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บทคัดย่อ
	 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร	 :	 กรณีศึกษา

หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธาน	ี 

เพือ่ศกึษาการจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน	 และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการขยะ 

ตกค้างในหมู่บ้านจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุด	 

โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบ

ด ้ วยการ เก็บข ้อมูลด ้ วยการส� ารวจทางกายภาพ	 

การสังเกตการณ์	การท�าแบบสอบถาม	และการสัมภาษณ์

	 ผลการศึกษาพบว่า	 การจัดการขยะตกค้างใน

หมู่บ้านจัดสรร	 กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดปทมุธาน	ียงัเกดิปัญหาในหลายด้าน	หมูบ้่านจดัสรร

ทีเ่กิดขึน้ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาจเกดิจากปัญหาการจดัสรร

ที่ดินและการขออนุมัติก่อสร้าง	มีผู้ด�าเนินการจัดสรรที่ดิน 

แต ่ยังไม ่มีกฎหมายเพื่อใช ้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน	 

รวมทัง้ทางหน่วยงานเทศบาลต�าบลหลกัหก	และประชาชน 

ในชมุชนด้วย	กล่าวคอื	ยงัพบขยะตกค้างในพืน้ท่ี	ท้ังยงัไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอในการก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้

หมดไปในทุกวัน	เนื่องจากขาดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย	 

สรุปเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาของทั้งฝ่าย	 คือ	 

๑.	 จัดตั้งอุปกรณ์ที่ใช ้รับรองขยะมูลฝอยให้เพียงพอ	 

๒.	 ตรวจสอบถังรองรับขยะมูลฝอยตามระยะเวลา	 หรือ 

ใช้ถังแบบแยกประเภทของขยะ	 ๓.	 จัดท�างบประมาณ 

เพ่ิมจ�านวนรถเกบ็ขนขยะ	๔.	ควรมกีารจัดเกบ็ขยะมูลฝอย

ทุกวัน	๕.	ควรหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะมูลฝอย	

๖.	ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร : 

กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Residual Waste Management in Housingreul Estate : 
A Case Study of Muang Ake Community

Mueang District Pathum Thani Province
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	 ด้านฝ่ายประชาชนในพื้นที่	๑.	ควรให้ความร่วม

มือในการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอย	๒.	มีการเตรียม 

พร้อมในการจัดการขยะมลูฝอยภายในครวัเรอืนทีจ่ะน�ามาทิง้ 

ก่อนเวลาที่ก�าหนด	 ๓.	 ให้ความร่วมมือน�าขยะที่ขายได้	 

หรอืขยะรไีซเคลิ	น�าไปรวบรวมเกบ็ในจดุทีช่มุชนก�าหนดไว้	 

๔.	 ให้ความร่วมมือรับผิดชอบเรื่องการช�าระค่าธรรมเนียม 

ในการเก็บขนขยะมูลฝอย	 ๕.	 ควรจอดรถยนต์ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย	๖.	ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อ

ตรวจดู	 สอดส่องบุคคลภายนอกที่มีการน�าขยะมาลักลอบ

ทิ้ง	รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ค�าส�าคัญ:	การจัดการขยะ,	ขยะตกค้าง,	กฎหมายเกี่ยวกับ

หมู่บ้านจัดสรร,	หมู่บ้านเมืองเอก	

	 บทความเรือ่ง	การจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่าน

จัดสรร	 :	 กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	อ�าเภอเมือง	

จังหวดัปทมุธาน	ีเป็นส่วนหนึง่ของวทิยานพินธ์ภาควชิา	การ

วางผังเมืองและสภาพแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพือ่ศกึษาการจดัการขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรท่ีเป็นอยู่

ในปัจจุบัน	 และเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการขยะ

ตกค้างในหมู่บ้านจดัสรรอย่างมปีระสทิธภิาพให้ดทีีส่ดุ	โดย

เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพประกอบด้วย

การเกบ็ข้อมลูด้วยการส�ารวจทางกายภาพ	การสงัเกตการณ์	

การท�าแบบสอบถาม	 และการสัมภาษณ์	 รวมทั้งเสนอ

แนะแนวทางในการพัฒนาของทั้งฝ่าย	

	 ปัจจบัุนพบว่ามขียะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรเพิม่

จ�านวนมากขึ้น	ดังเช่น	หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกโครงการ	๑	

เป็นชมุชนหมูบ้่านเมอืงเอกฝ่ังเหนอื	ขยะตกค้างอาจเกดิขึน้

ได้จากหลายสาเหต	ุเช่น	พืน้ทีว่่างเปล่าซึง่มเีจ้าของแต่ไม่ได้

มีการเข้ามาอยู่อาศัย	 และมิได้ท�าการสร้างรั้วรอบขอบชิด

เพือ่ป้องกนัไว้	จงึมคีนทิง้ขยะตามสะดวก	หรอืมกีารเทกอง

รวมกนัไว้ตามโคนต้นไม้	เป็นต้น	ซึง่ท�าให้เกดิการหมกัหมม	

เน่าเปื ่อยของขยะตกค้าง	 และส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจาก 

