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ก โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การด าเนินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน โดยสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมเชิงการบรูณาการระดับจังหวัดในการพฒันาการบรหิารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนใน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกบัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมกีลุม่เป้าหมายในครัง้นี้ ได้แก่ 1) ตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 12 ชุมชน รวม 100 คน 
 2) ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนในเขตพื้นทีจ่งัหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 แห่ง รวม 100 คน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการระหว่างเดือนตลุาคม 2562 – กันยายน 2563 สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติ
พื้นฐาน ผลการด าเนินงานโครงการ พบว่า 
  1. การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
  1.1 เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 98.89  
   1.2 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
   1.3 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ 
  1.4 เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน สามารถ
วิเคราะหส์ภาพบริบท ปญัหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดในปจัจบุัน  
   1.5 เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน ก าหนด
แนวทางการยกระดับและการพฒันาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัพื้นที่ 
 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินและ
สถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
   2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 74.91 
มีอายุระหว่าง 51 - 60 ป ีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.96 มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
160 คน คิดเป็นร้อยละ 59.93 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญเ่ป็นประชาชน จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 84.27 
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ข โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

  2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม โดยภาพรวมท่านไดร้ับประโยชนจ์ากการเข้าร่วมโครงการ เนื้อหา
สาระในการจัดโครงการตรงกบัความต้องการ มีความมั่นใจและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ได้ ท่าน
ได้รับความรูห้รือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน  สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้ คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ตามล าดับ 
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ค โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ค าน า 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดการด าเนินโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
ปีงบประมาณ 2563 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
เชิงการบูรณาการระดับจังหวัดในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ตัวแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 12 ชุมชน รวม 100 คน 
 2) ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 แห่ง รวม 100 คน 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่างๆ และบุคลากร
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัด
ร้อยเอ็ด ตลอดจนครู นักเรียน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้
ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการด าเนินงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เป็นโครงการ
ได้รับงบประมาณแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปได้รับข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ หรือสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถ่ิน หรือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 

 

       รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห์ 
       ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

              กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

ง โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า…………………...................................................................................................................... ก 
บทสรุปผู้บรหิาร..........................................................................................................................  ก 
สารบัญ………………………............................................................................................................. ข 
บทที่ 1 บทน า……………………………………………………………………………………………………….……… 1 
        หลักการและเหตุผล.......................................................................................................... 1 
        วัตถุประสงค์โครงการ....................................................................................................... 2 
        เป้าหมายโครงการ....................................................................................................... ..... 2 
        ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................... ..... 2 
        กิจกรรมที่ด าเนินการ................................................................................................... ..... 2 
        ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.......................................................................................... ..... 3 
        ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ....................................................................................... ..... 3 
บทที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม………………………………........................................................................... 4 
        สถานการณ์ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอนัตราย............................................ 4 
        ลักษณะทั่วไปของขยะมูลฝอย.......................................................................................... 17 
        ขยะมูลฝอย................................................................................................................. ..... 17 
        แหล่งของขยะมลูฝอย.................................................................................................. ..... 26 
        องค์ประกอบและสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาขยะมลูฝอย.................................................... 29 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ…………………………………........................................................................... 32 
        กลุ่มเป้าหมาย................................................................................................................... 32 
        ตัวช้ีวัดของโครงการ......................................................................................................... 32 
        ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................... ..... 35 
        เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ.............................................................................. 35 
        รูปแบบการประเมินโครงการ...................................................................................... ..... 35 
        แผนการด าเนินงานและข้ันตอน.................................................................................. ..... 36 
        กิจกรรมที่ด าเนินการ................................................................................................... ..... 37 

 

 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

จ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
        การวิเคราะห์ผลข้อมูล...................................................................................................... 39 
บทที่ 4 ผลการด าเนินการ……………………..……........................................................................... 40 
        วัตถุประสงค์ของโครงการ................................................................................................ 40 
        กลุ่มเป้าหมายของโครงการ............................................................................................. 40 
        สรุปผลการด าเนินโครงการ.............................................................................................. 40 
บทที่ 5 สรปุผลด าเนินการ และข้อเสนอแนะ……........................................................................ 63 
        วัตถุประสงค์โครงการ....................................................................................................... 63 
        สรุปผลการด าเนินการ...................................................................................................... 63 
        ข้อเสนอแนะ................................................................................................................ ..... 65 
บรรณานุกรม.............................................................................................................................. 66 
ภาคผนวก................................................................................................................................... 69 

 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

1 โครงการเครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตผุล  

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาส าคัญในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบ
ปัญหา เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี ท าให้มีการบริโภคทรัพยากรเพิ่มมากข้ึน มีการประดิษฐ์ และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์มากข้ึน จึงท าให้มีจ านวนขยะเพิ่ม ข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งมีทั้งขยะจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร  ภาคการท่องเที่ยว ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็นเหตุให้เกิด
ขยะเหลือใช้ปริมาณเพิ่มมากข้ึน ซึ่งแต่เดิมการเพิ่มข้ึนของขยะจะเกิดข้ึนเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น 
กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นต้น แต่ปัจจุบันปัญหาน้ีได้ขยายวงกว้างมากข้ึนในทุกเขตเมือง โดยแปรตาม
ความเจริญและการขยายของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากข้ึนเท่าไหร่ปัญหาขยะก็เพิ่มมากข้ึน
เท่านั้น และจากสถานการณ์ขยะมูลฝอยทีผ่่านมาจะเห็นได้ว่าขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกปี 
ในขณะที่อัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัด และอัตราขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่มีการแก้ไขใดๆ จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นอันตรายคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิรูป
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากปัญหาขยะเป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศที่
ก่อให้เกิดความเสียหายด้านต่างๆ เช่น ด้านมลพิษทางอากาศ เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งท าให้เกิด
ควันและสารพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศที่เกิดการกองขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะ
สารพิษจะไหลลงสู่แหล่งน้ าจะท าให้เกิดน้ าเสีย และเป็นแหล่งพาหะน าโรค ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างถูกวิธี และเร่งด่วน 
ดังนั้นการที่จะสร้างความยั่งยืนของการด าเนินงานจึงต้องให้ความส าคัญที่ชุมชนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาต่อ
ระบบโดยรวม โดยที่ชุมชนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้ก็ยิ่งจะส่งผลดีต่อสังคมประเทศชาติส่วนรวมและน าไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วย  
   เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีปริมาณทั้งสิ้น 7.30 ล้านตัน  
คิดเป็นร้อยละ 26.9 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 0.12 ล้านตัน หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3.1 ในช่วงปี 2556-2559 จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ให้บริการในการเก็บรวบรวม
และก าจัดขยะมีจ านวนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.1 แต่ก็ยังค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 32.8 เนื่องจาก ปี 2557 รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีการด าเนินงานเกี่ยวกับ
ปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญ
กับการก าจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณขยะที่ถูกก าจัดอย่างถูกต้องตามหลัก
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2 โครงการเครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

วิชาการเพียง 1.03 ล้านตัน ในปี 2559 หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 ของขยะที่ถูกก าจัดถูกต้องทั้งประเทศ 
เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 0.17 ล้านตัน นอกจากนี้สัดส่วนปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์       
เมื่อเทียบกับขยะทั้งหมดของภาค ยังคงมีค่อนข้างน้อยมีเพียงร้อยละ 28.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ 8.3 
    จากข้อมูลดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงจัดโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
นี้ข้ึน เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์โครงกำร 
 1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ถ่ินเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
 
เป้ำหมำยโครงกำร 
 กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่  
   1. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 12 ชุมชน รวม 100 คน 
    2. ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 
แห่ง รวม 100 คน 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 
 
กิจกรรมที่ด ำเนนิกำร 
 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ประกอบด้วยกจิกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้
 กิจกรรมที่ 1 การสงัเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
  กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอด็ 
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3 โครงการเครอืขา่ยการเรยีนรูด้า้นสิง่แวดลอ้มเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตขิองชมุชนทอ้งถิน่อย่างยัง่ยนื 

  กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
  กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
  กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
  กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั  
  1. ได้ข้อมูลการถอดบทเรียนด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินในแต่ละชุมชนและสถานศึกษา ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด    
  2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน ในแต่ละอ าเภอ และสถานศึกษาแต่ละแห่ง ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้
ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ 
  3. การเรียนรู้ต้นแบบความส าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มทีเ่หมาะสม
กับพื้นที ่
 
ประโยชน์ที่สำธำรณชนไดร้ับ 
       1. บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารับการฝึกอบรมได้ยกระดับความรู้และทักษะด้าน
การบริหารจัดการขยะ 
  2. ไดเ้รียนรู้ต้นแบบความส าเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นต้นแบบในหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ 
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บทท่ี 2 
เอกสารเพ่ิมเติม 

  
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน โดย สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นการบูรณาการระดบั
จังหวัดในการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดร้อยเอ็ด 
และจงัหวัดรอ้ยเอ็ด โดยการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมดงัต่อไปนี้ 
 
สถานการณ์ขยะมูลฝอย ของเสยีอันตราย และสารอันตราย 
 
 รัฐบาลให้ความส าคัญกับปัญหาขยะมลูฝอยทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย กาก
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ โดยรฐับาลประกาศให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแหง่ชาติ แล้วมอบหมาย
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี ้
     ขยะมูลฝอย 
   ขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบด้วย มูลฝอยตกค้างในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย (มลูฝอยเก่า) และ
มูลฝอยทีเ่กิดข้ึน (มูลฝอยใหม่) 
  ปริมาณทีเ่กิดข้ึนและการจัดการขยะมูลฝอย ปี 2561 มีปรมิาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนประมาณ 
27.93 ล้านตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 เนื่องจากการเพิ่มข้ึน ของประชากร การ
บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่
สังคมเมือง ในหลายพื้นที่ รวมทัง้การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย จึงส่งผล ใหป้รมิาณขยะมูล
ฝอยในพื้นทีท่่องเที่ยวหรือพื้นทีร่องรบันักท่องเที่ยว มีปรมิาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้น ทัง้นี้ ปรมิาณ
ขยะมูลฝอยที่ ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้องในสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยที่ด าเนินการ ก าจัดอย่างถูกต้อง 
และปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่ถูกน ากลบัมาใช้ ประโยชน์มแีนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา แม้ว่าปริมาณขยะมลูฝอยจะเพิ่มข้ึน แต่การจัดการ ขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึน 
ขยะมูลฝอยชุมชน ได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.76 ล้านตัน (ร้อยละ 35) 
เพิ่มข้ึนจากปีทีผ่่านมา รอ้ยละ 15 โดยการคัดแยกเพื่อ ขายให้กับร้านรบัซื้อของเก่าหรือซาเลง้ การร่วม
กิจกรรมธนาคารขยะ กจิกรรมขยะแลกไข่ และกจิกรรมตลาดนัดขยะมูลฝอยชุมชน ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นต้น ขยะมลูฝอยชุมชน อีกจ านวน 10.85 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่าง
ถูกต้อง ส่วนที่เหลอื เป็นขยะที่ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน (ร้อยละ 26) เช่น การ
ก าจัดแบบเทกองหรือเผากลางแจง้ในสถานที่ก าจัด ขยะมูลฝอย การกองทิง้เอาไว้หรือลักลอบทิ้งในพื้นที่
สาธารณ ประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ แนวโน้มการจัดการ ขยะที่ดีข้ึนเป็นผลมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญ ในการเรง่รัดแก้ไขปญัหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริม 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

5 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมลูฝอยตกค้างสะสมใน
สถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤต จัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลงังาน 
  ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (รอ้ยละ 17 ของขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึน
ทั้งหมด) มีการคัดแยกน ากลบั มาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 ของขยะมลูฝอยที่เกิด ใน
กรุงเทพมหานคร) ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการโดยการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ ณ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ
โดยการเผาก าจัดด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมลูฝอย หนองแขม ส าหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
มีปรมิาณขยะมูลฝอย เกิดข้ึนทั้งหมด ประมาณ 23.10 ล้านตัน (ร้อยละ 83 ของขยะมลูฝอย ที่เกิดข้ึน
ทั้งหมด) มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มรีะบบเก็บ รวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัดยัง
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 4,920 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,857 แห่ง ยัง
ไม่มีการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด โดยประชาชนต้องก าจัดขยะในพื้นที่ของตน สถานที่
ก าจัดขยะมลูฝอยชุมชนและสถานีขนถ่าย ขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ในปี 2561 มีจ านวน 3,206 
แห่ง เปิดด าเนินการ 2,789 แห่ง และปิดด าเนินการ 417 แห่ง เนื่องจาก มีขยะมูลฝอยเต็มพื้นที่และ
ด าเนินการปิดตามนโยบายของจงัหวัด เพื่อผลักดันใหเ้กิดการรวมกลุ่มในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการหยุด 
ด าเนินการของสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย พบว่า สถานที่ก าจดั ขยะมูลฝอยของภาครัฐ ปิดด าเนินการ
มากที่สุดเป็นจ านวน 376 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานทีก่ าจัดขยะมูลฝอยในระดับหมู่บ้าน หรือชุมชน และ
สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถด าเนินการก าจัด ขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ การน าขยะมูล
ฝอย ไปใช้เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นการช่วยสนบัสนุน       การบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้อีกทางหนึง่ ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง ก าลงัการผลิต 
ไฟฟ้าเท่ากบั 313.354 เมกะวัตต์ ซี่งอยู่ในสถานภาพการรับซื้อไฟฟ้า เช้ือเพลิงขยะที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
 

