  เหวยไทย 50 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
838 นางรักคะนา  นันชนะ 46 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
839 นายปัญญา  พิลาสุข 45 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
840 นายหนูกาญ  ศรีหนาถ 44 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
841 นางประฐม  ยนต์ลอย 53 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
842 นางทองสุข  ชาสอน 52 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
843 นางหนูกาญ  ศรีหนาถ 44 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
844 นางจิระภา  ไชยยงค์ 51 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
845 นางสาวล าเพียน  ภูทัศน์ 45 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
846 นายสมเดช  ผิวจันทร์ 63 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
847 นางรัศนี  มาอุ่น 70 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
848 นายอดุลย์  เสนารัตน์ 64 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
849 นางวาสนา  ท าไทย 69 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
850 นางสาวพรธิภา  แสงล า 108/15 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
851 นางจันทะคาม  ค าไพ 67 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
852 นางสมภพ  นามดี 77 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
853 นางหอมหวน  จันอบ 71 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
854 นางทองสมัย  ท าทอง 73 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
855 นายประชิน  รินทะจะกะ 76 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
856 นางรจนา  ไวยศิลป์ 75 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
857 นางจันจิรา  หาญเสนา 79 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
858 นางจันทร์เพ็ญ  พุธวรรณ 84/24 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
859 นางหวานเย็น  ดีพิษ 84 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
860 นางสาวสุคลทิพย์ นุสาส 83 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
861 นางสาวแพน  สุโคตร 87/9 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
862 นายธนากร  ค ากรฤชา 91/6 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
863 นางศรศิลป์  พลศรี 96 หมู่ที่ 9 ดอนนางหงส์ 
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หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/ยศ  นายค ารณ  สิระธนกุล 
ชื่ อ  - น า ม ส กุ ล  (ภ า ษ า อั งก ฤ ษ ) Mr./Mrs./Miss/Rank Assoc. Prof. Dr. Kumron 
Sirathanakul 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน   
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
3.   ต าแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.)  รองศาสตราจารย์ 
4. หนว่ยงานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  
 และ e-mail 
  สถานที่ท างาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  โทรศัพท ์042-503777  โทรสาร 042-503777 
  โทรศัพท์มือถือ 081-927 5365 E-mail  dksri2002@yahoo.com 
 

5. ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชา และปีที่จบการศึกษา 
5.1  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
ชื่อปริญญา...Doctor of Education....สาขา.......Industrial Education Management...... 

 จากมหาวิทยาลัย...Technological University of the Philippines. ปี  พ.ศ. 2541 
5.2  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
ชื่อปริญญา.....ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ...............สาขา......เทคโนโลยีการศึกษา….. 

 จากมหาวิทยาลัย.....สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.......ปี  พ.ศ......2532.......... 
5.3  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
ชื่อปริญญา.....ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ……. สาขา.........วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร...... 

 จากมหาวิทยาลัย.....สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล........ปี  พ.ศ.....2524...... 
 5.4  การศึกษาหรืออบรม  หรือวิทยฐานะอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญ 
  - Higher Education  :  National of Singapore 
  - Higher Education  : University of Science Malaysia 
  - Higher Education  : Beijing University of China 
  - Technology Management : Leybold Didactic GMBH , Germany 
  - Instruction Material Development : Phonix contact , Germany 
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 6.  ประวัติการท างาน 

 6.1  เริ่มรับราชการ/ท างานในต าแหน่ง........อาจารย์......................................... 
 สถานที่ท างาน.....สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ........ 
 
 6.2  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......รองศาสตราจารย์......ระดับ................9................ 
 สถานที่ท างาน.......คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม............. 
 
 6.3  ความเชี่ยวชาญเฉพาะ...........การถ่ายทอดเทคโนโลยี.......... 
 
 6.4  ผลงานที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง   
 ค ารณ สิระธนกุล. (2556). การพัฒนาวัสดุช่วยสอน กรุงเทพฯ : ทริปเปิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 
 ค ารณ  ศรีน้อย. (2549). การจัดการเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 
 6.5  ประสบการณ์ด้านการสอน 
  2524 - 2535  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพระนครเหนือ 
  2535 – 2548     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
  2548 – 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  2559 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 6.6  ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย  (โปรดเขียนแบบบรรณานุกรม) 
  ค ารณ ศรีน้อย และ อนงค์ รุ่งสุข (2548). การยอมรับของผู้บริโภคต่อไฮเปอร์มาร์เก็ต  
  ในเขต กรุงเทพมหานคร,การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43,  
   วันที่ 1-4 ก.พ. 2548 
   ศิริวิมล บุญศรี และ ค ารณ ศรีน้อย. (2554) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
   กับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนรัฐบาลระดับปฐมวัย  
   เขตอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 10  
   (ฉบับที่ 1) : หน้าที่ 72-81 
 