  ขยะพลาสติก จากปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดข้ึนในปี 2561 จ านวน 27.93 ล้านตัน พบ
พลาสตกิในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน สามารถน าเข้าสูร่ะบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน (ส่วน
ใหญ่เป็น ขวดพลาสติก) ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน (ประกอบด้วยถุงพลาสติก
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ประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลอืเป็น พลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก) ประกอบกบัในปี 
2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการก าจัดอย่างไม่ถูกต้อง 7.32 ล้านตัน โดยเฉพาะการก าจัดแบบเทกอง
หรือเผากลางแจ้งในสถานที่ ก าจัดขยะมูลฝอย การกองทิ้งเอาไว้หรือลกัลอบทิง้ในพื้นที่ 
สาธารณประโยชน์ หรือลักลอบทิ้งลงสู่แหล่งน้ า ท าให้มีขยะมูลฝอยจากบกปะปนและตกค้างอยู่ในทะเล 
รวมถึงการทิ้งขยะในทะเลโดยตรง ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสัตว์ทะเล ดังทีเ่กิด
เหตุการณ์เป็นข่าวกรณีวาฬน าร่องครบีสั้นเกยตื้นบริเวณ คลองนาทับ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2561 และตรวจพบสาเหตุการตายของวาฬเกิดจากการกินขยะพลาสติกเข้าไป ท าใหเ้กิด
การอุดตันบริเวณกระเพาะอาหาร 
  จากการรวบรวมและจ าแนกประเภทขยะตามวิธีมาตรฐาน International Coastal Cleanup 
(ICC) โดยจัดกจิกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างบริเวณชายหาด ปะการัง และป่าชายเลน ในพื้นที่ 24 จังหวัด 
48 พื้นที่ สามารถเกบ็รวบรวมขยะตกค้างได้ทัง้สิ้น 569,657 ช้ิน น้ าหนักรวมประมาณ 33 ตัน โดย 10 
อันดับ ขยะตกค้างที่พบมากทีสุ่ด ได้แก่ ถุงพลาสติกอื่นๆ (รอ้ยละ 18.9) ขวดเครื่องดื่มพลาสติก (ร้อยละ 
8.6) ถุงก๊อปแกป๊ (ร้อยละ 8.4) ถ้วย/จานโฟม (ร้อยละ 6.9) ขวดเครื่องดื่มแก้ว (ร้อยละ 6.6) ห่อ/ถุง
อาหาร (ทอฟฟี่ มันฝรัง่อบกรอบ อื่นๆ) (ร้อยละ 6.1) หลอด/ที่คนเครื่องดื่ม (รอ้ยละ 4.6) เศษโฟม (ร้อย
ละ 4.4) กล่องอาหาร (โฟม) (รอ้ยละ 3.8) และแก้วพลาสตกิ (ร้อยละ 3.6) ส่วนที่เหลอืร้อยละ 28.1 
เป็นขยะอื่น ๆ 
  ของเสียอันตราย ของเสียอันตราย ได้แก่ ของเสียอันตรายจากชุมชน กากของเสีย
อุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเช้ือ ในปี 2561 ของเสียอนัตรายเกิดข้ึนทั่วประเทศ มจี านวน 1.893 ล้าน
ตัน ลดลง 0.733 ล้านตัน จากปี 2560 ของเสียอันตรายทีเ่กดิข้ึนส่วนใหญ่เป็นของเสียอันตราย จาก
อุตสาหกรรม 1.2 ล้านตัน และเป็นของเสียอันตรายจากชุมชน 0.638 ล้านตัน (รวมซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส)์ ประมาณ 414,600 ตัน และมลูฝอยติดเช้ือ ประมาณ 0.055 ล้านตัน 
แนวโน้มของเสียอันตรายที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลส าหรับการจัดการขยะของเสีย
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ โดยการพฒันาระบบก ากบั ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง และใช้มาตรการทางกฎหมายและบงัคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 ของเสียอันตรายจากชุมชน ในปี 2561 ของเสียอันตรายจากชุมชนมีประมาณ 638,000 ตัน 
เพิ่มข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 3.2 (รอ้ยละ 65 เป็นซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
414,600 ตัน และร้อยละ 35 เป็นของเสียอันตรายจากชุมชนประเภทอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 
ภาชนะบรรจุสารเคมี กระปอ๋งสเปรย์ จ านวน 223,400 ตัน) มีการวางระบบการจัดการของเสียอันตราย
จากชุมชน โดยให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจุดรวบรวมของเสีย อันตราย
จากชุมชนในหมูบ่้านหรือชุมชน และสง่มายงัศูนย์รวบรวม ของเสียอันตรายในระดับจังหวัด ท าให้ของ
เสียอันตรายจากชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิม่ขึ้นเป็นรอ้ยละ 13 หรือประมาณ 83,600 ตัน 
แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยงัไม่มีกฎระเบียบทีจ่ะคัดแยกของเสียอันตรายออกจากขยะทั่วไป รวมถึง
กฎหมายทีจ่ะน ามาก ากับดูแลให้ภาคเอกชนรบัผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์มีอัตรา
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เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑและอุปกรณดังกล่าวส่วนใหญจะมสีวนประกอบซึง่เป็น สารอันตรายและ
โลหะหนักหลายชนิด หากรั่วไหลจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งยังไมม่ีแนวทาง 
การจัดเก็บรวบรวม และก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบกบัมีการร้องเรียนจากประชาชน
เกี่ยวกับปัญหาสิง่แวดล้อมจากการประกอบกจิการจัดการขยะอิเลก็ทรอนิกส์ และจากการตรวจสอบ 
พบว่า โรงงานและสถานประกอบกิจการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนมากไมม่ีระบบการจัดการที่
สามารถควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้อย่างมีประสทิธิภาพ มีการส าแดงเทจ็ของสินค้า ในตู้
คอนเทนเนอร์ที่น าเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการน าเข้าขยะอิเลก็ทรอนิกส์ทะลักเข้าสู่ประเทศไทย
จ านวนมาก ซึ่งปัญหา ดังกล่าว ท าใหเ้กิดการลบัลอบฝังกลบขยะอันตรายตามพื้นที่ต่าง ๆ และพบการ
ปนเปือ้นในพื้นที่ทีม่ีการคัดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเลก็ทรอนกิส์ในสิ่งแวดล้อม 
 กากของเสียอุตสาหกรรม ปรมิาณกากของเสียอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการจัดการ ทั้งหมด 
22.02 ล้านตัน ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 33 (ปี 2560 มีปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบการ
จัดการทั้งหมด 32.95 ล้านตัน) เป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่เปน็อันตราย 20.82 ล้านตัน โดยมีการน า
กลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการเผา เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าในปริมาณ 7.2 ล้านตัน ส าหรับ กาก
อุตสาหกรรมอันตรายมีปริมาณ 1.2 ล้านตัน ในแต่ละภูมิภาคของประเทศมกีารกระจายตัวของ โรงงาน
บ าบัดก าจัดกากอุตสาหกรรม โดยศักยภาพการบ าบัดก าจัด มีมากสุดอยู่ที่ภาคตะวันออก รองลงมาเป็น
ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ อย่างไรก็ตามยงัมี
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มี
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบกบัมีภาระค่าใช้จ่ายในการส่ง
ของเสียออกไปก าจัด/บ าบัด โดยเฉพาะของเสียอันตราย ทัง้นี้มีการจัดต้ังโครงการศูนย์ช่วยเหลอืส าหรบั 
ให้ค าปรึกษาแกผู่้ประกอบการ ในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกตอ้งตามกฎหมาย
ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
 ส าหรับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม ยังพบปัญหาเนือ่งจากผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเลก็ขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีบุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่ดูแล
เกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ประกอบกับมีภาระค่าใช้จ่ายในการสง่ของเสียออกไปก าจัด/บ าบัด 
โดยเฉพาะของเสียอันตราย ซึ่งมีการด าเนินโครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการ
จัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อเป็นศูนย์ส าหรบัให้ค าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการจัดการกาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และถูกตอ้งตามกฎหมาย ทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ รวมทัง้
กรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์สนบัสนุนการปฏิบัตงิานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการบงัคับใช้กฎหมาย
ก ากับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ยงัไม่เข้าระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 มูลฝอยติดเช้ือ ปริมาณมลูฝอยติดเช้ือในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 จาก 57,954 ตัน เป็น 
55,497.22 ตัน (ลดลงร้อยละ 4.2) เกิดจาก โรงพยาบาลรฐั โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน 
สถานพยาบาลสัตว์ ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย รวมกว่า 38,235 แห่ง ของเสียอันตรายจากชุมชนมี
ประมาณร้อยละ 50 มาจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และประมาณร้อยละ 24 มาจาก
โรงพยาบาล และคลินิกเอกชน มูลฝอยติดเช้ือได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 49,897.86 ตัน (ร้อยละ 
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89.91) ส่วนใหญ่ก าจัดโดยใช้เตาเผา และการนึง่ฆ่าเช้ือด้วยไอน้ าที่สถานพยาบาล ส าหรบั
สถานพยาบาลขนาดเลก็เป็นการเก็บรวบรวมและขนส่งไปยงัโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นศูนย์กลางใน 
การน าไปจัดการต่อไป ปัจจุบันคลินิกเอกชน คลินิกสัตว์ และโรงพยาบาลสัตว์ ยังไม่มรีะบบ 
การรายงานสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เป็นระบบ 
 สารอันตราย การขยายตัวและการแข่งขันทางเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้มกีารน า
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยพัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสาธารณสุข ซึง่
สารอันตรายเป็นส่วนหนึง่ทีเ่ข้ามามบีทบาทในการพฒันาประเทศ การควบคุมและจัดการสารอันตราย
ของประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมการผลิต น าเข้า 
ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองของสารอันตรายภายในประเทศ 
 สารอันตรายภาคเกษตรกรรม สารอันตรายภาคเกษตรกรรม 10 ล าดับแรกของปี 2561 มีการ
น าเข้ารวม 158,089.819 ตัน เพิ่มข้ึนจาก ปี 2560 (เพิ่มข้ึน ร้อยละ 9) โดยประเภทของวัตถุอันตรายที่
น าเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สารก าจัดวัชพืช ร้อยละ 73 สารป้องกันก าจัดโรคพืช ร้อยละ 12 และ
สารก าจัดแมลง ร้อยละ 11 จากข้อมลูปริมาณการน าเข้าสารอันตรายทางการเกษตรในปี 2557–2561 
พบว่า สถานการณ์ การใช้สารเคมทีางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
 ปจัจุบันเป็นยุคทีป่ระชาชนหันมาให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพมากข้ึน รวมถึงกระแส 
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
การปรับเปลี่ยนรปูแบบการท าเกษตรกรรม ทัง้เกษตรอินทรยี์ เกษตรปลอดสารพิษ เนื่องด้วยผลิตผล
ทางการเกษตรเป็นพื้นฐานแรกของการผลิต เป็นวัตถุดิบทีจ่ะต่อยอดไปเป็นอาหารในครัวเรือน จนไปถึง
อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคบางชนิด จงึต้องมีความปลอดภัยสงูต่อการบรโิภคและ
สุขภาพของประชาชน ความตื่นตัวของภาคประชาชนต่อการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร เพื่อน าไปสู่
การเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ห็นชัด จากกระแสการเรียกร้องจากเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
เอกชน ประชาคมวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาที่มีขอ้เสนอใหห้น่วยงานภาครัฐ
ยกเลกิและจ ากัดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และสารก าจัดแมลงทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไฟ
ริฟอส และไกลโฟเซต เนื่องจากเป็นสารเคมีทีจ่ะตกค้างมากในกลุ่มสารเคมีก าจัดศัตรูพืช มีความกังวล
ถึงผลกระทบเรื้อรังตอ่สุขภาพ โดยในปีทีผ่่านมาเครือข่ายสนับสนุนการยกเลิกสารเคมีดังกล่าวมกีารร่วม 
ลงช่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 50 จังหวัด เมื่อปี 2560 เพื่อให้เกิดการพจิารณาไม่
มีการต่อทะเบียนสารเคมกีลุม่ดังกล่าว ซึ่งหมดอายุในเดือนตลุาคม 2560 มติคณะกรรมการขับเคลื่อน
ปัญหาการใช้สารเคมปี้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และกระทรวงสาธารณสุข 
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เสนอให้ยกเลกิการใช้สารก าจัดวัชพืชและสารก าจัดแมลง และ
จ ากัดการใช้สารก าจัดวัชพืชดังกล่าว ในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ต้นน้ า บริเวณชุมชนและพื้นที่เปราะบาง 
โดยเฉพาะโรงพยาบาล โรงเรียน และศูนย์เดก็เล็ก ภายในเดอืน ธันวาคม 2562 รวมถึง   มีการรวมตัว
ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ท าหนงัสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปกป้อง
สุขภาพของเกษตรกรและความปลอดภัยของผู้บริโภค และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติออกแถลงข่าว
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คัดค้านการตัดสินใจของกรมวิชาการเกษตร ในการต่ออายทุะเบียนสารเคมีดังกล่าวอีกด้วย ในปี 2561 
กรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติมกีารพจิารณาข้อมลูทางวิชาการและมีข้อเสนอต่อ
รัฐบาลให้ยกเลกิการใช้สารเคมีดังกล่าว มูลนิธิชีววิถี (BioThai) และเครือข่ายเตอืนภัยสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช (ThaiPan) มีการแถลงข่าวแสดงความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
กรรมาธิการการสาธารณสุข ยังคงต้องมีการติดตามผลสรุปของเรื่องดงักล่าวต่อไป นอกจากนี้คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในเวทีวิชาการควบคุมสารเคมีอันตราย: พาราควอต ไกลโฟเซต 
คลอร์ไพริฟอส โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เรียกรอ้งใหม้ีการใช้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับผลกระทบตอ่
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ของสารเคมทีั้ง 3 ชนิด ที่อาจตกค้างในสิ่งแวดลอ้มและอาหาร เพื่อสนับสนุนมติ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติใหย้กเลกิพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ
ไกลโฟเซต รวมทัง้กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ช้ีเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องยกเลิกการใช้การเคมี
ดังกล่าว และการขับเคลื่อนของเครอืข่ายภาคประชาชน สังคม องค์กรภาครัฐ และในระดับนานาชาติ ที่
มีการสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีกลุ่มดังกล่าว (ที่มา: Change. org, Greenpeace Thailand 
และเครอืข่ายเตือนภัยสารเคมกี าจัด ศัตรูพืช. 2561) 
  จากที่ยกกรณีตัวอย่างนี้แสดงใหเ้ห็นว่าจุดเริม่จากการตื่นตัวของภาคประชาชน และเครอืข่ายที่
หลากหลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกันท าให้เกิดพลงัการขับเคลือ่นให้มกีารแก้ไข
อย่างเป็นธรรม และโปร่งใสต่อสาธารณะได้ และเกิดความรว่มมือของเครือข่ายการท างานทีม่ีการรบัฟัง
ความคิดเห็นในการพจิารณา และการตัดสินใจร่วมกันในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย ในการ
จัดการสารเคมีทัง้การออกประกาศรายช่ือสารอันตราย ที่ต้องควบคุมการผลิตน าเข้า ส่งออก และมีไว้
ครอบครองภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สอดคล้องกบัการปฏิบัติ ตามพันธกรณีของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการจัดการสารเคมี และการรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย และ
การสง่เสรมิการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP)  
  สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ปี 2561 ม ี
การน าเข้าเพิ่มข้ึนจากปี 2560 จาก 2.77 ล้านตัน เป็น 2.91 ล้านตัน (เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5) ประเภท 
สารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่น าเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (methanol) หรือ
เมทลิแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) กรดซลัฟูรกิ (Sulfuric Acid) และเอทลิีนไดคลอไรด์ (Ethylene 
Dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-Dichloroethane) ซึ่งจากข้อมลูปริมาณการน าเข้าสารเคมี
ภาคอุตสาหกรรมในปี 2557–2561 พบว่า สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม, 
2562: 71-77) 
 
 การเกิดขยะมูลฝอยชุมชนในปี 2561 เพ่ิมขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยโดยการคัดแยกท่ี
ต้นทางและการก าจัดอยา่งถูกต้องมีแนวโน้มดีขึ้น 
 ป ี2561 มีปริมาณขยะมลูฝอยเกิดข้ึนประมาณ 27.8 ล้านตนั เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560  
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มีปรมิาณเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.64 เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
สังคมเกษตรกรรมสูส่ังคมเมอืง การเพิ่มข้ึนของประชากร การสง่เสริมการท่องเที่ยว การบริโภคทีเ่พิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมลูฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
 แม้ว่าปริมาณขยะมลูฝอยจะเพิ่มข้ึน แต่การจัดการขยะมลูฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีข้ึน ขยะ
มูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และน ากลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มข้ึน
จากปทีี่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล และท าปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอย
ชุมชนอีก จ านวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกก าจัดอย่างถูกต้อง ส่วนทีเ่หลือเป็นขยะที่ถูกก าจัด
อย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการขยะที่ดีข้ึนเป็นผลมาจาก
นโยบายของรัฐบาลที่มุง่สูก่ารเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R - ประชารัฐ
มุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยการมสี่วนรวมของภาครัฐและประชาชน ดังแสดงในภาพที่ 
2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึน การน ากลับไปใช้ประโยชน์ การก าจัดถูกต้องและ 
ไม่ถูกต้อง ป ี2552-2561 

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562)  
 

  การจัดการขยะมลูฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นท่ียังไม่มีการเก็บรวบรวม
ขยะมลูฝอยเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง 
 ขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึนในกรงุเทพมหานคร 4.85 ล้านตัน (ร้อยละ 17 ของขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึน
ทั้งหมด) มีการคัดแยกน ากลบัมาใช้ประโยชน์ 0.92 ล้านตัน (ร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยทีเ่กิดใน
กรุงเทพมหานคร) ที่เหลือ 3.93 ล้านตัน น าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยการฝังกลบอย่าง
ถูกหลักวิชาการ ณ อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ
โดยการเผาก าจัดด้วยเตาเผา ณ ศูนย์รวบรวมขยะมลูฝอยหนองแขม ส าหรับใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ 
มีปรมิาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทั้งหมด ประมาณ 22.97 ล้านตนั (ร้อยละ 83 ของขยะมลูฝอยที่เกิดข้ึน
ทั้งหมด) มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มรีะบบเก็บรวบรวมและขนสง่ขยะมูลฝอยไปก าจัดยัง
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สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยจ านวน 4,894 แห่ง ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,881 แห่ง ยัง
ไม่มีการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยไปก าจัด โดยประชาชนต้องก าจัดขยะในพื้นที่ของตน 
 สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชนทั่วประเทศ ในปี 2561 มี
จ านวน 3,205 แห่ง เปิดด าเนินการ 2,786 แห่ง และปิดด าเนินการ 419 แห่ง เนื่องจากมีขยะมูลฝอย
เต็มพื้นที่และด าเนินการปิดตามนโยบายของจงัหวัดเพือ่ผลักดันให้เกิดการรวมกลุม่ในพื้นที่ เมือ่
พิจารณาการหยุดด าเนินการของสถานทีก่ าจัดขยะมลูฝอย พบว่า สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของภาครฐั 
ปิดด าเนินการมากทีสุ่ด จ านวน 371 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยในระดบัหมู่บ้าน หรือ
ชุมชน และสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถด าเนินการก าจัดขยะมลูฝอยได้อย่างถูกต้อง (ตารางที่ 
2.1) ทั้งนี้การน าขยะมูลฝอยไปใช้เป็นเช้ือเพลงิในการผลิตไฟฟ้ายังเป็นการช่วยสนบัสนุนการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้อีกทางหนึ่ง ปจัจุบันมโีรงไฟฟ้าจากขยะ 35 แห่ง 
ก าลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากบั 313.354 เมกะวัตต์ ซี่งอยู่ในสถานภาพการรบัซื้อไฟฟ้าเช้ือเพลิงขยะที่จ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว (กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
 
ตารางที่ 2.1 สถานภาพสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน ป ี2561 
 
สถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยชุมชนท้ังหมด 3,205 แห่ง 
เปิดด าเนินการ 2,786 แห่ง ปิดด าเนินการ 419 แห่ง 
ภาครัฐ   ภาคเอกชน ภาครัฐ   ภาคเอกชน 
2,398 แห่ง 388 แห่ง 371 แห่ง 48 แห่ง 

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
 
ตารางที่ 2.2 สถานที่ก าจัดขยะมลูฝอยชุมชน 2,764 แห่ง และสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยชุมชน 22  
        แห่ง โดยด าเนินการอย่างถูกต้อง จ านวน 647 แห่ง 
 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

การฝงักลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล/การฝังกลบเชิงวิศวกรรม/การฝัง
กลบแบบกึง่ใช้อากาศ 

90 19 

การฝงักลบแบบเทกองควบคุมขนาดน้อยกว่า 50 ตัน/วัน 386 87 
เตาเผาที่มรีะบบก าจัดมลพิษทางอากาศ 16 11 
เตาเผาเพื่อผลิตพลงังาน 0 6 
การหมักท าปุ๋ย 6 3 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

การก าจัดขยะมูลฝอยแบบเชิงกล - ชีวภาพ/การผลิตเช้ือเพลิงจากขยะ
มูลฝอย 

18 5 

รวม 516 131 
 

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 
 
 ข้อมูลตัวชี้วัด “ประมาณขยะมลูฝอยชุมชน” 
 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึนทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2561 ประมาณ 27.93 ล้านตัน 
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 2.05 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน เนื่องจากการขยายตัว 
ของชุมชมเมืองและการปรบัเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสงัคมเกษตรกรรมสูส่ังคมเมืองในหลายพื้นที่ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยท าให้มีนกัท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ในขณะที่ อัตราการเกิดขยะ 
มูลฝอยต่อคน ประมาณ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน เพิ่มข้ึนจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 1.13 กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ เป็นขยะมลูฝอยที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 4.85 ล้านตัน  
คิดเป็นร้อยละ 17 และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 23.10 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมา 
เกิดในพื้นทีจ่ังหวัดชลบุรีและพทัยา มีปริมาณ 2,591 ตันต่อวัน จังหวัดนครราชสมีา มีปริมาณ 2,480 
ตันต่อวัน และจังหวัดสมุทรปราการ มีปริมาณ 2,449 ตันต่อวัน โดยทั้ง 4 จังหวัด เป็นจังหวัดที่มี
ปริมาณขยะมากกว่า 2,000 ตันต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2562ก) 
  ใน พ.ศ. 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 10.85 ล้านตัน คิดเป็นร้อย
ละ 38.85 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนทั้งหมด ลดลงร้อยละ 7.19 จาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณ 
11.69 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะมลูฝอยที่ถูกก าจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.32 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 26.21 ของปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนทั้งหมด ซึ่งเพิม่ขึ้นร้อยละ 2.09 จาก พ.ศ. 2560 ที่มี
ปริมาณ 7.17 ล้านตัน ส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลบัมาใช้ประโยชน์มีประมาณ 9.76 ล้านตัน คิดเป็น
ร้อยละ 34.94 ของปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนทั้งหมด เพิม่ขึ้นร้อยละ 14.69 จาก พ.ศ. 2560 ที่มี
ปริมาณ 8.51 ล้านตัน เนื่องจากมกีารคัดแยกบริเวณต้นทาง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
(พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม เมือ่พิจารณา
ในช่วงหลัง พ.ศ. 2557 พบว่า การจัดการขยะมลูฝอยมีแนวโน้มดีข้ึน หลังจากที่มีการประกาศให ้
การจัดการขยะมลูฝอยเป็นวาระแหง่ชาติ โดยมีปรมิาณขยะที่มีการน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มข้ึน เนื่องจาก
รัฐบาลมีการสง่เสรมิใหเ้กิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม้ากทีสุ่ด 
  ปริมาณขยะมลูฝอยชุมชนที่เกิดข้ึน การน าไปใช้ประโยชน์ การก าจัดอย่างถูกต้อง และ 
ขยะมูลฝอยที่ได้รบัการจัดการอย่างไม่ถูกตอ้ง พ.ศ. 2552-2561 
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(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2562) 

 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 ของเสียอันตราย 

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (2559: 228) 
 
 ประเด็นปัญหาท่ีส าคัญ 
 12 มิถุนายน 2562 วิกฤติ “ขยะตกค้าง” ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันท้ิงคนละ 1 
กิโลกรัม ในระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า “คนไทยสร้างขยะกันแทบทุกวินาท”ี ปรมิาณ 
ขยะมูลฝอยเพิม่ขึ้นจาก 10 ปีก่อนมากกว่า 3 ล้านตัน อันเปน็ผลมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
พฤติกรรมการกินอยู่ของคนในสังคม แค่ดื่มกาแฟแก้วหนึง่กม็ีขยะไปแล้ว 3 ช้ิน!! ใช้เยอะทิ้งเยอะ ทิ้งไม่
เป็นทีก่ันก็มี ปี ๆ หนึง่ “ขยะตกค้าง” เกือบ 10 ล้านตัน!! ในส่วนของขยะมลูฝอยไม่ได้มีแค่พวกเศษ
อาหารอย่างเดียว แต่มีแยกเป็น ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable 
Waste), ขยะอันตราย (Hazardous Waste), ขยะทั่วไป (General Waste) ใน 4 ประเภททัง้หมดนี้ 
รวม ๆ กันแล้ว ปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 27.8 ล้านตัน (เป็นพลาสติกในขยะชุมชนกว่า 
2 ล้านตัน) เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีปริมาณ 27.37 ล้านตัน แล้วถ้ามาเทียบดูกบั
ชีวิตประจ าวันของพวกเรา กินข้าวมื้อหนึ่ง มีทัง้เศษอาหาร เศษผัก เศษพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม บาง
คนมีซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป กล่องโฟมอีก เฉลี่ยอัตราการเกดิขยะมากถึง 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อ
วัน และมีแนวโน้มว่า ปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วย ในบรรดา
ขยะมูลฝอยกว่า 20 ล้านตันต่อปี มีขยะอันตรายมากกว่า 3 ล้านต้น ซึ่งถึงแมจ้ะมสีัดส่วนน้อยที่สุดของ
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ขยะมูลฝอยทัง้หมด แต่เจ้า “ขยะอันตราย” กลบัสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศมากที่สุด ความน่ากลัว
ของมัน คือ มีแนวโน้มมากข้ึนทุกปี และเป็นขยะอันตรายทีม่าจากชุมชนมากถึง 638,000 ตัน หากเทียบ
ให้เห็นภาพแบบง่าย ๆ กป็ระมาณพื้นทีส่นามฟุตบอลขนาดมาตรฐานเกือบ ๆ 200 สนาม
ทีเดียว ปริมาณมากขนาดนี้ แล้ว “ขยะอันตราย” ที่ว่ามาน่ีมันมีอะไรบ้าง? เอาง่าย ๆ ดูจากภายในบ้าน
เราก่อน เริ่มตัง้แต่หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาท าความสะอาด ปากกาเคมี หรือแม้แต่
น้ ายาทาเลบ็ของคุณสาว ๆ เองก็ใช่ด้วย ซึ่งปัญหาของขยะอนัตราย คือ พวกเรามักจะทิง้รวมกับขยะมลู
ฝอยทั่วไป!! โอกาสที่มันจะปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมก็ย่อมมีสงู กระทบทีไม่ใช่แค่กับพืชไม้ใบหญ้าเท่านั้น 
แต่ “คน” และ “สัตว์” เองก็ไม่รอด เท่านั้นยังไม่พอ ในบรรดาขยะอันตรายทั้งหมดเป็นซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิสม์ากถึง 414,600 ตัน เพิ่มข้ึนทุกปีจนแทบจะกองเป็นภูเขา ยิ่งปจัจบุัน
นี้ เทคโนโลยมีาแรงต้องว่ิงตามให้ทัน อย่างสมารท์โฟนน่ีบางคนเปลี่ยนแทบรุ่นต่อรุ่น แม้ว่าในปจัจบุัน
จะมีการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มข้ึน แต่แน่นอนว่า “ไม่เพียงพอ” และยิ่งไปกว่าน้ัน ความน่าวิตกของ
ประเทศไทยก็คือ มีการลกัลอบน าเข้าขยะอเิลก็ทรอนิกส์และเศษพลาสติกจากต่างประเทศโดยไม่ได้รบั
อนุญาต และยังมีการลักลอบทิ้งในหลายพื้นที่ของประเทศด้วย ในประเด็นนี้ ภาครัฐคงไม่อาจปล่อยวาง
เฉยได้ เพราะแค่ในประเทศก็มากโขอยู่แล้ว หากปล่อยปละละเลยใหม้ีการท าเช่นน้ี คงกลายเป็น “ขยะ
อิเลก็ทรอนิกส์ล้นเมือง” ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนกิส์ ลว้นแต่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทัง้สิ้น ทัง้
ตะกั่ว แมงกานีส ปรอท หรือแม้แตส่ารหนู เมื่อมีการรั่วไหลและกระจายปนเปื้อนสูส่ิ่งแวดลอ้ม หากเรา
ได้รับสารพิษเหล่าน้ีเข้าสูร่่างกายไม่ว่าจะทางใด ก็เหมอืนกับการกิน “ยาพิษ” อย่างช้า ๆ อาการหลัง
ได้รับสารพิษก็มีตัง้แต่อาการเบา ๆ อย่าง ปวดหัว ง่วงนอน อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ระคายเคืองผิวหนัง ไป
จนถึงค่อย ๆ มีผลต่อระบบประสาท กล้ามเนื้อ เสี่ยงถงึข้ันความจ าเสือ่ม!! การก าจัดขยะมูลฝอยในแต่
ละปีไม่ได้ก าจัดจนเกลี้ยงหมดประเทศซะทีเดียว แต่ละปียงัมีปรมิาณขยะตกค้างสะสมอยู่ไม่ใช่น้อย แล้ว
ขยะตกค้างก็ไม่ได้เกิดจากใครไหนเลย เกิดจากพวกเราน่ีล่ะ ทั้งแอบเอาไปกองทิง้ไว้ แอบทิ้งตามพื้นที่
สาธารณะ บ้างกห็ย่อนลงน้ า ตกค้างในทะเลก็มี ซึง่ปี 2561 มีขยะที่ก าจัดไม่ถกูต้องถึง 7.36 ล้านตัน 
เมื่อน ามาค านวณแล้ว ปรมิาณขยะตกค้าง 7.36 ล้านตัน จะมีปรมิาตรประมาณมากถึง 24,533,333 
ลูกบาศกเ์มตร เทียบเท่ากับสนามราชมงัคลากีฬาสถาน 3 สนามครึ่ง!! ล้วถ้ายังไม่สามารถก าจัดขยะ
ตกค้างสะสมให้หมดได้ 100% ภายในปี 2562 อย่างที่กรมควบคุมมลพิษตัง้เป้าไว้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
จะมปีริมาณขยะตกค้างประมาณ 8.86 ล้านตัน ก็เทียบเท่าปริมาตรสนามราชมงัคลากีฬาสถานเกือบ 4 
สนาม และหากอีก 10 ปี ยังมปีรมิาณขยะตกค้างเพิม่อยู่อีก อยู่ที่ประมาณ 10.36 ล้านตัน อาจ
เทียบเท่ากบัสนามราชมงัคลากีฬาสถานถึง 4 สนามครึ่ง!! หากมาดูข้อมูลสถิติปริมาณขยะมลูฝอยช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552-2561) มีปริมาณขยะมลูฝอยเฉลี่ย 26.05 ล้านตัน โดยมีการสง่ไปก าจัดที่สถาน
ก าจัดขยะมลูฝอยชุมชนและสถานีขนถ่ายขยะมลูฝอยชุมชนทั่วประเทศ 3,205 แห่ง แต่เปิดด าเนินการ 
2,786 แห่ง ซึ่งจากข้อมูลการก าจัดขยะมลูฝอยช่วง 10 ปี น่าสนใจว่า ในการก าจัดทั้งหมดนั้นมกีาร
ก าจัดที่ถูกต้องเฉลี่ยเพียง 7.9 ล้านตัน แต่มีขยะก าจัดที่ไม่ถกูต้องมากถงึ 12.55 ล้านตัน (กลุ่มงาน
ติดตามประเมินสถานการณ์ กองติดตามประเมินผลสิง่แวดลอ้ม, 2562) 
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          สรุปและข้อเสนอแนะ 
  สถานการณ์ขยะมลูฝอยและของเสียอันตรายมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปี 
ที่ผ่านมา จากการเพิ่มข้ึนของประชากร ท าใหม้ีการทิ้งขยะอนัตรายปะปนไปกบัขยะชุมชน ซึ่งขยะมลู
ฝอยส่วนใหญ่เป็นขยะมลูฝอยชุมชนที่มาจากเมอืงใหญ่และแหลง่ท่องเที่ยว เช่น กรงุเทพมหานคร ชลบรุี 
นครราชสีมา สมุทรปราการ เป็นต้น ของเสียอันตราย กากอตุสาหกรรม และขยะมลูฝอยติดเช้ือมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยภาครัฐสง่เสรมิให้มกีารจัดการที่เหมาะสมเป็นศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจาก
ชุมชน ส่วนกากอุตสาหกรรมมปีรมิาณเพิ่มข้ึน แต่ได้รับการน าไปก าจัดผ่านกระบวนการเพื่อใช้ซ้ า แปร
รูปเป็นพลังงาน บ าบัด และก าจัด  
 
 1) ขยะมูลฝอย 

 ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาเรือ้รงัเนื่องจากมีการก าจัดทิ้งได้น้อยกว่าปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน
ในแต่ละวันดังนั้น ภาครัฐควรมีแนวทางจัดการขยะมลูฝอย ดังนี้ 
    1. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยในทุกชุมชน โดยอาจบรหิารงานโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย 
    2. สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการจัดการขยะมูลฝอย และน าขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน ์
    3. พิจารณาใช้หลกัการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รบัผิดชอบ โดยการจ่ายหรือรบัผิดชอบในการ
ก าจัดขยะมลูฝอย 
    4. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ใหป้ระชาชนทิ้งขยะมลูฝอยให้เปน็ คัดแยกขยะมูลฝอยก่อน
ทิ้งเพือ่ง่ายในการจัดเก็บ 
    5. สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการก าจัดขยะ 
มูลฝอย 
 

 2) ของเสียอันตราย 
 ของเสียอันตรายเป็นอันตรายต่อมนุษย์มาก จ าเป็นต้องมกีารจัดเก็บ และก าจัดให้ถูกวิธี ดังนั้น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการดังนี ้
   1. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานส่วนท้องถ่ิน และเทศบาล ควรจัดหาภาชนะรองรับของ
เสียอันตรายที่มีฝาปิดมดิชิดให้บรกิารในชุมชน จัดหารถเก็บขนชนิดพิเศษเพื่อเก็บของเสียอันตราย สร้าง
ศูนย์ก าจัดของเสียอันตราย อบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบริหาร
จัดการของเสียอันตรายได้ 
   2. ผู้ประกอบการ ต้องไม่ทิ้งของเสียอันตรายรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป ต้องมีการคัด
แยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งของเสียอันตรายลงพื้น ฝังดิน หรือท่อระบายน้ า ควรน าไปทิ้งในภาชนะที่



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

16 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานท้องถ่ินจัดไว้ให้ ตลอดจนน าซากของเสียอันตรายไปคืนตัวแทนจ าหน่าย เช่น แบตเตอรี่ใช้แล้ว 
ถ่านไฟฉายเก่า กระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นต้น 
   3. ประชาชนควรทิ้งของเสียอันตรายที่ถูกวิธี ไม่ทิ้งรวมกันกบัขยะมูลฝอยทั่วไป  
และน าซากของเสียอันตรายไปคืนตัวแทนจ าหน่าย เช่น แบตเตอรี่ใช้แล้ว ถ่านไฟฉายเก่า กระป๋อง 
ยาฆ่าแมลง เป็นต้น 

 

 3) ขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
 ปัญหาขยะมูลฝอยติดเช้ือที่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธีย่อมสง่ผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ดังนั้น 
ภาครับควรมีแนวทางในการด าเนินการดังนี ้

   1. สนับสนุนให้หน่วยงานในท้องถ่ินและโรงพยาบาลมรีะบบก าจัดขยะมลูฝอยติดเช้ือ
อย่างเป็นระบบและถูกวิธี 
   2. ควบคุมให้สถานพยาบาลให้น าขยะมลูฝอยติดเช้ือไปก าจดัที่ศูนย์ก าจัดขยะมลูฝอย
ติดเช้ือตามที่หน่วยงานท้องถ่ินจัดต้ังข้ึน 
   3. สนับสนุนให้หน่วยงานท้องถ่ินทั่วประเทศสามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยติดเช้ือ
ได้เองตลอดกระบวนการและฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานได้อย่างถูกต้อง 
   4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนหรือด าเนินการรวบรวม จักเก็บ และก าจัด
ขยะมูลฝอยติดเช้ือ 
   5. รณรงค์ใหป้ระชาชนให้ทิง้ขยะมลูฝอยให้ถูกที่ 

 

 4) สารอันตราย 
 แม้ภาครัฐจะมมีาตรการในการจัดการ ควบคุม น าเข้า การสง่ออก และการใช้สารเคมอีันตราย
แล้ว แต่ยังมีปัญหาในการจัดการ เพื่อใหก้ารด าเนินงานดีข้ึน เห็นว่า ควรมีการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 

   1. หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุม และมกีารแนะน าการใช้สาร
อันตรายแก่ผู้ใช้ทัง้ในภาคอุสาหกรรมและเกษตรกรรม มกีารควบคุมการขนส่งสารอันตรายโดยก าหนด
มาตรฐานพาหนะ วิธีการขนส่ง เส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่ง ควรมีการควบคุมการเกบ็รกัษาสาร
อันตราย ก าหนดเขตพื้นที่ในการจัดเก็บสารอันตราย พร้อมมีการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และควรมีการส ารวจข้อมลูการใช้สารอันตราย และพฒันาเครือข่ายข้อมูลด้านสารอันตราย ตลอดจน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปญัหาเกี่ยวกับสารอันตราย 
   2. หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนผู้ใช้สารอันตรายมรีะบบ
จัดการ จัดเกบ็ ขนส่ง สารอันตรายที่ถูกต้อง ปลอดภัย และมีระบบปอ้งกันแก้ไขกรณีฉุกเฉินได้ทันเวลา 
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   3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ควรศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการสาร
อันตรายที่ถูกต้อง และพฒันา วัตถุดิบอื่นทดแทนสารอันตราย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีทีส่ะอาดใน
กระบวนการผลิต 
 
ลักษณะทั่วไปของขยะมูลฝอย 
 
  ปัญหาขยะมูลฝอยในประเทศไทย เป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเป็น 
ปัญหาเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เกิดจากจากขาดการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยที่เป็นระบบและมี 
ประสิทธิภาพ แม้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ได้มีความพยายามในการปรบัแนวคิดและทัศนคติ  
ที่มีต่อขยะมลูฝอย โดยมุ่งไปที่วิธีการทีจ่ะท าให้ขยะมูลฝอยสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดย 
ท าให้ขยะเหมือนเป็นทรัพยส์ิน (Assets) ทีส่ามารถเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
ประชาชนยังขาดองค์ความรู้และขาดจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย จึงไม่ให้ความส าคัญที่จะลด 
ปริมาณขยะและท าการคัดแยกขยะมลูฝอยต้ังแต่ต้นทางหรอืแหลง่ก าเนิด (กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม, 2554) 
 
ขยะมูลฝอย 
 
 ประเทศไทยประสบกบัปญัหาปรมิาณขยะมูลฝอยและกากของเสียเกิดข้ึนจ านวนมาก 
ขยะมูลฝอยเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกต้อง ท าใหเ้กิดปญัหาขยะมลูฝอย 
ตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยถึง 28 ล้านตัน ส่วนกากของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
และขยะมลูฝอยติดเช่ือส่วนใหญ่จะเข้าสูร่ะบบก ากบัดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวง
สาธารณะสุข (กรมควบคุมมลพิษ, 2557: 60) 
 
  ความหมายของขยะมูลฝอย 
 Science Illustrated Thailand (2561) ให้ค าจ ากัดความของขยะไว้ คือ ขยะหรือ มูลฝอย 
(Solid waste) คือ เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้ามลูสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น และ 
หมายความรวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หรือครัวเรือน ยกเว้นวัสดทุี่
ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งมีลกัษณะและคุณสมบัติทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตสถานฉบับ พ.ศ. 2542 ให้ค าจ ากัดความของค าว่าขยะ มูลฝอย 
หมายถึง เศษสิง่ของทีท่ิ้งแล้วหยากเยื่อ และค าว่าขยะ หมายถึง หยากเยื่อ มลูฝอย จะเห็นว่าค าทั้งสอง
ค ามีความหมายเหมือนกันใช้แทนกันได้ บางทีจงึเห็นใช้ควบคู่กันเป็นขยะมลูฝอย 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

18 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ขยะหรือมูลฝอย (Solid Waste) หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า      
เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ซากสัตว์ หรือสิง่อื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด 
ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น ๆ และหมายความรวมถึงมลูฝอยติดเช้ือ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน
หรือครัวเรอืน 
 ขยะมูลฝอย เป็นเศษสิ่งของทีผ่่านการใช้งานมาแล้วและถูกทิ้งขว้างเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 
จึงสรปุได้ว่า ขยะ หรือมูลฝอย หรือมลูฝอยชุมชน เป็นค าที่มคีวามหมายเดียวกัน โดยหมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสตกิ ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มลูสัตว์ ซากสัตว์
หรือสิ่งอื่นใดที่เกบ็กวาดจากถนน ตลาด ทีเ่ลี้ยงสัตว์หรือที่อืน่ รวมถึงมูลฝอยติดเช้ือ มลูฝอยทีเ่ป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนหรอืครัวเรือนยกเว้นมูลฝอยทีม่ีลกัษณะและคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน (กรมควบคุมมลพิษ, 2551; อ้างถึงในพรพิมล แซ่ลิ่ม, 2561: 38-39) 
 ขยะมูลฝอยหรือสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอปุโภค ซึ่งเสื่อมสภาพจนใช้การไม่ได้ 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการก าจัดขยะแบบผสมผสาน ได้แก่ ประเภทขยะขายได้ น า
กลับมาใช้ใหม่ได้ ประเภทขยะแหง้ส าหรบัเป็นเช้ือเพลงิทดแทน ประเภทขยะเปียก ส าหรบัท าปุ๋ย และ
เป็นอาหารสัตว์ ประเภทขยะอันตราย ส าหรบัรีไซเคิล ขายได้และทีส่่งก าจัด หรอืขายไม่ได้ (สมไทย  
วงษ์เจรญิ 2551: 41) 
 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม (2554) ให้ค าจ ากัดความของค าว่าขยะมูลฝอย หมายถึง ของ
เหลือทิง้จากการใช้สอย ซึง่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตามแหลง่ก าเนิด เช่น ขยะ มูล ฝอยจาก
บ้านเรอืน ส่วนใหญจ่ะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการเตรียมการปรุงอาหารและการ บรโิภค รวมทั้งเศษ
กระดาษ สิ่งปฏิกูลพลาสติก และของที่ไม่ใช้แล้ว 
 กรมควบคุมมลพิษ (2559) ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกบัขยะมลูฝอยและของเสียอันตราย ดังนี ้ 
   ขยะมูลฝอยตกค้าง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ถกูน าไปทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมลูฝอย 
และไม่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ ทั้งนี้ไมร่วมขยะมลูฝอยที่ทิ้งหรอืค้างตามพื้นที่ว่าง 
ทั่วไป  
    ขยะมูลฝอยชุมชน หมายถึง ขยะมลูฝอยที่เกิดจากกจิกรรมตา่ง ๆ ในชุมชน เช่น 
บ้านพักอาศัย สถานประกอบการ แหลง่ธุรกจิ ร้านค้า สถานบริการ ตลาดสด และสถาบันต่าง ๆ ได้แก่ 
ขยะอินทรียจ์ าพวกเศษอาหารต่าง ๆ เศษใบไม้ เศษหญ้า ขยะรีไซเคิลจ าพวกแก้ว กระดาษ โลหะ 
พลาสตกิ อลูมเินียม ยาง และขยะทั่วไป จ าพวกเศษผ้า เศษไม้ และเศษวัสดุต่าง ๆ 
 จากข้อมลูดังกล่าวสามารถสรุปความหมายของขยะมูลฝอยได้ว่า ขยะมูลฝอย หมายถึง สิ่งทีเ่รา
ไม่ต้องการ เหลือทิง้ เหลือใช้ ได้แก่ ขยะมูลฝอยจากมาจากชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นเศษอาหารที่เหลือ
จากการเตรียม การปรงุ อาหารและการบริโภค รวมทั้งเศษอาหาร กระดาษ พลาสตกิ สิ่งปฏิกูล และ
ของที่ไม่ใช้แล้ว ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม ส่วนใหญจ่ะเปน็เศษหญ้าใบไม้ กิง่ไม้ ขยะมูลฝอยจาก
โรงงาน อุตสาหกรรม มลีักษณะต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงตามประเภทของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขยะมลูฝอยที่
ถูกทิ้ง อยู่ตามถนน แม่น้ าล าคลอง ทีส่าธารณะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก 
เศษ ดิน เป็นต้น ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่าน้ีหากไม่ก าจัดอย่างถูกวิธี นอกจากจะท า ให้ชุมชนขาดความ
สะอาด เรยีบร้อย ท าให้เกิดปญัหามลพิษต่อสภาพแวดล้อมอย่างมากมาย เช่น การปนเปื้อนของแหล่ง