 
 
 



  
 

ผู้ร่วมวิจัย 
 
 
 
 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย/นาง/นางสาว/ยศ  นายสุจิน สุนีย์ 
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss/Rank Asst. Prof. Sujin Sunee 

2. หมายเลขประจ าตัวประชาชน  3480600107192 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
3.   ต าแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ./ผศ.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
4. หนว่ยงานและท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร  
 และ e-mail 
  สถานที่ท างาน  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  โทรศัพท์ 042-503777  โทรสาร  042-503777 
  โทรศัพท์มือถือ 098-6586413  E-mail  ppmin2297@gmail.com 
 
5. ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชา และปีที่จบการศึกษา 
 ปริญญาตรี  
     วศ.บ.  วิศวกรรมเครื่องกล 2544      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
     ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2540      สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 ปริญญาโท       
     ค.อ.ม. เทคโนโลยีเครื่องกล  (2547)      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
 - การออกแบบบทเรียน 
 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ  
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 หัวหน้าโครงการวิจัย 
    สุจิน สุนีย.์( 2552). การศึกษาความสอดคล้องของสมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
    สุจิน สุนีย.์( 2553). การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูช่างอุตสาหกรรม                         
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ที่ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาช่างยนต์ในปี พ.ศ. 2563 . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
    สุจิน สุนีย.์( 2553). เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางจากขุยและใยมะพร้าว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 
    สุจิน สุนีย.์( 2554). การศึกษาการก าจัดยางรถยนต์ด้วยวิธีการตัดแยกชิ้น. คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    สุจิน สุนีย.์( 2555). การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งน้ ามะนาวด้วยวิธีพ่นฝอย. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    สุจิน สุนีย.์( 2557). ปัจจัยการออกกลางคันของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยนครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม 
    สุจิน สุนีย์ และ คณะ.( 2558). การจัดการขยะในพื้นที่ต าบลนาคู่  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม. 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 ผู้ร่วมวิจัย 

ธีรเวท ฐิติกุล และ สุจิน สุนีย์ (2553) การศึกษาเปรียบเทียบการสึกหรอของโลหะภายใต้สภาวะการ
เคลือบผิวด้วยน้ ามันหล่อลื่น . คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  ธีรเวท ฐิติกุล และ สุจิน สุนีย์ (2554)  การออกแบบและพัฒนาเตาย่างที่ใช้ถ่านอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง.  
     รัฐพล จินะวงศ์ และ สุจิน สุนีย์ (2555)  เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟ. คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
 การเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  และโทรทัศน์ 
 สื่อหนังสือพิมพ์  
 - เครื่องตีใยมะพร้าวแยกเส้นใย แยกขุย    

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 
 - กระถางต้นไม้จากขุยมะพร้าว   

นิตยสารแปลก SPECIAL MAGAZINE ปีที่ 35 ฉบับที่ 1695  วันศุกร์ที่ 15-21 สิงหาคม 
2551  หน้าที่ 2 
 



  
 

 - เครื่องสกัดน้ ามันงา สกัดได้มากกว่าเก่า 2.5 เท่า   
  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 มกราคม 2551 
 - เครื่องลอกเปลือกถ่ัวแปบ นวัตกรรมเกษตรเพื่อชุมชน  
  หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจ วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 
    หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2551 
 - เครื่องล้างสมุนไพร   
   หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคาร  ที่ 8 มกราคม 2551 
 - เครื่องอบข้าวแต๋นด้วยพลังงานไฟฟ้า  
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2550 
     หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 
 - รถต้นแบบประหยัดน้ ามันใช้พลังงานลมควบคู่กับเครื่องยนต์  
  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2550 
 สื่อโทรทัศน์ 
 - สุจิน สุนีย์ และ ธีรเวท ฐิติกุล. กระถางจากขุยและใยใพร้าว. รายการไทยมุง( รายการสด ) วันที่ 2 
เมษายน 2551 เวลา 17.30 น. ออกอากาศทางสถานีทารทัศน์ Thai PBS. 
 - สุจิน สุนีย์ และ ธีรเวท ฐิติกุล. กระถางพ าช าจากขุยมะพร้าว. รายการกล้าคิดกล้าท า ช่วงโลกสีเขียว
กับ ปตท. วันที่ 21 มกราคม 2553 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ช่อง 5 
 - สุจิน สุนีย์ และ ธีรเวท ฐิติกุล. กระถางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม. รายการเพื่อนคู่คิด วันที่ 12 มิถุนายน 
2553 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี  ช่อง 3 
 