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

19 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

น้ าและ การปนเปือ้นของอากาศ เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของเช้ือโรค ตลอดจนก่อใหเ้กิดความร าคาญต่าง ๆ 
จากกลิ่น ฝุ่น และเป็นต้นเหตุของอัคคีภัยอีกด้วย 
 
 ประเภทของขยะมูลฝอย 
 การพัฒนาเพื่อไปสู่ความเจรญิโดยไม่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม ท าให้หลายประเทศต้องประสบ
กับปญัหาขยะมลูฝอยก่อให้เกิดมลภาวะที่นบัวันย่ิงทวีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถงึ
สิ่งมีชีวิต  
  ขยะมูลฝอย สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทตามเกณฑท์ี่ใช้แบ่ง ในที่นี้ขอแบ่งประเภทขยะ
ออกเป็น 4 ประเภทดงันี้ (กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน, 2550: 19) 
   1. ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากส านักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง 
ได้แก่ กระดาษ เศษไม้ กิ่งไม้ ฟาง ข้าว แก้ว กระเบือ้ง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน  
อิฐหัก หิน ทราย ขยะประเภทนี้ไมเ่กิดการย่อยสลายและเนา่เหม็น การก าจัดขยะทั่วไป ควรคัดแยกขยะ
ที่สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ก่อนการก าจัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ขยะทั่วไป 
(ที่มา: https://gqthailand.com/culture/article/about-the-bin) 

 
 2. ขยะย่อยสลายได้ หรอืขยะอินทรีย์ (Organic Waste) เปน็ขยะจากครัวเรือน 

ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ  
เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้จะเป็นพวกย่อยสลายและเน่าเปื่อยได้ง่าย เพราะว่าเป็น
สารประกอบอินทรียท์ี่มีความช้ืนค่อนข้างสงู ประกอบกับขยะประเภทนี้ มีกลิ่นเหม็น การก าจัดขยะ
ประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการหมักท าปุ๋ยก่อน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 ขยะอินทรีย์ 
(ที่มา: https://gqthailand.com/culture/article/about-the-bin) 
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  3. ขยะรีไซเคิล หรือขยะทีส่ามารถน าไปขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ 
อโลหะ  

ภาพที่ 1.3 ขยะรีไซเคิล 
(ที่มา: https://gqthailand.com/culture/article/about-the-bin) 

 
  4. ขยะติดเช้ือและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาล

หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องใช้กรรมวิธีในการท าลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ 
กระปอ๋งสี พลาสติก ฟิลม์ถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การก าจัดขยะติดเช้ือจากโรงพยาบาลจะท าลาย
โดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะอันตรายอื่น ๆ ต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง 

ภาพที่ 1.4 ขยะอันตราย 
(ที่มา: https://gqthailand.com/culture/article/about-the-bin) 

 
  ซึ่งประเภทของขยะมลูฝอย (Type of Solid Wastes) สามารถแบ่งประเภทขยะมลูฝอยออก
ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  
   1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว 
สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลอืกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่
รวมถึงซากหรอืเศษของพืช ผัก ผลไมห้รอืสัตว์ทีเ่กิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
   2. ขยะรีไซเคิล หรือมลูฝอยที่ยงัใช้ได้คือ ของเสียบรรจุภัณฑห์รือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เช่น แก้ว กระดาษกระปอ๋งเครื่องดื่ม เศษพลาสติก  
เศษโลหะ อลูมเินียม ยางรถยนต์ กล่องเครือ่งดื่มแบบ UHT เป็นต้น 
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   3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย 
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอ่ยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจผุงซักฟอก พลาสตกิห่อลูกอม ซองบะหมี่กึง่ส าเรจ็รปู 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปือ้นอาหาร ฟอยลเ์ปือ้นอาหาร ซองหรือถุงพลาสตกิส าหรบับรรจุ
เครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 
   4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปือ้น หรือมีองค์ประกอบของ
วัตถุดังต่อไปนี้วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซด์ และวัตถุเปอรอ์อกไซด์ วัตถุมีพิษวัตถุที่ท าใหเ้กิด
โรค วัตถุกัมมันตรังสีวัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพนัธุกรรมวัตถุกัดกร่อนวัตถุที่ก่อให้เกิด 
การระคายเคืองวัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิด
อันตรายแก่บุคคล สัตว์พืชหรือทรพัย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่
โทรศัพทเ์คลือ่นที่ ภาชนะที่ใช้บรรจสุารก าจัดแมลงหรือวัชพชื กระป๋องสเปรยบ์รรจุสหีรือสารเคมี  
เป็นต้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2551; อ้างถึงในพรพิมล แซ่ลิ่ม, 2561: 39) 
 
 การจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย 
 ได้มีการจ าแนกประเภทขยะมลูฝอยออกเป็นหลายรปูแบบตามลักษณะกจิกรรมของ
แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ลักษณะทางกายภาพและอื่น ๆ และเมือ่พิจารณาโดยรวมแล้วขยะมูลฝอย 
สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มใหญ่ได้เป็น 4 แบบ ดังนี ้
   1. จ าแนกตามลักษณะกจิกรรมแหล่งก าเนิด ซึ่งแบง่ย่อยได้ 3 แหล่ง (สมศักดิ ์
พิทักษานุรัตน์, 2548; อ้างถึงในอมรรัตน์ ช่างฉาย, 2560: 12) ดังนี ้
    1.1 ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Community Wastes) เป็นขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึน
จากการดารงชีพของมนุษย์หรือการดาเนินกจิกรรมธุรกจิ เปน็ต้น ขยะมูลฝอยเหล่าน้ีเกิดจาก 
บ้านเรอืนที่พักอาศัย ร้านอาหาร ตลาด อาคาร โรงแรม สถานที่ทางาน สถานทีส่าธารณะขยะมลูฝอย 
มักจะเป็นสิ่งของทีเ่หลือจากการบรโิภค ซึ่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
     1.1.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Wastes) ยังแบง่ได้เป็น 2 
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยแห้ง (Refuse) ไดแ้ก่ กระดาษ พลาสติก ขวด แก้ว ผ้า โลหะ หนัง ยาง ฯลฯ 
และขยะมลูฝอยเปียก (Garbage) ได้แก่ เศษผัก ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ฯลฯ  
     1.1.2 ขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรายในบ้านเรือน (Household 
Hazardous Wastes) ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ส ีกระป๋องสี กากสารเคมี และภาชนะบรรจุ
สารเคมี และอื่น ๆ 
    1.2 ขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม (Agricultural Wastes) เป็น 
ขยะมูลฝอยทีเ่กิดจากการด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร 
    1.3 ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Wastes) เป็น 
ขยะมูลฝอยทีเ่กิดจากการด าเนินกิจกรรมด้านธุรกจิอีกส่วนหนึ่ง ขยะเหล่าน้ีจะมีลกัษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม 
  2. จ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ แยกเป็น 
    2.1 ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) เป็นขยะที่เกิดจากการเตรยีมการประกอบ 
หรือบรกิาร อาหาร ขยะมูลฝอยจากตลาด จากการเกบ็อาหาร การซื้อขายอาหารและผลผลิตเกี่ยวกบั 
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อาหาร 
    2.2 ขยะมูลฝอยแห้ง (Rubbish) ยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พวก คือ พวก
ที่ไหม้ไฟได ้ได้แก่ กระดาษ กระดาษแข็ง หีบหรอืกลอ่ง เศษไม้ ใบไม้ หญ้า เครื่องเรือน เครื่องใช้ ฯลฯ 
และพวกที่ไม่ไหม้ไฟ ได้แก่ เหลก็ โลหะอื่น ๆ เครือ่งเรือน เครื่องจี้ท าจากโลหะ แก้ว เครื่องปั้นดินเผา 
ฯลฯ 
    2.3 ข้ีเถ้า (Ash) เป็นสิ่งทีเ่หลือจากการเผาไหม้ 
  3. จ าแนกตามความเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2547; อ้างถึงในอมรรัตน์ ช่างฉาย, 2560: 13) ได้ดังนี ้
    3.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Waste) เป็นขยะที่พบทั่วไป เช่น กระดาษ 
พลาสตกิ ขวด แก้ว ผ้า โลหะ หนัง ยาง เศษผัก ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ฯลฯ 
    3.2 ของเสียอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะที่เกิดพษิหรืออันตราย 
กับชีวิตและสิง่แวดล้อมได้ง่าย เช่น หลอดไฟฟ้า ส ีกระปอ๋งสี กากสารเคมี และภาชนะบรรจสุารเคม ี
และอื่น ๆ 
  4. จ าแนกตามสภาพและอันตราย (ศรชัย มูลค า และคนอื่นๆ, 2546; อ้างถึงใน
อมรรัตน์ ช่างฉาย, 2560: 13) สามารถจ าแนกขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี ้
    4.1 ขยะมูลฝอยทั่วไป หมายถึง ขยะมลูฝอยที่เป็นสารอนินทรีย์ย่อยสลาย
ไม่ได้ ไม่เป็นขยะมูลฝอยอันตราย และน ามารีไซเคิลได้ยากหรือไม่คุ้มค่าในการนามารีไซเคิล เช่น เศษ
วัสดุก่อสร้าง เถ้า ฝุ่น เศษผง ถุงพลาสติกใส่ขนม ซองบะหมี ่โฟม ฟอยล์ทีเ่ปื้อนอาหาร เป็นต้น 
    4.2 ขยะมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะมูลฝอยที่ยอ่ยสลายง่าย หมายถึง  
ขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ง่ายในสภาพตามธรรมชาติ มักเกดิจากการเตรียม การปรุงและผลผลิต
เกี่ยวกับอาหารรวมทัง้เศษผกั ผลไม้ต่าง ๆ เศษใบไม้ เป็นต้น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การท า
น้ าหมักจุลินทรีย์ การหมกัท าปุ๋ยชีวภาพ 
    4.3 ขยะมูลฝอยรีไซเคิล หมายถึง ขยะมลูฝอยทีส่ามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีก โดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมตามสภาพวัสดุ ได้แก่ การละลาย บด อัด เช่น แก้ว 
พลาสตกิ โลหะ กระดาษ เป็นต้น 
    4.4 ขยะมูลฝอยอันตราย หมายถึง ขยะมูลฝอยทีม่ีองค์ประกอบทัง้หมดหรือ 
บางส่วนทีอ่าจทาให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากปริมาณความเข้มข้นของ 
องค์ประกอบที่มลีักษณะเป็นพิษ ลักษณะทางเคมหีรือการติดเช้ือ อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่าง 
เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ขวดยาฆ่าแมลง กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจสุารอันตราย 
ต่าง ๆ เป็นต้น 
  จ าแนกประเภทของขยะมลูฝอยตามลกัษณะทางกายภาพ เป็นการจ าแนกขยะมลูฝอยตาม
ลักษณะทีป่รากฏ และมองเห็นจากภายนอกดังนี ้
   1. ขยะเปียก (Garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยทีเ่ป็นสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ และมี
ความช้ืนสูง สามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยขบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ 
และเศษหญ้าเป็นต้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าการเก็บขนและน าไปก าจัดท าลายอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกัน
กลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียของขยะประเภทนี้ 
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   2. ขยะแห้ง (Rubbish and Trash) หมายถึง ขยะมลูฝอยทีอ่ยู่ในรูปของสารอินทรีย์
และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีความช้ืนต่ าย่อยสลายด้วยขบวนการทางชีวภาพได้ยาก เช่นเศษกระดาษ กล่อง
กระดาษ เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้ว หรือขวดแก้ว เศษหนัง หรือเศษผลิตภัณฑ์หนัง เศษ
กระปอ๋งโลหะ เศษพลาสติก เป็นต้น 
   3. เถ้า (Ash) หมายถึง ซากของแข็งทีเ่หลือหลงัจากการเผาไหม้ ของเช้ือเพลิงประเภท
ฟืนหรือถ่านหินที่ใช้ส าหรบัเป็นแหล่งให้พลงังานความรอ้นทัง้ในบ้านพักอาศัย ในอาคารหรือในโรงงาน
ต่าง ๆ 
   4. เศษสิ่งก่อสร้าง (Demolition and Construction Waste) หมายถึง ขยะมลูฝอยที่
เกิดจากการกอ่สร้างหรือการรื้อถอนอาคาร เช่น เศษเหลก็ เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต์ เศษกระเบื้องเซรามิก 
เศษท่อพีวีซี เศษสายไฟ เศษหิน และ เศษไม้ เป็นต้น 
   5. ซากสัตว์ต่าง ๆ (Dead Animals) หมายถึง ซากสัตว์ต่าง ๆ ทั้งทีเ่กิดข้ึนในชุมชน 
เช่น สัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจ
ตายลงจากการเกิดโรคระบาด และจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษช้ินส่วนของสัตว์ที่เหลือจาก
โรงงานผลิตอาหารส าเรจ็รปูหรืออาหารกระป๋อง เป็นต้น 
   6. ตะกอนจากระบบบ าบัดน้ าสีย (Sludge) หมายถึง กากตะกอนที่เกิดจากการบ าบัด
น้ าเสียในระบบบ าบัดน้ าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทัง้หลาย โดยอาจมีลกัษณะเป็นของแข็งหรือ
กึ่งของแข็ง มีทัง้ส่วนทีส่ามารถย่อยสลายได้และยอ่ยสลายไม่ได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพ กากตะกอน
เหล่านีนี้หากปลอ่ยทิ้งไว้โดยไม่ก าจัดก็อาจถูกชะล้างสู่แหลง่น้ า หรือไหลซึมลงสู่ช้ันน้ าใต้ดินได้ 

  7. ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนกิส์ (Waste from Electrical 
and Electronic Equipment) หมายถึง ขยะทีเ่กิดจากภาคธุรกิจซึง่ผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ออกมาจ าหน่ายในตลาด และเมื่อสินค้าน้ันเสื่อมสภาพหรือ
หมดอายุการใช้งานลงก็จะกลายเป็นขยะที่ต้องน าไปก าจัดท าลาย ซึ่งส่วนใหญจ่ะมีขนาดใหญ่และมี
น้ าหนักมาก ขยะประเภทนี้ ได้แแก่ ตู้เย็น เครื่องรบัโทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องซักผ้า 
เครื่องปรบัอากาศ เครือ่งคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 การจ าแนกตามองค์ประกอบ เป็นการจ าแนกตามลักษณะของขยะมลูฝอยว่าประกอบ 
ไปด้วยวัสดุประเภทใดบ้าง และวัสดุน้ันมปีระโยชน์ที่จะน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรอืไม่ โดยอาจจ าแนก
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ ดังนี้คือ 
   1. ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยทีส่ามารถย่อยสลายได้ด้วย
ขบวนการทางชีวภาพโดยมจีุลินทรีย์ท าหน้าที่ย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและผลไม้ เศษหญ้า 
เศษใบไม้และกิง่ไม้ รวมทัง้ซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น ขยะประเภทนีส้ามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ได้ในรปูของการน ามาท าปุ๋ยหมัก 
   2. ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (Recycle Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพ
ในการน ามาแปรรปูเพือ่ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสตกิ อะลมูิเนียม หนัง
และยาง เป็นต้น ขยะประเภทนี้เมื่อน ามาท าการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรปูแล้วสามารถน ามาเป็น
วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหมเ่พื่อลดปริมาณการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติลงได ้
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   3. ขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ (Non-Recycle Waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่ไม่
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐ และเศษปูนจากการก่อสร้าง เศษวัสดุต่าง ๆ 
จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลงิ ตลอดจนเศษช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์บางชนิด เป็นต้น ขยะเหล่าน้ีไม่มีศักยภาพในการน ากลบัมาใช้ได้อีก จึงต้องน าไป
ก าจัดท าลายยังสถานที่ฝงักลบเท่านั้น 
   4. ขยะติดเช้ือ (Infectious Waste)ได้แก่ ขยะมูลฝอยทีม่ีเช้ือโรคปนเปื้อนอยู่ซึ่งจะท า
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนือ้เยือ่ หรือช้ินส่วนอวัยวะต่าง ๆ รวมทัง้เครื่องใช้
ที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น ส าลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด และเสื้อผ้าผูป้่วย เป็นต้น (อาณัต ิต๊ะปินตา, 
2553; อ้างถึงในพรพิมล แซ่ลิม่, 2561: 39-41) 
 ขยะมูลฝอยสามารถแบง่ตามลกัษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น 4 ประเภท (ส านักจัดการ
กากของเสียและสารอันตราย, 2555) ได้แก่ 
   1. ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถน ามา 
ท าปุ๋ยหมัก หรือ น้ าหมักชีวภาพได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนือ้สัตว์ เป็นต้น  
   2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) ส่วนใหญเ่ป็นพวกบรรจุภัณฑ์หรือวัสดเุหลือ ใช้
ที่สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT 
กระปอ๋งเครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต ์เป็นต้น  
   3. ขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะมลูฝอยที่มสีารอันตรายทีเ่ป็น 
องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ก่อให้เกิดโรค วัตถุที่มีสาร 
กรรมมันตภาพรงัสี วัตถุที่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกรอ่น วัตถุที่ก่อให้เกิด 
การระคายเคือง วัตถุเคมีภัณฑ์หรือสิง่ที่อาจท าใหเ้กิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรอื
สิ่งแวดล้อม อาทิ ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพทเ์คลื่อนที่ ภาชนะบรรจ ุ
สารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสหีรอืสารเคมี เป็นต้น  
   4. ขยะทั่วไป (General Waste) หรือ มลูฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นที่ไม่ใช่ ขยะ
ย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอ่ยสลายยากและไม่คุ้มค่าที่จะน ากลบัมา ใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสตกิห่อลูกอม ซองบะหมี่กึง่
ส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเปือ้นเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับขยะ ทั่วไป
นี้เป็น ขยะที่มปีรมิาณใกลเ้คียงกบัขยะอันตราย  
  จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า ขยะมูลฝอยโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 
ดังนี ้
  1. ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste) หรอืมลูฝอยยอ่ยสลาย คือ ขยะมลูฝอยที ่
เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็ว สามารถน ามาหมกัท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร 
เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นขยะมลูฝอยที่มปีรมิาณมากทีสุ่ด คือ พบมากถึง 64% ของ
ปริมาณขยะมลูฝอยทัง้หมด 
  2. ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste) หรือมูลฝอยที่ยงัใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ ์
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หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษ
พลาสตกิ เศษโลหะ อลมูิเนียม ยางรถยนต ์กล่องเครือ่งดื่มแบบ UHT ส าหรบัขยะรีไซเคิลมปีรมิาณมาก
เป็นอันดบั 2 ในกองขยะ พบประมาณ 30% ของปรมิาณขยะมูลฝอยทัง้หมด 
  3. ขยะอันตราย (Hazardous Waste) หรือมูลฝอยอันตราย คือ ขยะมูลฝอยที่ม ี
องค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่าง ๆ ซึ่งได้แก ่วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุ
ออกซิไดซ์ วัตถุที่ท าใหเ้กิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัด
กร่อน วัตถุที่ก่อใหเ้กิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรอืสิง่อื่นใดที่อาจท าใหเ้กิด
อันตราย แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพยส์ินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
แบตเตอรีโ่ทรศัพท์เคลื่อนที่ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจสุีหรือสารเคมี เป็นต้น 
ขยะอันตรายนี้เป็นขยะมลูฝอยที่มปีริมาณน้อยที่สุด กล่าวคือพบประมาณเพียง 3% ของปริมาณขยะมลู
ฝอยทัง้หมด 
  4. ขยะทั่วไป (General Waste) หรือมลูฝอยทั่วไป คือ ขยะมูลฝอยประเภทอื่น
นอกเหนอืจากขยะยอ่ยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะย่อยสลายยาก ไม่คุ้มค่ากบัการ
น ามาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจผุงซกัฟอก พลาสตกิห่อลูกอม  
ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงพลาสตกิเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปือ้นอาหาร ฟอล์ยเปื้อนอาหาร เป็นต้น 
ส าหรับขยะทั่วไปนี้ เป็นขยะมลูฝอยที่มปีรมิาณใกลเ้คียงกบัขยะอันตราย กล่าวคือจะพบประมาณ 3% 
ของปรมิาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 

ภาพที่ 1.5 ประเภทของขยะ 
(ที่มา: ศูนย์วิทยบริการเพือ่สง่เสรมิการเกษตร: 2562) 

https://esc.doae.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0/
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ภาพที่ 1.6 ประเภทของขยะ 
(ที่มา: ศูนย์วิทยบริการเพือ่สง่เสรมิการเกษตร: 2562) 

 
แหล่งของขยะมูลฝอย (Sources of Solid Wastes) 
 
  แหล่งชุมชนกจิกรรมอุตสาหกรรมและกจิกรรมเกษตรจัดได้ว่า เป็นแหลง่ก าเนิดของ 
ขยะมูลฝอยทีส่ าคัญ เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนขยะมลูฝอยกจ็ะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัวประกอบกบัมี 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วก็ยิ่งท าให้มีขยะมูลฝอยใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย ขยะมลูฝอยเหล่าน้ีมี
ทั้งขยะมลูฝอยทั่วไปและของเสียอันตรายแต่ละประเภทมลีกัษณะแตกต่างกัน ขยะเป็นสิ่งที่เหลือใช้หรือ
สิ่งที่ไม่ตอ้งการอีกต่อไป ซึ่งแหล่งที่มาของขยะมูลฝอยในชุมชน โดยทั่วไปสามารถแบง่แหล่งขยะมลูฝอย
ตามแหลง่ที่เกิดส าคัญๆ ได้ดังนี้ 
   1. อาคารที่อยู่อาศัย (Household or Residential Area) ได้แก่ อาคารบ้านเรือน 
แฟลต ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมเินียม ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย ขยะจากแหล่งนีเ้ป็นพวกขยะอินทรียวัตถุ 
และอนินทรียวัตถุ เช่น เศษโลหะ กระป๋อง ขวดแก้ว จานชาม จัดเป็นพวกขยะแห้ง (Rubbish) จาก
การศึกษาของรัฐนิวยอร์ค พบว่าขยะจากแหล่งที่อยูอ่าศัยค่าพิสัย 945-1,182 กรัมต่อคนต่อวัน และจาก
การศึกษาของจ ารูญ ยาสมุทร (2555) พบว่า ขยะจากแหล่งที่อยู่อาศัยคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 83 ของขยะ
ที่ทิ้งมาจากแหลง่ต่าง ๆ ยังมีขยะที่ทิ้งจากย่านที่อยูอ่าศัย คือ จ าพวกเศษสิง่ของที่ช ารุด เช่น ที่นอน 
หมอน เก้าอี้ เตียง โต๊ะ แม้แต่ซากรถยนต์ ต้องน าไปทิ้ง 
   2. ย่านการค้า (Commercial Area) ได้แก่ ร้านค้า ศูนย์การค้าต่างๆ แหล่งการค้าของ
ประเทศไทยและประเทศที่ก าลังพฒันาส่วนใหญ่จะประกอบการค้าโดยอาศัยร้านค่าช้ันล่าง ส่วนอาคาร

https://esc.doae.go.th/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b0/
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ช้ันบนใช้เป็นที่อยู่อาศัยจะแตกต่างจากย่านการค้าของประเทศอเมริกาและยุโรป ที่อาคารใช้ประกอบ
การค้าเท่านั้น เมื่อหมดเวลาท างานผู้ประกอบการจะกลบัไปพักที่บ้านของตน ปรมิาณขยะจากแหล่งนี้
คิดเป็นน้ าหนัก ค่าพสิัย 182-1,090 กรัมต่อคนต่อวัน ย่านศูนย์การค้า ได้แก่ ร้านค้า ศูนย์การค้า 
คุณลักษณะของขยะมลูฝอยจึงคล้ายคลงึกับขยะที่ทิ้งมาจากย่านที่พักอาศัย 
  3. ตลาดสด (Market) ขยะจากแหล่งตลาดสดมปีรมิาณมาก เนื่องจากสังคมไทยนิยม
ซื้ออาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้จากตลาดสดเป็นประจ า ถึงแมป้ระชาชนหันไปนิยมจ่ายตลาดที่
ศูนย์การค้าก็ตาม ลักษณะของขยะจึงเป็นขยะรวม ประกอบด้วยอินทรียวัตถุเป็นส่วนใหญ่ คือ เศษผัก 
ผลไม้ ใบตองดิบ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ ส่วนอนินทรีย์วัตถุ คือ พวกถุงพลาสติกมปีรมิาณมาก เช่นกัน 
   4. โรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Area) ขยะที่ทิ้งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมี
ปริมาณและคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทของโรงงานนั้น เช่น โรงงานอาหาร
กระปอ๋ง จะมีเศษขยะพวกเศษเนื้อ เศษสัตว์ เศษผัก เศษผลไม้ โรงงงานฆ่าสัตว์จะมีขยะพวก 
มูลสัตว์ ขน เศษช้ินส่วนของสัตว์ เป็นต้น โรงงานตัดเสือ้ผ้าส าเร็จรูป จะมีขยะพวกเศษผ้า  
เศษด้าย เศษกระดาษเป็นส่วนใหญ่ โรงงานผลิตแบตเตอรี่มถ่ีานไฟฉาย ยาปราบศัตรูพืช ที่รัฐควรจับตา
เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดมิให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะจากแหล่งนี้ค่าพสิัย
ระหว่าง 90-363 กรัมต่อคนต่อวัน 
   5. การรื้อถอนอาคารและการก่อสร้าง (Demolition and Construction Area) 
ปัจจุบันสังคมไทยนิยมสร้างอาคารคอนกรีต เมื่ออาคารเก่าช ารุดหรอืจ าเป็นต้องทุบทิ้งเพื่อกอ่สร้าง
อาคารใหม่ จะเหลือเป็นเศษวัตถุพวกอิฐ หิน กรวด ทราย เศษเหล็ก กระเบื้อง เศษเหล็กที่ติดมากับ
คอนกรีต เศษไม้ ฯลฯ ขยะพวกนี้น าไปใช้ประโยชน์ถมที่ลุม่ต่ าได้ ปริมาณขยะพวกเศษวัสดุ การรื้อถอน
และก่อสร้าง อาคารมีค่าพสิัย 45-590 กรัมต่อคนต่อวัน 
   6. แหล่งเกษตรกรรม (Agricultural Area) ส่วนใหญ่ขยะจะประกอบด้วยเศษหญ้า 
ฟางเศษพืช ผัก มลูสัตว์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช 
   7. แหล่งขยะจากถนน และพื้นทีส่าธารณะที่รัฐดูแล (Street Sweeping and 
Municipal Service Area) เศษสิง่ของทกุชนิดที่เกบ็กวาดจากถนนถือเป็นขยะได้แก่ หิน กรวด ทราย 
กระดาษ ก้นบหุรี่ ใบไม้ กากตั๋วรถโดยสาร ขวดแก้ว และเศษผลไม้ ทีผู่้โดยสารโยนทิง้ออกมาจาก
ยานพาหนะ ค่าพิสัย 45-363 กรัมต่อคนต่อวัน 
   8. สถาบันต่าง ๆ (Institutional Area) ได้แก่ สถานที่ราชการ โรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย สถานสงเคราะห์คนชรา ฯลฯ ลักษณะขยะส่วนใหญ่ประกอบด้วย ขยะแห้ง ไดแ้ก่ 
กระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น ปรมิาณขยะที่ทิ้งค่าพสิัย 45-90 กรัมต่อคนต่อวัน 
   9. แหล่งอื่น ๆ (Others) เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร เรือนจ า สนามบิน สถานี
รถไฟ สถานีขนส่งทางบก ท่าเรอื โรงภาพยนตร์ สถานที่ประกอบการอื่น ๆ รวมถึง 
ศาสนสถาน เช่น วัดและศาสนสถานต่าง ๆ เป็นต้น แต่ละวันจะมีขยะมลูฝอยเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนั้นขยะอาจจะเกิดจากตะกอนน้ าโสโครกจากโรงงานบ าบัดน้ าเสีย หรือตะกอนที่ได้มาจากท่อ
ระบายน้ าโสโครก เป็นต้น คิดเปน็ค่าพิสัย ระหว่าง 136-409 กรัมต่อคนต่อวัน นอกจากนี้ยังมีขยะ
จ าพวกสิง่ของช ารุด 
  10. แหล่งจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ ขยะมลูฝอยจากโรงพยาบาล
องค์การอนามัยโลกได้มีการแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยทีเ่กิดข้ึนเป็น 8 ประเภท คือ มูลฝอยทั่วไป 
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(General Waste) เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ พลาสติก ฯลฯ มูลฝอยพยาธิสภาพ (Pathological 
Waste) เช่น เลือด น้ าเหลอืง เนื้อเยื่อ หรือช้ินส่วนจากสัตว์ทดลองมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious Waste) 
เช่น สิ่งปฏิกลูที่มเีช้ือโรค เนื้อเยื่อ หรือช้ินส่วนอวัยวะทีม่ีเช้ือโรค ภาชนะอุปกรณ์ทีส่ัมผัสผู้ป่วยด้วย 
โรคติดเช้ือ ฯลฯ มูลฝอยกมัมันตภาพรงัสี (Radiological Waste) เช่น ฟิล์มเอ็กซเรย์ สารกัมมัน
ภาพรังสทีี่ใช้ในการรกัษาหรอืวินิจฉัยโรค ฯลฯ มูลฝอยเคมี (Chemical Waste) เช่นสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้
ในการรักษาโรค สารเคมีที่ใช้ในหอ้งปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค สารเคมีที่ใช้ในการศึกษาวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ มูลฝอยมีคม (Sharp Waste) เช่น เข็มฉีดยา กรรไกร มีดผ่าตัด มีดโกน ฯลฯ  
มูลฝอยประเภทยา (Medicine Waste) เช่น ยาเสื่อมคุณภาพ ยาที่เหลือจากการใช้ในการรักษา ยาที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ มลูฝอยประเภทกระป๋องอัดความดัน (Pressurized 
Container) เช่น กระป๋องยาที่ใช้ในการรกัษา กระป๋องสารเคมีที่ใช้ในการท าลายเช้ือโรค กระปอ๋ง
สารเคมีที่ใช้ในการฆ่าแมลง ฯลฯ (จ ารญู ยาสมุทร, 2555; อ้างถึงในพรพมิล แซล่ิ่ม, 2561: 42-43) 
 แหล่งชุมชน กจิกรรมอุตสาหกรรม และกิจกรรมเกษตร จัดได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิดของ 
ขยะมูลฝอยทีส่ าคัญ เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนขยะมลูฝอยกจ็ะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตัว ประกอบกับม ี
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ก็ยิ่งท าให้มีขยะมลูฝอยใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย ขยะมูลฝอยเหล่าน้ี
มีทั้งขยะมลูฝอยทั่วไปและของเสียอันตราย แต่ละประเภทมลีักษณะแตกต่างกัน ขยะเป็นสิง่ทีเ่หลือใช้ 
หรือสิ่งที่ไม่ต้องการอีกตอ่ไป สามารถแบ่งตามแหล่งก าเนิดได้ดังนี้ (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2553: 
ออนไลน)์ 
  1. ของเสียจากอุตสาหกรรม ของเสียอันตรายทั่วประเทศไทยร้อยละ 73 มาจากระบบ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไมม่ีการจัดการทีเ่หมาะสม โดยทิ้งกระจายอยู่ตามสิ่งแวดล้อม และทิง้ร่วมกบั
มูลฝอย รัฐบาลได้ก่อตัง้ศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมขึ้นแห่งแรกที่แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน เริม่เปิด
บริการตั้งแต่ 2531 ซึ่งก็เพียงสามารถก าจัดของเสียได้บางสว่น  
   2. ของเสียจากโรงพยาบาลและสถานที่ศึกษาวิจัย ของเสียจากโรงพยาบาลเป็นของ
เสียอันตรายอย่างยิง่ เช่น ขยะติดเช้ือ เศษอวัยวะจากผูป้่วย และการรักษาพยาบาล รวมทั้งของเสีย    
ที่ปนเปื้อนสารกมัมันตรงัสี สารเคมี ได้ทิ้งสูส่ิ่งแวดลอ้มโดยปะปนกับมูลฝอย สิง่ปฏิกลูเป็นการเพิม่ 
ความเสี่ยงในการแพรก่ระจายของเช้ือโรคและสารอันตราย 

  3. ของเสียจากภาคเกษตรกรรม เช่น ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย มลูสัตว์ น้ าทิ้งจากการท า 
ปศุสัตว์ ฯลฯ  

  4. ของเสียจากบ้านเรอืนแหล่งชุมชน เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ แก้ว  
เศษอาหาร พลาสติก โลหะ หินไม้ กระเบือ้ง หนัง ยาง ฯลฯ  
   5. ของเสียจากสถานประกอบการในเมือง เช่น ภัตตาคาร ตลาดสด วัด สถานเรงิรมย ์
 จากข้อมลูดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ประเภทของขยะมูลฝอยโดยทั่วไปถ้ามีการแบ่ง 
ตามพิษภัยที่เกิดข้ึนกับมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
1) ขยะมูลฝอยทั่วไป (General Waste) และ 2) ขยะมลูฝอยอันตราย (Hazardous Waste) ซึ่งเป็น
อันตรายต่อชีวิตมนุษย์และสิง่แวดล้อม การทีจ่ะมกีารจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างไรและด้วยวิธีการใด
นั้น ประชาชนจะต้องทราบถึงประเภทและแหลง่ที่มาของขยะมูลฝอยก่อน เนื่องจากว่าจะได้ท าให้การ
จัดการกบัขยะมลูฝอยแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี เช่น ขยะมูลฝอยอันตรายไมส่ามารถ
ทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ เพราะท าให้เกิดการปนเปือ้นของของเสียอันตราย และเพื่ออ านวยความสะดวก
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ต่อการน าขยะมลูฝอยนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ควรมีการคัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียต่างๆ ก่อน
ทิ้งกจ็ะเป็นการท าให้ไมเ่กิดการปนเปื้อนกัน อีกทั้งยงัก่อให้เกิดความสะดวกในการจัดเกบ็อีกด้วย เพือ่
น าไปก าจัดหรือบ าบัด ก่อใหเ้กิดความปลอดภัยทั้งตอ่สุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม 
 
องคป์ระกอบและสาเหตุที่ท าให้เกิดปญัหาขยะมูลฝอย 
 
  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
  องค์ประกอบของขยะจะเปลี่ยนไปตามสภาพของภูมิอากาศ ฤดูกาล และพฤติกรรมทาง
เศรษฐกจิสงัคม วิถีชีวิตตลอดจนอุปนสิัยและแบบแผนในการบริโภคของแต่ละชุมชน/เมือง โดยทั่วไปมี
องค์ประกอบแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามขยะมูลฝอยทีม่ีแหล่งก าเนิดมาจากชุมชน มีองค์ประกอบหลัก
อยู่ด้วยกัน 4 ประเภท คือ 
   1. ขยะอินทรีย์ทีส่ามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้ เศษหญ้า (50%) 
   2. ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก อะลูมิเนยีม และยาง (30%) 
   3. ขยะอันตรายหรอืของเสียอันตรายจากชุมชน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า(3%) 
    4. ขยะทั่วไป เช่น เศษผ้า เศษไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง เถ้าจากการเผาไหม ้
และอื่น ๆ (17%) (สุธิพงษ์ อินทนู, 2562: 10) 
 ปริมาณของขยะมูลฝอยในชุมชนจะมากน้อยมีองค์ประกอบพิจารณาทีส่ าคัญ 6 ประการ ดังนี ้
   1. ลักษณะของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographical Location) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
หมายถึง สถานที่ของแต่ละแห่งนั้น ถ้าเป็นสถานที่ต่างกันกจ็ะท าให้เกิดขยะได้ไม่เหมือนกัน เช่น พื้นที่
ราบลุ่มเหมาะแก่การปลกูข้าว องค์ประกอบของขยะมลูฝอยอาจเป็นพวกเศษหญ้า หรอืฟางข้าวมี
ปริมาณมากกว่าอย่างอื่น แต่ถ้าเป็นชุมชนตลาดสดขยะมลูฝอยก็มักจะเป็นเศษผกั ผลไม ้
   2. ฤดูกาล (Season) ฤดูกาลมผีลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ 
ขยะมูลฝอยเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูที่มีผลไม้ ปรมิาณขยะมลูฝอยจ านวนเปลือกและผลไม้จะมากเพราะ
เหลือจากการบรโิภคของประชาชน 
  3. อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน (Habit of People in Community) อุปนสิัยของ
ประชาชนในชุมชน มีส่วนให้ขยะทีเ่กิดข้ึนแต่ละแห่งจะมจี านวนของขยะมูลฝอยมากนอ้ยแตกต่างกัน 
หากประชาชนมีพฤติกรรมที่ดีในการทิง้เศษวัสดุ อุปกรณ์ เหลือใช้หรอืมีการน าขยะมลูฝอยมาใช้
ประโยชน์กอ่นทิ้ง กจ็ะท าให้ปริมาณขยะมลูฝอยที่เกิดข้ึนในชุมชนน้อยลง 
  4. ความหนาแน่นของประชากร (Population Density) ความหนาแน่นของชุมชนมี
ผลต่อปรมิาณของขยะมลูฝอยที่เกิด โดยบรเิวณที่มผีู้อาศัยหนาแน่นปริมาณขยะมลูฝอยก็จะมากกว่า
บริเวณทีม่ีผู้อาศัยน้อย ซึง่ในปจัจบุันนิยมสร้างแฟลต ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียม บรเิวณนั้น 
มีผู้อยู่อาศัยหลายครอบครัว ปริมาณขยะมลูฝอยก็มมีากทัง้ดา้นปริมาณ และประเภทของขยะมูลฝอย
ด้วย 
  5. สภาวะเศรษฐกิจ (Economic Status) สภาวะทางเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีฐานะ
เศรษฐกจิดี ย่อมมีก าลังซื้อสินค้าสูงกว่าชุมชนที่มฐีานะทางเศรษฐกิจต่ า จงึมีขยะมลูฝอยมากตามไปด้วย 
เนื่องจากสินค้าส่วนใหญบ่รรจอุยู่ในหีบห่อส าเร็จรูปมาก 
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  6. บริการการเก็บรวบรวมและการก าจัด (Collection Services and Disposal 
Methods) ชุมชนที่สามารถจัดบรกิารเก็บขยะมูลฝอยได้ดีมปีระสิทธิภาพ ก็จะท าให้การเกบ็รวบรวม
ขยะมูลฝอยได้มาก ท าให้ขยะมูลฝอยตกค้างนอ้ย และถ้ามีการก าจัดขยะที่เหมาะสมกจ็ะท าให้เกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง (อมรรัตน์ ช่างฉาย, 2560: 13-14) 
 
  สาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาขยะมลูฝอย 
   ความมักง่ายและขาดจิตส านึกถงึผลเสียทีจ่ะเกิดข้ึน เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากซึง่จะ
เห็นได้จากการทิ้งขยะลงตามพื้นหรอืแหล่งน้ าโดยไมท่ิ้งลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้ 
   การผลิตหรือใช้สิง่ของมากเกินความจ าเป็น เช่น การผลิตสนิค้าที่มีกระดาษหรือ
พลาสตกิหุ้มหลายช้ัน และการซื้อสินค้าโดยห่อแยกหรือใส่ถุงพลาสติกหลายถุงท าให้มีขยะปรมิาณมาก 
    การเกบ็และท าลายหรือน าขยะไปใช้ประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีขยะตกค้างกอง
หมักหมมและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณจนก่อปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดลอ้ม (สุธิพงษ์ อินทนู, 2562: 
11) 
 
 องค์ประกอบท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขยะมูลฝอย 
 ปริมาณและลกัษณะของขยะมลูฝอยข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้ (เทศบาลเมืองทุ่งสง, 2553: 
ออนไลน)์ 
   1. ลักษณะชุมชนหรือที่ตั้งของท้องถ่ิน ชุมชนการค้า (ตลาด ศูนย์การค้า) จะมปีรมิาณ
ขยะมูลฝอยมากกว่าชุมชนที่อยู่อาศัย ส่วนบรเิวณเกษตรกรรม จะมีปริมาณขยะมลูฝอยอีกรปูแบบหนึง่  

  2. ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน บริเวณที่อยูอ่าศัยหนาแน่นปรมิาณขยะเกบ็
มากกว่าบรเิวณที่มปีระชากรอาศัยอยู่น้อย เช่น บรเิวณ แฟลต คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ ซึง่มผีู้อยู่
อาศัยหลาย ครอบครัว ปรมิาณขยะมีมาก  

  3. ฤดูกาล มีผลตอ่การเปลี่ยนปลงของปริมาณขยะเป็นอย่างมาก เช่น ฤดูที่ผลไมม้าก 
ปริมาณขยะมลูฝอยจาพวกเปลือก เม็ดของผลไม้จะมีมาก เพราะเหลอืจากการบริโภคของประชาชน  
ถ้าผลไม้ยิ่งออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก ยิ่งท าใหม้ีเปลอืกและเศษผลไม้ทิ้งมากในปีนั้น  
   4. สภาวะเศรษฐกิจ ชุมชนที่มีฐานะดี ย่อมมีก าลังซื้อสินค้าสงูกว่าชุมชนที่มีฐานะ
เศรษฐกจิต่ าจึงมีขยะมลูฝอยมากตามไปด้วย ชุมชนที่มีฐานะเศรษฐกจิดี จะมีขยะมูลฝอยจากบรรจุภัณฑ์ 
เช่น กล่อง กระปอ๋ง โฟม ถุงพลาสตกิ ส่วนพวกฐานะที่ไม่ดมีักเป็นเศษอาหาร เศษผัก 

  5. อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน ประชาชนที่มีอุปนิสัยรักษาความสะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อยจะมปีรมิาณขยะมลูฝอยในการเก็บขนมากกว่าประชาชนที่มีอปุนิสัยมักง่ายและไมเ่ป็น
ระเบียบ ซึง่จะทิ้งขยะมลูฝอยกระจัดกระจาย ไม่รวบรวมเปน็ที่เป็นทาง ปริมาณขยะมลูฝอยที่จะเกบ็ขน
จึงน้อยลง แต่ไปมากอยู่ตามล าคลอง ถนนสาธารณะ ถนน ที่สาธารณะ เป็นต้น ตัวแปรอีก ตัวหนึ่งคือ 
พฤติกรรมการบรโิภคและค่านิยมของคนแต่ละกลุ่ม มีผลต่อลักษณะของขยะมลูฝอย เช่น กลุ่มวัยรุ่น
นิยมอาหารกระป๋อง น้ าขวด อาหารใส่โฟม พลาสตกิ กล่องกระดาษ  

  6. การจัดการบริการเกบ็ขยะมลูฝอย องค์ประกอบนี้ก็เป็นผลอย่างมากต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณขยะมลูฝอย ถ้าบริการเก็บขยะมลูฝอยไม่สม่ าเสมอประชาชนก็ไม่กล้าน าขยะมูล
ฝอยออกมา ความไม่สะดวกในการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพราะรถขนขยะมูลฝอยไมส่ามารถเข้าชุมชนได้ 
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เนื่องจากถนนหรือตรอก ซอยแคบมาก ต้องใช้ภาชนะขนถ่ายอีกทอดหนึ่ง ก็ท าใหป้รมิาณขยะมลูฝอย
เหลือจากการเกบ็อีกมาก  
   7. ความเจริญของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากคนบริโภคอาหารส าเรจ็รปูกัน 
มากขึ้น ทั้งภาชนะฟุ่มเฟอืย ขวด กระป๋อง กล่อง ถุงพลาสตกิ ฯลฯ  
 
 ระยะเวลาในการย่อยสลายของขยะ  
  หากไม่มีการก าจัดขยะปล่อยให้ขยะยอ่ยสลายเองตามธรรมชาติ ขยะบางชนิดสามารถทีจ่ะย่อย
สลายได้ ขยะบางชนิดไมส่ามารถย่อยได้ ขยะที่ย่อยสลายไดจ้ะใช้เวลาย่อยสลายแตกต่างกัน เราลองไปดู
กันว่าขยะแต่ละชนิดใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชาตินานกี่ป ี
 
ตารางท่ี 2.3 แสดงระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาต ิ
 

วัสด ุ ระยะเวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาต ิ
ผ้าฝ้าย  1 - 5 เดือน 
เศษกระดาษ 2 – 5 เดือน 
เชือก 3 – 14 เดือน 
เปลือกส้ม 6 ปี 
ผ้าขนสัตว์ 1 ปี 
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ไม้ 13 ปี 
ก้นกรองบหุรี ่ 15 ปี 
กระปอ๋งอลูมเินียม 80 - 100 ปี 
กระปอ๋งเหล็ก 100 ป ี
รองเท้าหนงั 25 - 40 ปี 
ขวดพลาสติก 450 ป ี
ถุงพลาสติก 450 ป ี
โฟม ไม่ย่อยสลาย 
ขวดแก้ว ไม่ย่อยสลาย 
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32 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

 
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน โดย สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นการบูรณาการระดบั
จังหวัดในการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดร้อยเอ็ด 
และจงัหวัดรอ้ยเอ็ด มีวิธีการด าเนินการจัดกจิกรรมตามโครงการดังตอ่ไปนี ้
 
กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมายในครัง้นี้ ได้แก่  
   1. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
จ านวน 12 ชุมชน รวม 100 คน 
   2. ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 
แห่ง รวม 100 คน 
 
ตัวชี้วัดของโครงกำร 

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน มีการก าหนดตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (output) 

ผลผลิต(output) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมท่ี 1 กำรสังเครำะห์และถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 

ธรรมชำตขิองชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบรบิทด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับปญัหาและอปุสรรคด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ใน
แต่ละพื้นที่   
 

1) จ านวนข้อมูลสภาพบรบิทปัญหา
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
2) จ านวนข้อมูลสภาพบรบิท ปญัหา
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 

1) จ านวน 12 ชุมชน 
2) จ านวน 6 แห่ง 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

33 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เดิมกิจกรรมท่ี 2 กำรยกระดับบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น และสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด                

1) ได้ข้อมูลการถอดบทเรียนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถ่ินในแต่ละชุมชนและสถานศึกษา 
ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด    
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรคด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน ในแต่ละอ าเภอ 
และสถานศึกษาแต่ละแห่ง ภายในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ใน
แต่ละพื้นที ่
3) การเรียนรู้ต้นแบบความส าเรจ็ด้านการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที ่

1) จ านวนข้อมูลการถอดบทเรียนด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสถานศึกษา 
2) จ านวนข้อมูลสภาพบรบิท ปญัหา
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของสถานศึกษา 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

1) จ านวน 18 แห่ง 
2) จ านวน 18 แห่ง 
 

 

ใหม่กิจกรรมท่ี 2 กำรยกระดับบุคลำกรผู้รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น และสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด                

1) บุคลากรผูร้ับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดเข้ารบัการ
ฝึกอบรมได้ยกระดบัความรู้และทักษะด้านการบริหาร
จัดการขยะ 
2) ไดเ้รียนรู้ต้นแบบความส าเรจ็ด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 
เพื่อเป็นต้นแบบในหารการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสมกับ
พื้นที ่

1) ร้อยละผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ยกระดับความรู้และทักษะด้าน
การบริหารจัดการขยะ 
2) ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ  
3) จ านวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ความส าเรจ็ด้านการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

1) ร้อยละ 80 
2) ร้อยละ 80 
3) จ านวน 2 แห่ง 

 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

34 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ผลผลิต(output) ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

กิจกรรมท่ี 3 กำรจัดกำรควำมรู้และแนวทำงปฏิบัติท่ีดีด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ      
กำรติดตำมประเมินผล 

1) สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน อย่าง
ยั่งยืน 
2) มีการจัดการความรู้ และสร้างแนวปฏิบัตทิี่ดีในการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
3) สนับสนนุการเพิ่มเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชน
ท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 

1) จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน 
2) จ านวนชุดความรู้ข้อมูล
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน 
 

1) จ านวน 18 แห่ง 
2) ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 
 
 

 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (outcome) 

 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 
เชิงปริมำณ 
 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
 2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 3) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมลูฝอย
ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน  
 4) จ านวนชุดความรู้ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

1) ร้อยละ 80   
2) ร้อยละ 80 
3) ไม่น้อยกว่า 10 
หน่วยงาน 
4) ไม่น้อยกว่า 2 
รายการ 

เชิงคุณภำพ    - สามารถวิเคราะหส์ภาพบริบท ปัญหาและอปุสรรคด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินและ
สถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ดในปจัจบุัน  
  - สามารถก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและ
สถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสทิธิภาพและ
เหมาะสมกับพื้นที ่
- ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด น าเอาองค์
ความรู้และเทคนิควิธีที่ได้รับไปใช้ในการยกระดบัในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย เพือ่สร้างความยั่งยืนในการบรหิาร 
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35 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ิน 
ส่งผลให้สามารถจัดการและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ข้ึนกับชุมชน 
- เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
เพิ่มข้ึน ท าให้ดัชนีสุภาพทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน อาจารย์ ครู นักเรียน นักศึกษาในจงัหวัดรอ้ยเอ็ดดีข้ึน 

 

เชิงเวลำ การด าเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ปี 2563 

เชิงค่ำใช้จ่ำย มีการด าเนินการและใช้จ่ายเงินตามโครงการในปีงบประมาณ 
2563 

500,000 บาท 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  การด าเนินโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินโครงกำร 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
  1. คู่มือการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  3. แบบบันทกึรายการกจิกรรม 
 
รูปแบบกำรประเมินโครงกำร 
 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ประจ าปงีบประมาณ 2563 โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL  
ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam, 1997) ดังนี ้
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36 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
แผนกำรด ำเนนิงำนและขั้นตอน 

 

วงจร PDCA กิจกรรม  /  กำรด ำเนินงำน 
วันเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 
ข้ันวางแผน 

(Plan) 
1. จัดเตรียมโครงการ 
2. เขียนโครงการเพือ่เสนอขออนุมัตโิครงการ  

   พฤศจิกายน 2562 -
ธันวาคม 2562 

ข้ันด าเนินการ
(Do) 

1. ประชุมเตรียมงานและวางแผนการด าเนินงาน 
2. เตรียมงานและประสานผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดหาวัสดุอปุกรณ์ แรงงาน และทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน 
5. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 

ธันวาคม 2562 -
กันยายน 2563 

• - หลักการ 
• - วัตถุประสงค์ของโครงการ 
• - เป้าหมายของโครงการ 
• - การเตรียมการภายในโครงการ 

• - บุคลากร 
• - วัสดุอุปกรณ์ 
• - เครื่องมือเครื่องใช้ 
• - งบประมาณ 

 

 

 

• - การด าเนินโครงการ 
• - กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
• - การตดิตามและก ากบั 
• - การประเมินผล 

 
• ผลการด าเนินโครงการ 

 

ประเมินสภาวะแวดล้อม  
( Context Evaluation ) 

ประเมินการปจัจัยเบื้องต้น 
( Input Evaluation ) 

ประเมินกระบวนการ 
 ( Process Evaluation ) 

การประเมินผลผลิต  
( Product Evaluation ) 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

37 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

วงจร PDCA กิจกรรม  /  กำรด ำเนินงำน 
วันเวลำในกำร

ด ำเนินกำร 

ข้ันประเมินผล  
( Check) 

-  รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและปัญหาเมือ่  
เสร็จสิ้นโครงการ 
 

    กรกฎาคม 2563 – 
กันยายน 2563 

ข้ันปรับปรงุ 
(Act) 

- จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป มกราคม – กันยายน 
2563 

 

 
กิจกรรมที่ด ำเนนิกำร 
 

ลักษณะ
กิจกรรม 

กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 

ต้นทาง กิจกรรมที่ 1 การสงัเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินงานด้านการบรหิารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด  

การศึกษาสภาพปจัจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด “ด้านบรหิารจัดการขยะ” 
1) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ใน 3 
ประเด็น ดังนี ้
1.1 ความส าเร็จด้านการจัดการขยะ 
1.2 ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
ด้านการจัดการขยะ 
  2) การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางของหมู่บ้าน/
สถานศึกษา 
  3) การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางการจัดการ
ขยะของหมูบ่้าน/สถานศึกษา 
 

กลางทาง กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผูร้ับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด                

1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะใน
ชุมชน และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด                
2) การศึกษาดูงานต้นแบบความส าเร็จด้าน
การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

38 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
ลักษณะ
กิจกรรม 

กิจกรรม วิธีด ำเนินกำร 

ปลายทาง กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและการติดตามประเมินผล 

1) การติดตามประเมินผล   
2) การประกวดการบรหิารจัดการขยะใน
ชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด 

 
8. ตัวชี้วัดกิจกรรม (ใส่ตัวชี้วัดตำมกิจกรรมท่ีระบุไว้โดยละเอียด และจ ำแนกออกเป็น 4  กลุ่ม
กิจกรรม ได้แก่ กำรพัฒนำ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกิจกรรมสัมพันธ์) 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การสงัเคราะห์และถอดบทเรียน
การด าเนินงานด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด  

1) ไดข้้อมูลสภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 12 
ชุมชน 
2) ไดข้้อมูลสภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรค 
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ดจ านวน 6 แห่ง 

กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากร
ผู้รบัผิดชอบการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ด                

1) ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมยกระดับความรู้และ
ทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะร้อยละ 80  
2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ รอ้ยละ 
80 
3) แหล่งเรียนรู้ต้นแบบความส าเร็จด้านการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ินจ านวน2 แห่ง 

กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้และแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและการติดตามประเมินผล 

1)มีเครอืข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน จ านวน 18 แห่ง 
2)มีชุดความรู้ข้อมูลในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินอย่าง
ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 
รายการ 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

39 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

กำรวิเครำะห์ผลข้อมูล 
  วิเคราะหผ์ลการประเมินโครงการ โดยใช้ X  S.D. และเปรียบเทียบกบัเกณฑเ์ฉลี่ยโดยใช้
เกณฑ์ดังนี ้

  เกณฑ์เฉลี่ยการประเมินโครงการ 
คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย  2.51-3.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.51-2.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.50   หมายถึง  มีการด าเนินการในระดับนอ้ยทีสุ่ด 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

40 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินการ 

 
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน โดย สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นการบูรณาการระดบั
จังหวัดในการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดร้อยเอ็ด 
และจงัหวัดรอ้ยเอ็ด ผลการด าเนินการมีดังตอ่ไปนี ้
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ถ่ินเกิดและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  

 
กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
  1. ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 12 
ชุมชน รวม 100 คน 
  2. ตัวแทนอาจารย์ นักศึกษา ครู และนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจ านวน 6 แห่ง รวม 
100 คน 

 
สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
          กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
            กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด) 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

41 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

    ไตรมาสท่ี 1 :  เดือนตลุาคม - ธันวาคม 2562   
          1) ประสานงานกบัส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ร้อยเอ็ด และก าหนดกลุม่เป้าหมายในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

     2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย เพื่อ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าทีผู่ร้ับผิดชอบด้านการจัดการขยะและประชาชนเพื่อเข้าร่วม กจิกรรมที่ 1 จ านวน 
12 ชุมชน 
     3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชน ท้องถ่ิน ในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 
10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอ
เกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอ็ด และบ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียดดังนี ้
   ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน 
  วิธีการด าเนินการ (Flowchart) 
    1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี ้
     1.1 ความส าเร็จด้านการจัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการขยะในชุมชน 
          1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการขยะใน
ชุมชน 
      2. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของหมูบ่้าน 
      3. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางการจัดการขยะของหมูบ่้าน 
  ผลผลิต (OUTPUT) 
    1. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 98.89  
    2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด 
    3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ 
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42 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
   1. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน 
สามารถวิเคราะหส์ภาพบริบท ปัญหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดในปจัจบุัน  
    2. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน 
ก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ 
    ภาพกิจกรรมท่ี 1.1  
            1. ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

   ภาพที่ 2. การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางของหมูบ่้าน และเส้นทางการจัดการขยะของ
หมู่บ้าน 
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43 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 3. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
 
           กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษา
ในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด ) 
             1. ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพื่ออนุเคราะห์ครูและนักเรยีนเพื่อเข้าร่วม
กิจกรรมที่ 1 จ านวน 5 โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง 
             2. ด าเนินการศึกษาสภาพปจัจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
             3. ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปจัจุบันในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี ้
    สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
    วิธีการด าเนินการ (Flowchart) 
     1. การท าแบบทดสอบ 
      2. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
           2.1 ความส าเร็จด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา  
            2.2 ปัญหาด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา 
           2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการด้านการจัดการ
ขยะในสถานศึกษา 
      3. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของสถานศึกษา 
      4. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางการจัดการขยะของสถานศึกษา 
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44 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

    ผลผลิต (OUTPUT) 
     1. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 
แห่ง รวมทัง้สิ้น 189 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00  
      2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชนสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอด็ 
       3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการ
บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในแต่ละพื้นที่ 
   ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
     1. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาสามารถวิเคราะหส์ภาพบรบิท 
ปัญหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ดในปัจจุบัน  
      2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพฒันาการจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพื้นที ่
 
 ภาพกิจกรรมท่ี 1.2 
         1. ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
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45 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางของหมูบ่้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด  
 

         2. สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4. การท าแบบทดสอบ 
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46 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
                                      ภาพที่ 5. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 7. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
 
         กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
           กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิอง
ชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นท่ี 1 : กลุ่มประชาชนและเจา้หน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
                     เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                        1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดไดเ้ข้ารับการฝึกอบรมยกระดบัความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ  
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47 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

                        2) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก 
                        3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมเีครือข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                       4) ไดชุ้ดความรู้ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน  
     เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1) บุคลากรผูร้ับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ได้รบัการยกระดบัความรู้และ
ทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ 
                       2) ไดเ้ครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 
 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันท่ี 16-30 
มิถุนายน พ.ศ. 2563    

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 สามารถวิเคราะห์ผลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ 
   ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 267 แบบ ปรากฏผลการวิเคราะหข้์อมูลเบื้องต้นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
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48 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลเบือ้งต้น 
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
ชาย 67 25.09 
หญิง 200 74.91 

2. อายุ   
                      น้อยกว่า 20 ปี 3 1.12 

21-30 ปี 9 3.37 
31-40 ปี 21 7.87 
41-50 ปี 75 28.09 
51-60 ปี 96 35.96 

ตั้งแต่ 61 ปีข้ึนไป 63 23.60 
3.ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 160 59.93 
มัธยมศึกษาตอนต้น 27 10.11 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 43 16.10 
อนุปรญิญา/ปวส. 7 2.62 

ปริญญาตร ี 27 10.11 
สูงกว่าปริญญาตร ี 3 1.12 

4.ผู้เข้าร่วม   
ประชาชน 225 84.27 
ผู้น าชุมชน 25 9.36 
เจ้าหน้าที ่ 16 5.99 
ผู้บริหาร 1 0.37 

   
 

            จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.91 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.96 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 59.93 ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นประชาชน จ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.27 
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49 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ปรากฏผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมทั้ง 13 ข้อ โดยน าเสนอเป็นรายข้อ โดยใช้แบบประเมินที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2553) 
            พึงพอใจในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
   พึงพอใจในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
   พึงพอใจในระดับปานกลาง   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
   พึงพอใจในระดบัน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
   พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดับความพงึพอใจผู้เข้าร่วม โครงการเครอืข่ายการเรียนรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมเพือ่บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ประจ าปงีบประมาณ 
2563 โดยน าเสนอเป็นภาพรวมดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และร้อยละ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวม 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ร้อยละ 

1. หัวข้อบรรยายสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ 

4.37 0.67 พอใจมาก 87.40 

2. เนื้อหาสาระในการจัดโครงการตรงกบัความต้องการ 4.31 0.72 พอใจมาก 86.20 
3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.14 0.75 พอใจมาก 82.80 
4. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งทีบ่รรยาย 4.44 0.68 พอใจมาก 88.80 
5. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างด ี 4.46 0.57 พอใจมาก 89.20 
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน 4.39 0.60 พอใจมาก 87.80 
7. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม 3.76 0.87 พอใจมาก 75.20 
8. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม 4.36 0.71 พอใจมาก 87.20 
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50 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ ร้อยละ 

9. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

4.21 0.64 พอใจมาก 84.20 

10. มีความมั่นใจและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ได้ 4.29 0.59 พอใจมาก 85.80 

11. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได ้ 4.19 0.60 พอใจมาก 83.80 

12. ท่านได้รับความรู้หรือประโยชนจ์ากกระบวนการจัด
โครงการทุกข้ันตอน 

4.24 0.63 พอใจมาก 84.80 

13. โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม
โครงการ 

4.32 0.66 พอใจมาก 86.40 

รวมเฉลี่ย 4.27 0.45 พอใจมาก 85.40 
 

 จากตาราง  พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้าร่วม โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ  ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม โดยภาพรวมท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ เนื้อหา
สาระในการจัดโครงการตรงกับความต้องการ มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ ท่าน
ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน   สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ตามล าดับ 
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51 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ตอนท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ประเด็นค าถาม จ านวน ร้อยละ 
1.การคัดแยกวัสดุเพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ได ้

ใช่ 263 98.50 
ไม่ใช่ 4 1.50 

2.เลือกใช้สินค้าที่มมีาตรฐานในการรักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น สังเกตฉลากสีเขียว 

ใช่ 256 95.88 
ไม่ใช่ 11 4.12 

3.การคัดแยกขวดแก้วควรแยกสีของแก้วจะ
ขายได้ราคาดี 

ใช่ 254 95.13 
ไม่ใช่ 13 4.87 

4.จัดเกบ็วัสดุเป็นหน้าที่ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

ใช่ 163 61.05 
ไม่ใช่ 104 38.95 

5.การคัดแยกวัสดุเป็นหน้าที่ขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ใช่ 117 43.82 
ไม่ใช่ 150 56.18 

6.ภาชนะหรือถังทีเ่กบ็วัสดุอันตรายตอ้งปิดฝา
มิดชิดไม่รั่วไหล 

ใช่ 224 83.90 
ไม่ใช่ 43 16.10 

7.ต้องทิ้งวัสดุอันตรายในภาชนะรองรบัขยะสี
น้ าเงิน รวมกบัขยะทั่วไป เพื่อลดต้นทุน การ
ขนส่ง 

ใช่ 124 46.44 
ไม่ใช่ 143 53.56 

8.เลือกซื้อสินค้าตามโฆษณาว่าดีจริง ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

ใช่ 175 65.54 
ไม่ใช่ 92 34.46 

9.ก าจัดวัสดุอันตรายเองด้วยการเอา บรเิวณ
หลงับ้าน 

ใช่ 96 35.96 
ไม่ใช่ 171 64.04 

10.ควรเหยียบกระป๋องให้แบน เพื่อประหยัด
พื้นที่ในการจัดเกบ็ 

ใช่ 239 89.51 
ไม่ใช่ 28 10.49 

 
  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ  
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ประจ าปงีบประมาณ 2563 
 1. คนเราบางคนกม็ักง่ายอยากทิ้งตรงไหนก็ทิง้เขาถือว่าขาดจิตส านึกในตัวเอง 
 2. ควรให้มีการอบรมปลีะ 2-3 ครั้งจะได้รูก้ันทั้งหมูบ่้าน  
 3. ขอขอบคุณโครงการดีๆ  แบบนีท้ าให้ปรับเปลี่ยนวิถีในการจัดเก็บก าจัดขยะ และน าไปใช้
แบบต่อเนือ่งในชีวิตประจ าวัน 
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52 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 4. รู้จักการคัดแยกขยะ  
 5. กิจกรรมดีมีความรู้เกี่ยวกบัเรื่องขยะมากข้ึน 
 6. อยากให้มาประเมินผลบอ่ยๆ  
 7. อยากให้บอกในเรือ่งที่ไมรู่้  
 8. ท าให้รู้จกัจัดเก็บขยะได้ดีกว่าควรจะท าอย่างไร จะแยกอะไรใส่อะไร ขยะที่ย่อยสลายอะไรที่
เป็นอันตราย ขายได้ขายไม่ได้ 
 9. เป็นโครงการดมีากน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้ประชาชนชาวบ้าน 
 10. ให้ความรู้ขยะขายได้ขายไม่ได้ขยะแห้งขยะเปียกให้แยกไว้คนละถังแล้วขยะอันตรายใหเ้อา
ไปฝังกลบ 
 11. อยากให้มีโครงการทุกๆ เดอืนจะดทีี่สุดประชาชนจะรูจ้กัการก าจัดขยะอย่างเป็นการทาง 
 12. จะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
  ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 
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53 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

         กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                        1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดไดเ้ข้าร่วมกจิกรรมถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงาน                       
                        2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมเีครือข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                       3) ไดชุ้ดความรู้ในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน 
    เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1) บุคลากรผูร้ับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ได้รบัการยกระดบัความรู้และ
ทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ 
                       2) ไดเ้ครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 
   ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
             1) มีเครือข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยทั้งภาครัฐ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน จ านวน 12 แห่ง 
             2) มีชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 
รายการ 
  ผลการด าเนินการ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกจิกรรมถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน จ านวน 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการบรหิารจัดการขยะในชุมชนท้องถ่ินพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 330 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 94.29 
 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

54 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

   ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ  

ที่ ชุมชน วันที่
ด าเนนิการ 

ภาพประกอบ 

1 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 
ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
บ้านดงหวาย หมู่ 8 
ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 

13 
กรกฎาคม 

2563 

 

 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

55 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2 บ้านนากระตบึ หมู่ 11 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ดบ้านดอนหาด 
หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง 
อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 

15 
กรกฎาคม 

2563 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

56 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3 บ้านวังยาว หมู่ 18 
ต าบลวังสามัคคี 
อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 
กรกฎาคม 

2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

57 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4 บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบล 
ดงแดง อ าเภอจตรุ
พักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20 
กรกฎาคม 

2563 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

58 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6 บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านโพนงอย หมู่ 11 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

23 
กรกฎาคม 

2563 

 

 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

59 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

7 บ้านกลาง หมู่ 2 
ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอ
พนมไพร จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 

24 
กรกฎาคม 

2563 

 

 
 

 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

60 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 บ้านเหล่า หมู่ 10 
ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

22 
กรกฎาคม 

2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

61 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ โครงการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ 2563 

 

 

 

ภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูล 

 
 

นางยุพิน  โคตุทา อายุ 50 ปี 
(บ้านประชาช่ืน) 

ดีใจ ที่ได้รับความรู้ ประทบัใจวิทยากรที่ได้ฝึกทกัษะ 
ในการน าเสนอ สามารถน าเสนอต่อหน้ากรรมการได ้
ซึ่งไม่เคยมีใครสอน ดีใจ ภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการ  
ท าให้ตนเองอยากเรียนอยากรู ้

 
 

นายประจง  ทะวลัย  
อายุ 67 ปี  (บ้านประชาช่ืน) 

ดีใจ ได้รับความรู้ต่างๆ ที่ไม่เคยรู้ แนะน า เพิม่เติม แก้ไข 
ให้สามารถท าได้ถูกต้อง อยากให้มีโครงการนี้อีก 
โครงการท าให้ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นที ่
จะเข้าร่วมโครงการ ชาวบ้านมีความสามัคคีมากขึ้น 

 
 

นางบรรณ์  นามมหาชัย  
อายุ 49 ปี (บ้านประชาช่ืน) 

ได้รับความรู้มากขึ้น รู้จักวิธีจัดเก็บ คัดแยกขยะ ได้ลงมอื
ปฏิบัติจริง แต่ก่อนไม่เคยเข้าร่วมโครงการ แต่พอได้เข้า
ร่วมก็รูส้ึกดีใจ ท าให้เราสามารถน าไปสอนลูกหลาน 
ปลูกฝังการคัดแยก เช่น น าขยะไปขาย น าขยะไป 
รีไซเคิล  ท าให้มีจิตส านึกในการจัดเก็บขยะ 

 
 

นายประสงค์  นามมหาชัย 
อายุ 55 ปี (ผู้ใหญ่บ้าน บ้าน
โพนงอย) 

มีความรู้สกึดี ได้เผยแพร่ให้กบัชาวบ้านด้านการจัดการ
ขยะ เช่น ขยะอันตราย ขยะที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
ขยะเปียก ท าปุ๋ย สามารถขายได้ เป็นการสร้างเงิน สร้าง
งาน ชาวบ้านทิ้งขยะได้ถูกที่มากขึ้น 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

62 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

ภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูล 

 
 

นางพิสมัย  นิยมชาติ  
อายุ 55 ปี (บ้านกลาง หมู่ 10) 

ดีใจที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ สมัยก่อนขยะเยอะ แต่
ปัจจุบันปญัหาขยะลดลง สามารถเป็นแกนน าในการ
เป็นอาสาสมัคร ภูมิใจทีม่หาวิทยาลัยให้ความส าคัญ 
ท าให้ชาวบ้านให้ความรู้มากขึ้น  
 

 

นางพัฒนา ปิ่นแคน อายุ 43 ปี 
(บ้านกลาง หมู่ 10) 
 
 

ชาวบ้านได้รับความรู้ การจัดการขยะก็ยังมปีัญหา 
เพราะเป็นเรือ่งใกล้ตัว ก็อยากใหจ้ัดโครงการต่อเนื่อง 
อยากให้ดีข้ึนกว่าน้ี 

 

นายบุญมา  จันทะลัง  
อายุ 69 ปี (บ้านกลาง หมู่ 10) 

เป็นโครงการที่ดี ได้รับองค์ความรู้ สามารถน ามาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 

 

นางหนูพิน  พิมมลีาย 
อายุ 59 ปี (บ้านกลาง หมู่ 10) 

ได้รับความรู้ด้านการจัดการขยะ สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อยากให้มาจัดอีก เพื่อให้ชาวบ้านได้ท า
อย่างทั่วถึง 
 
 



 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

63 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินการ และข้อเสนอแนะ 

 
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน โดย สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นการบูรณาการระดบั
จังหวัดในการพัฒนาการบรหิารจัดการทรัยากรธรรมชาติของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจงัหวัดร้อยเอ็ด 
และจงัหวัดรอ้ยเอ็ด สามารถสรุปผลการด าเนินการได้ดังนี ้
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
  1. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน  
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อการ
จัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
  3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิง่แวดล้อม
ถ่ินเกิดและบูรณาการความร่วมมอืในการจัดการสิ่งแวดลอ้มของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 

สรุปผลการด าเนินการ 
          กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
  1. การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด) พบว่า 
    1. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 3 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 89 คน คิดเป็นร้อยละ 98.89  
    2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด 
    3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด เพือ่ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ 
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   4. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน 
สามารถวิเคราะหส์ภาพบริบท ปัญหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดในปจัจบุัน  
    5. เจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละชุมชน 
ก าหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ 
   2. การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นทีจ่ังหวัด
ร้อยเอ็ด) พบว่า 
   1. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 189 คน คิดเป็นร้อยละ 89.00  
   2. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพบริบทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
      3. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที่ 
   4. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาสามารถวิเคราะหส์ภาพบรบิท ปญัหา
และอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด
ในปัจจบุัน  
    5. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาสามารถก าหนดแนวทางการยกระดบั
และการพัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม
กับพื้นที ่
 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
   1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นท่ี 1 : กลุ่มประชาชนและเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
    1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญิง จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อย
ละ 74.91 มีอายุระหว่าง 51 - 60 ป ีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.96 มีระดับการศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 59.93 ผู้เข้ารว่มส่วนใหญเ่ป็นประชาชน จ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 84.27 
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    2. ผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพือ่บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 85.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วิทยากร
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่บรรยาย วิทยากรสามารถ
ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม โดยภาพรวมท่านไดร้ับประโยชนจ์ากการเข้าร่วมโครงการ เนื้อหา
สาระในการจัดโครงการตรงกบัความต้องการ มีความมั่นใจและสามารถน าความรูท้ี่ได้รับไปใช้ได้ ท่าน
ได้รับความรูห้รือประโยชน์จากกระบวนการจัดโครงการทุกข้ันตอน  สามารถน าความรู้ที่ได้รบัไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานได้ คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสม ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม ตามล าดับ 
 

ข้อเสนอแนะ 
  โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน ประจ าปงีบประมาณ 2563 พบว่า 
    1. ควรให้มีการอบรมปลีะ 2-3 ครั้งจะได้รูก้ันทั้งหมูบ่้าน  
   2. เป็นโครงการที่ดี ช่วยให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีในการจัดเก็บก าจัดขยะ และ
น าไปใช้แบบต่อเนื่องในชีวิตประจ าวัน 
   3. ช่วยให้ประชาชนได้รู้จักการจัดเก็บขยะได้ดีกว่าควรจะท าอย่างไร จะแยกอะไรใส่
อะไร ขยะที่ย่อยสลายอะไรที่เป็นอันตราย ขายได้ขายไม่ได้ 
   4. เป็นโครงการดมีากน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ให้ประชาชนชาวบ้าน 
   5. ให้ความรู้ขยะขายได้ขายไม่ได้ ขยะแห้ง ขยะเปียกให้แยกไว้คนละถังแล้วขยะ
อันตรายใหเ้อาไปฝงักลบ 
   6. อยากให้มีโครงการทุกๆ เดือนจะดีที่สุดประชาชนจะรูจ้ักการก าจัดขยะอย่างเป็น
การทาง 
   7. สามารถะน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนือ่ง                  โครงการใหม ่
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 
63   
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 
63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาคร ู
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  
100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
     
         กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                       1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพบรบิทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
                       2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในแต่ละพื้นที่         
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   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                       1) สามารถวิเคราะหส์ภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 
                        2) สามารถก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่                     
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพบรบิทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชน
ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม ในแต่ละพื้นที่           
                       
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
          กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
          กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด) 

ไตรมาสท่ี 1 :  เดือนตลุาคม - ธันวาคม 2562   
      1) ประสานงานกับส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการร่วมกัน 

 2) ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมาย เพื่ออนุเคราะหเ์จ้าหน้าที่
ผู้รบัผิดชอบด้านการจัดการขยะและประชาชนเพื่อเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 จ านวน 12 ชุมชน 
 3) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ท้องถ่ิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด และบ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จงัหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนละ 30 
คน มีรายละเอียดดังนี ้
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ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ 

(Flowchart) 
ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี ้
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
 
  2) การแบ่งกลุม่จัดท า
เส้นทางของหมูบ่้าน 
 
  3) การแบ่งกลุม่จัดท า
เส้นทางการจัดการขยะของ
หมู่บ้าน 
 

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชน ที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 89 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 98.89  
2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพ
บริบทด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้
ในการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที ่

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดใน
ปัจจุบัน  
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพฒันาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พื้นที ่
 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด           
          ไตรมาสที่ 1 :  
                   1) ก าหนดกลุ่มเป้าหมายด าเนินโครงการร่วมกับส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจงัหวัดร้อยเอ็ด 
                   2) ประสานและขอความร่วมมอืเครอืข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                   3) ด าเนินการศึกษาสภาพปจัจบุันในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด  
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8. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านท่ี 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุม่ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลือ่มล้ าทาง
เศรษฐกจิและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดมิทางสงัคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยัง่ยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสงัคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสงัคมแหง่
การให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครอืข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพือ่
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพฒันาชุมชนร่วมกบัมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมกันพฒันาสงัคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
9. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้
มีเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อขจัด
อุปสรรค ข้อจ ากัดการบรหิารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพฒันาชุมชนระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบรหิารชุมชน และการบรหิารทรพัยากร ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น 
ร้อยละของชุมชนที่มปีัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม เพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชน 
รวมถึงก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  
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10. ความกา้วหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 1. การพฒันาท้องถ่ิน 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถ่ินได้รบัการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครอืข่ายและชุมชนเพื่อพฒันาท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืนบ่มเพาะใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพฒันาได้ จัด
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมลูฝอยและการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด 
และบรูณาการความร่วมมือในการจัดการสิง่แวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น จ านวน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีร่่วมมือกบัมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ 5 เครือข่าย 
11. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
      11.1 ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางของหมูบ่้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
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ภาพที่ 3. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด  
 

12. งบประมาณ : ……………………………500,000  …..........................................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 134,596.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ : ……………-  …............................บาท 

 
13. สถานท่ี /พ้ืนท่ีด าเนินการ :  
     13.1 ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
          1. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................... 
 

15. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง..ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา. 
     โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com................................ 
 

16.วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี.........10...........เดือน....มีนาคม.......พ.ศ.........2563......... 
 
 ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะหส์่งที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนือ่ง                  โครงการใหม ่
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 
63   
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 
63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาคร ู
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  
100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
 
         กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                       1) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพบรบิทด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด 
                       2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอปุสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการวางแผนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในแต่ละพื้นที่         
   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
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                       1) สามารถวิเคราะหส์ภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน 
                        2) สามารถก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่                     
 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
          1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80   
          2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพบรบิทด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชน
ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและอุปสรรคด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่ใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม ในแต่ละพื้นที่           
                       
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสท่ี 2  :  เดือนมกราคม – มีนาคม 2563  
    กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด        
 กิจกรรม 1.1 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 1 : กลุ่มประชาชนและเจ้าหน้าทีอ่งค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด)          
           1) ด าเนินการศึกษาสภาพปจัจบุันในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ของชุมชน ท้องถ่ิน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน 
           2) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปจัจบุันในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 ชุมชน ชุมชนละ 30 คน มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 

ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน   
วิธีการด าเนินการ 

(Flowchart) 
ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

  1) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี ้
     1.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
     1.2 ปัญหาด้านการจัดการ

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและประชาชน ที่
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 287 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 102.50  

1) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์สภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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ขยะในชุมชน 
     1.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ
จัดการขยะในชุมชน 
  2) การแบ่งกลุม่จัดท า
เส้นทางของหมูบ่้าน 
  3) การแบ่งกลุม่จัดท า
เส้นทางการจัดการขยะของ
หมู่บ้าน 
 

2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพ
บริบทด้านการจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ด 
3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัปัญหาและ
อุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้
ในการวางแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที ่

และสิง่แวดล้อมของชุมชน
ท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดใน
ปัจจุบัน  
2) เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ก าหนดแนวทางการ
ยกระดับและการพฒันาการจัด 
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
พื้นที ่
 

           กิจกรรม 1.2 การประชุมวิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด (รุ่นที่ 2 : กลุ่มครู นักเรียน และนักศึกษา
ในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด ) 
           1) ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพื่ออนเุคราะห์ครูและนักเรียนเพือ่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ 1 จ านวน 5 โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย จ านวน 1 แห่ง 
           2) ด าเนินการศึกษาสภาพปจัจบุันในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ของสถานศึกษา ในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
           3) ผลการด าเนินการศึกษาสภาพปจัจบุันในการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี ้
 

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
วิธีการด าเนินการ 

(Flowchart) 
ผลผลิต (OUTPUT) ผลลัพธ์ (OUTCOME) 

 1) การท าแบบทดสอบ 
 2) การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น ใน 3 ประเด็น ดังนี ้
     2.1 ความส าเร็จด้านการ
จัดการขยะในสถานศึกษา  
     2.2 ปัญหาด้านการจัดการ
ขยะในสถานศึกษา 
     2.3 แนวทางการแก้ไข
ปัญหา/ความต้องการด้านการ

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 6 แห่ง รวมทั้งสิ้น 189 
คน คิดเป็นร้อยละ 189.00  
 2) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
บริบทด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
สถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด

 1) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถวิเคราะหส์ภาพ
บริบท ปัญหาและอุปสรรคด้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของสถานศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดใน
ปัจจุบัน  
 2) ครู อาจารย์ นักเรียน และ
นักศึกษาสามารถก าหนดแนว
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จัดการขยะในสถานศึกษา 
 3) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
ของสถานศึกษา 
 4) การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทาง
การจัดการขยะของ
สถานศึกษา 

 

ร้อยเอ็ด 
 3) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ใน
การวางแผนการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในแต่ละพื้นที ่

ทางการยกระดบัและการ
พัฒนาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของ
สถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัด
ร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัพื้นที ่

 

 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมท่ี 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาตขิองชุมชนท้องถิ่นพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด  
          ไตรมาสท่ี 2 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 
เทศบาล องค์การบรหิารส่วนต าบล และเครือข่ายสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมด าเนิน
โครงการ 
                    2) ด าเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด  

         3) สรุปผลการด าเนินการกจิกรรมที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
         กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด      
          ไตรมาสท่ี 2 : อยู่ระหว่างการวางแผนงานและก าหนดวันที่ด าเนินกิจกรรม 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านท่ี 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุม่ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลือ่มล้ าทาง
เศรษฐกจิและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดมิทางสงัคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยัง่ยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสงัคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
          (3) แผนย่อย การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
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80 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสงัคมแหง่
การให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครอืข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพือ่
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพฒันาชุมชนร่วมกบัมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมกันพฒันาสงัคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้
มีเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อขจัด
อุปสรรค ข้อจ ากัดการบรหิารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพฒันาชุมชนระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบรหิารชุมชน และการบรหิารทรพัยากร ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น 
ร้อยละของชุมชนที่มปีัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม เพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชน 
รวมถึงก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 1. การพฒันาท้องถ่ิน 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถ่ินได้รบัการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครอืข่ายและชุมชนเพื่อพฒันาท้องถ่ินอย่าง
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81 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

ยั่งยืนบ่มเพาะใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพฒันาได้ จัด
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมลูฝอยและการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด 
และบรูณาการความร่วมมือในการจัดการสิง่แวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น จ านวน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีร่่วมมือกบัมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ 5 เครือข่าย 
11. ภาพกจิกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 3 รูป) 
      11.1 ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2. การแบ่งกลุม่จัดท าเส้นทางของหมูบ่้าน และเส้นทางการจัดการขยะของหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด  
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82 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

      11.2 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
                         
                                             ภาพที่ 4. การท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
                                      ภาพที่ 5. การจัดประชุมระดมความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. การแบ่งกลุ่มจัดท าเส้นทางของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7. ภาพความส าเรจ็ของกจิกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการด าเนินงานด้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
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83 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

12. งบประมาณ : ……………………………500,000  …..........................................บาท  
จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 134,596.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ : ……………106,365.20  …..........บาท (79.03%) 

 
13. สถานท่ี /พ้ืนท่ีด าเนินการ :  
     13.1 ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
          1. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพักตรพมิาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          5. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอ็ด 
          6. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          7. บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          8. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          9. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
     13.2 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
          1. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ต าบลนิเวศน์ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัด.ร้อยเอ็ด  
          2. โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา บ้านหนองคลีไฟ ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัด
ร้อยเอ็ด  
          3. โรงเรียนหนองส้าวโพนงอยประชาช่ืน หมู่ 5 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
          4. โรงเรียนบ้านท่าม่วง หมู่ 4 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอ้ยเอ็ด            
          5. โรงเรียนบ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด                                                              
          6. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-................................................... 
 

15. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com.............................. 
 

16.วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี.........10...........เดือน....มีนาคม.......พ.ศ.........2563......... 
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์สง่ที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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84 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนือ่ง                  โครงการใหม ่
1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน  ม.ค. 63   -   มี.ค. 
63   
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน  ก.ค. 63   -   ก.ย. 
63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาคร ู
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  
100 คน 
        2. ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  จ านวนรวม  100 คน  
 
         กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
         กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นท่ี 1 : กลุ่มประชาชนและเจา้หน้าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                      1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดไดเ้ข้า
รับการฝกึอบรมยกระดบัความรู้และทักษะ ด้านการบรหิารจัดการขยะ  
                      2) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดมคีวาม 
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พึงพอใจตอ่การจัดโครงการในระดบัมาก 
                      3) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเครอืข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการขยะมลู
ฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                     4) ไดชุ้ดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                     1) บุคลากรผู้รบัผิดชอบการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการยกระดับความรู้และทกัษะ ด้านการ
บรหิารจัดการขยะ 
                     2) ไดเ้ครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 
5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          
          1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้และทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ ร้อยละ 60  
          2) ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ รอ้ยละ 80 
          3) มีเครือข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน จ านวน 12 แห่ง 
          4) มีชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 รายการ   
                     
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสท่ี 3  :  เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563  
    กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชมุชนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นท่ี 1 : กลุ่มประชาชนและเจา้หน้าท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 16 -
30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดน าเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีที่ ได้ รับ ไปใช้ในการยกระดับในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน ส่งผลให้สามารถจัดการและลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนกับชุมชน และเพื่อให้ชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการจัดการความรู้ และ
สร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 335 คน คิดเป็นร้อยละ 93.06 เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับความรู้และ
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ทักษะ ด้านการบริหารจัดการขยะ ร้อยละ 65 ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ ร้อยละ 84 และ
มีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน จ านวน 12 แห่ง 
 
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด             
           ไตรมาสท่ี 3 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
                    2) ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินในพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด จ านวน 12 ชุมชน 

         3) อยู่ระหว่างการจัดท าชุดความรู้ และสรุปผลการด าเนินการกจิกรรมที่ 2.1  
                  4) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการ
ติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของชุมชนท้องถ่ิน 
 
8. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านท่ี 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุม่ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลือ่มล้ าทาง
เศรษฐกจิและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดมิทางสงัคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยัง่ยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสงัคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรอืน ในชุมชน 
และมสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
          (3) แผนย่อย การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสงัคมแหง่
การให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครอืข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพือ่
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพฒันาชุมชนร่วมกบัมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมกันพฒันาสงัคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย เทศบาลต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นเครอืข่ายขับเคลือ่นการด าเนินการและ
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ช่วยกันพัฒนางานด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
บรหิารจัดการขยะในชุมชน 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้
มีเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อขจัด
อุปสรรค ข้อจ ากัดการบรหิารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพฒันาชุมชนระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบรหิารชุมชน และการบรหิารทรพัยากร ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น 
ร้อยละของชุมชนที่มปีัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม เพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชน 
รวมถึงก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  
 
10. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 1. การพฒันาท้องถ่ิน 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถ่ินได้รบัการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครอืข่ายและชุมชนเพื่อพฒันาท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืนบ่มเพาะใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพฒันาได้ จัด
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมลูฝอยและการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด 
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และบรูณาการความร่วมมือในการจัดการสิง่แวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น จ านวน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีร่่วมมือกบัมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ 5 เครือข่าย ซึ่งมีชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 แห่ง ร่วมเป็น
เครือข่ายในการด าเนินการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
 
11. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 
 

 
12. งบประมาณ : ……………………………375,000  …..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน....................... 166,484.......................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ : ……………124,574.80….............บาท (74.8%) 

 
13. สถานท่ี /พ้ืนท่ีด าเนินการ :  
         ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ 
          1. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. บ้านดอนหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          5. บ้านขมิ้น หมู่ 8 ต าบลสระนกแก้ว อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          6. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          7. ชุมชนวัดป่าเรไร ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวัดร้อยเอ็ด 
          8. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
          9. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          10. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
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89 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

          11. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          12. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-............................................... 
 

15. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : sci.sak@gmail.com.............................. 
 

16.วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี.........10...........เดือน....กรกฎาคม.......พ.ศ.........2563......... 
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์สง่ที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการ/ผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ชื่อโครงการ : โครงการเครอืข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

                   โครงการต่อเนือ่ง                  โครงการใหม ่

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : .........สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด................ 
2. ห้วงเวลารายงาน :  
     ไตรมาสท่ี 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมาสท่ี 2 :  เดือน  ม.ค. 63   -   มี.ค. 
63   
     ไตรมาสท่ี 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   มิ.ย. 63     ไตรมาสท่ี 4 :  เดือน  ก.ค. 63   -   ก.ย. 
63      
สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงการ           สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 
3.ความสอดคล้อง (โปรดท าเครือ่งหมาย      ที่มีความสอดคล้องกบัโครงการ  ) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน   
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพฒันาคร ู
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
4. กลุ่มเป้าหมาย :         
        1. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนในเขตพื้นที่จงัหวัดร้อยเอ็ด จ านวนรวม  
100 คน 
   
         กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
         กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
                  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) : 
                      1) ประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้า
ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงาน                       
                      2) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีเครอืข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการขยะมลู
ฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 
                     3) ไดชุ้ดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
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  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) : 
                     1) บุคลากรผู้รบัผิดชอบการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาในพื้นทีจ่ังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการยกระดับความรู้และทกัษะ ด้านการ
บรหิารจัดการขยะ 
                     2) ไดเ้ครือข่ายการเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
ของชุมชนท้องถ่ิน อย่างยั่งยืน 

5. ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จ :          

          1) มีเครือข่ายความร่วมมือในการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยทัง้ภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชน จ านวน 12 แห่ง 
          2) มีชุดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการขยะ จ านวน 3 รายการ   
                     
6. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ (ในแต่ละไตรมาส) 
    ไตรมาสท่ี 4  :  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563  
    กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด   
    กิจกรรม 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน จ านวน 10 ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
ระหว่างวันที่ 8-24 กรกฎาคม 2563 เพื่อระดมความคิดเห็น ถอดบทเรียน ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการขยะในชุมชนท้องถ่ินพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 330 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.29  
            
7. รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนงาน (ในแต่ละไตรมาส) 
 กิจกรรมท่ี 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด 
          กิจกรรมที่ 2.2 การถอดบทเรียนและการติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน             
           ไตรมาสท่ี 4 : 
                    1) ประสานและขอความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย 
เทศบาลต าบล องค์การบรหิารส่วนต าบล เข้าร่วมด าเนินโครงการ 
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92 โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

                    2) ด าเนินการการถอดบทเรียนและการติดตามการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน 

         3) การจัดท าชุดความรู้ และสรปุผลการด าเนินการ  
        
8. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ในแต่ละไตรมาส) 
         ด้านท่ี 15 พลังทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนแม่บท ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มข้ึน 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนกลุม่ต่างๆ รวมถึงภาคีเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมจัดการกับปัญหาความเลือ่มล้ าทาง
เศรษฐกจิและสังคม โดยการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง การต่อยอดจากฐานรากของทุนเดมิทางสงัคมและวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
มั่นคงและยัง่ยืน ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็น มิติด้านโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสงัคม เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และ
เตรียมความพร้อมในการน าเสนอผลงาน 
          (3) แผนย่อย การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 
          (4) เป้าหมายระดับแผนงานย่อย ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ง 
          (5) การบรรลุเป้าหมายแผนงานย่อย  มหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด ไดเ้สริมสร้างสงัคมแหง่
การให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการสร้างภาคีเครอืข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพือ่
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน การพฒันาชุมชนร่วมกบัมหาวิทยาลัย และเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่เน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน 
และเยาวชน ร่วมกันพฒันาสงัคมมากข้ึน 
ซึ่งมีตัวช้ีวัดเป็นดัชนีช้ีวัดทุนทางสังคม เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย เทศบาลต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล เป็นเครอืข่ายขับเคลือ่นการด าเนินการและ
ช่วยกันพัฒนางานด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการ
บรหิารจัดการขยะในชุมชน 
 
9. ความก้าวหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนปฏิรูปประเทศ  (ในแต่ละไตรมาส) 
       ด้านสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับแผนการปฏิรูปฯ ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถจัดการกันเอง
และท างานร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ได ้ 
 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิรูปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เสริมสร้างชุมชนให้
มีเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพื่อขจัด
อุปสรรค ข้อจ ากัดการบรหิารทรัพยากรชุมชน การขาดการบูรณาการงานพฒันาชุมชนระหว่างภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้กลไกการจดัการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
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ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การบรหิารชุมชน และการบรหิารทรพัยากร ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น 
ร้อยละของชุมชนที่มปีัญหาการมีส่วนร่วมในระดบัมากและปานกลางลดลงอย่างต่อเนือ่ง 
          (3) ประเด็นปฏิรูป  4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  
          (4) เป้าหมายประเด็นปฏิรูป  ชุมชนสามารถจัดการกันเองได้อย่างมีคุณภาพ (ชุมชนร่วมกบั
ภาคส่วนต่างๆ จัดการข้อมูล แผน บริหารจัดการ กลไกขับเคลื่อน และทุนทางสังคม) 
          (5) การบรรลุเป้าหมายประเด็นปฏิรูป  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไดส้ร้างเครอืข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดรอ้ยเอ็ด เพือ่พัฒนา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสิง่แวดล้อม เพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชน 
รวมถึงก าหนดแนวทางการยกระดบัและการพฒันาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่  
 
10. ความกา้วหน้าของโครงการท่ีด าเนินการกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
      ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (1) แผนงาน ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทางสังคม  
          (2) โครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  
          (3) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั 1. การพฒันาท้องถ่ิน 
          (4) เป้าหมาย ชุมชนท้องถ่ินได้รบัการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีทัศนคติที่ดี
ถูกต้อง โดยการบูรณาการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครอืข่ายและชุมชนเพื่อพฒันาท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืนบ่มเพาะใหป้ระชาชนในพื้นที่มีความพร้อมด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ 
          (5) การบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันวิจัยและพฒันาได้ จัด
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถ่ิน
อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติของ
ชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการขยะมลูฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมลูฝอยและการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 
และสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถ่ินเกิด 
และบรูณาการความร่วมมือในการจัดการสิง่แวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน ซึง่มีตัวช้ีวัดเป็น จ านวน
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีร่่วมมือกบัมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ 5 เครือข่าย ซึ่งมีชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 12 แห่ง ร่วมเป็น
เครือข่ายในการด าเนินการด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
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11. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ (จ านวน 6 รูป) 
ที่ ชุมชน วันที่

ด าเนนิการ 
ภาพประกอบ 

1 บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านดงหวาย หมู่ 8 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

13 
กรกฎาคม 

2563 

 
 

 
 

 
 

2 บ้านนากระตบึ หมู่ 11 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านดอนหาด หมู่ 6 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอ
เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

15 
กรกฎาคม 

2563 
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3 บ้านวังยาว หมู่ 18 
ต าบลวังสามัคคี 
อ าเภอโพนทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 
กรกฎาคม 

2563 
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4 บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบล 
ดงแดง อ าเภอจตรุ
พักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

20 
กรกฎาคม 

2563 
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6 บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
บ้านโพนงอย หมู่ 11 
ต าบลเกษตรวิสัย 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

23 
กรกฎาคม 

2563 

 
 

 
 

 
7 บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบล

ค้อใหญ่ อ าเภอพนม
ไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

24 
กรกฎาคม 

2563 
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8 บ้านเหล่า หมู่ 10 
ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

22 
กรกฎาคม 

2563 
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12. งบประมาณ : ……………………………375,000  …..........................................บาท  

จ านวนเงินงบประมาณตามแผน..............................................บาท 
จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่ายจรงิ : ……………….............บาท  

 
13. สถานท่ี /พ้ืนท่ีด าเนินการ :  
         ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน  ได้แก่ 
          1. บ้านนากระตึบ หมู่ 11 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          2. บ้านดอนหาด หมู่ 6 ต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูม ิจังหวัดร้อยเอ็ด 
          3. บ้านนิคมพัฒนา หมู่ 2 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          4. บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
          5. บ้านวังยาว หมู่ 18 ต าบลวังสามัคคี อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
          6. บ้านกลาง หมู่ 2 ต าบลค้อใหญ่ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
          7. บ้านประชาช่ืน หมู่ 18 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          8. บ้านโพนงอย หมู่ 11 ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          9. บ้านเหล่า หมู่ 10 ต าบลหนองแวง อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
          10. บ้านผือฮี หมู่ 2 ต าบลดงแดง อ าเภอจตุรพกัตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
14. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน......................................-....................................................... 
 

15. ผู้รายงาน...รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห์...ต าแหน่ง....ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา...... 
     โทรศัพท์..........089-8895591.............E-mail.com : ….. sci.sak@gmail.com..................... 
 

16.วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี.........3...........เดือน....กันยายน.......พ.ศ.........2563......... 
ทั้งนี ้ขอความอนุเคราะห์สง่ที่ ฝ่ายแผนงานและนโยบาย  ทาง E-mail : bbbplan101@gmail.com 
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