มีน�้าเน่าจากขยะไหลออกมา	 ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	

แพร่กระจายของเชื้อโรค	 เป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหะ

น�าโรคต่างๆ

	 หมูบ้่านจัดสรรทีเ่กดิขึน้ก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๓๕	อาจ

เกิดจากปัญหาการจัดสรรที่ดินและการขออนุมัติก่อสร้าง	 

มผีูด้�าเนนิการจดัสรรทีด่นิแต่ยงัไม่มกีฎหมายเพือ่ใช้ควบคมุ

การจัดสรรที่ดินโดยเฉพาะเป็นเหตุให้มีการพิพาทกัน	 

อกีทัง้การวางแผนผงัโครงการหรอืวธิกีารในการจัดสรรท่ีดนิ 

กไ็ม่ถูกต้องตามหลักวชิาการผังเมือง	หมู่บ้านจดัสรรเมอืงเอก	 

อยู่ในช่วงก่อนเกิด	ปว.๒๘๖	ตามกฎหมายว่าด้วย	ประกาศ

ของคณะปฏิวัติฉบับที่	๒๘๖	พ.ศ.	๒๕๑๕	ระบุไว้ว่า	ข้อ	๙	

ในการวางข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน	 กฎหมาย

ฉบับนี้ไม่มีสภาพบังคับ	 หากผู้จัดสรรที่ดินไม่บ�ารุงรักษา

สาธารณูปโภคทางปฏิบัติส่วนใหญ่	 ผู้จัดสรรที่ดินจะจัด

ให้มีการเลือกตั้งกรรมการหมู่บ้านจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่จัดการดูแลบ�ารุงรักษา

สาธารณูปโภค	ออกข้อบังคับต่างๆ	และเรียกเก็บเงินค่าใช้

จ่ายในการบ�ารุงรักษาสาธารณูปโภคจากผู้ซื้อที่ดินจัดสรร	

แต่คณะกรรมการหมู่บ้านไม่มีสถานะใดๆ	 ทางกฎหมาย	

ซ่ึงโครงการท่ีเกิดก่อนน้ีอยู่ภายใต้กฎหมาย	 ปว.๒๘๖	 

ทีก่�าหนดให้เจ้าของโครงการมหีน้าทีด่แูลสาธารณปูโภคเอง	

หมูบ้่านจดัสรรเมอืงเอกฝ่ังเหนอื	ประกอบด้วยครวัเรอืนของ

ประชาชนท่ีมีรายได้สูง	 และแวดล้อมด้วยความเป็นชุมชน

ดั้งเดิม	ต่างได้ประสบปัญหาขยะตกค้างบริเวณพื้นที่รกร้าง

ว่างเปล่าในหลายพื้นที่	 เนื่องจากมีขยะเป็นจ�านวนมาก	 

ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	 แพร่กระจายของเชื้อโรค	 

รวมทั้งพาหะน�าโรค	 และก่อให้เกิดความร�าคาญต่างๆ	 

เบือ้งต้นเป็นปัญหาของสิง่แวดล้อมในเมอืงเอก	ทัง้นี	้ปัญหา

การจัดการขยะตกค้างในพ้ืนท่ี	 หากไม่มีการจัดการขยะ

ตกค้างย่อมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั	และคุณภาพ

ชีวิตของคนในหมู่บ้านจัดสรร	
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	 ดังน้ันผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงวิธีการจัดการ

และป้องกนัปัญหาขยะตกค้างในหมูบ้่าน	หรอืชมุชนบริเวณ

ใกล้เคียง	 ผลที่ได้รับตามมาคือขยะตกค้างในพื้นท่ีหมู่บ้าน

จัดสรรมีปริมาณลดลง	 หรือสามารถก�าจัดขยะตกค้างได้

และท�าให้คนในหมู่บ้านจัดสรรมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	 

ช่วยท�าให้สังคมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านจัดสรรดีขึ้น

ภาพที่ ๑ แสดงบริเวณเมืองเอก 
   ซึ่งอยู่ในบริเวณ
   จังหวัดปทุมธานี

ภาพที่ ๒ แสดงต�าแหน่งและ
   ขอบเขตพื้นที่ศึกษา

	 ขอบเขตของพื้นที่ศึกษา	ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ

เมืองเอก	 โดยท�าการศึกษาสภาพทางกายภาพ	 ซึ่งพื้นที่

ศึกษา	 ต้ังอยู่ต�าบลหลักหก	 อ�าเภอเมืองปทุมธานี	 จังหวัด

ปทุมธานี	 มีเนื้อที่รวมประมาณ	๖๕๖.๒๕	 ไร่หรือ	 ๑.๐๕	

ตารางกิโลเมตร	โดยแสดงรายละเอียดดังภาพที่	๑	และ	๒
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ภาพที่ ๔ การแยกประเภทของขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน 

ภาพที่ ๓ แสดงขยะมูลฝอย
	 	 	 ล้นถังและความมักง่าย
   ของประชาชน
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	 วิธีการและเครื่องมือการศึกษา
	 	 วิธีการศึกษามี	๓	วิธี	ประกอบด้วย	

	 	 	 ๑.	ส�ารวจ	(Field	Survey)	โดยผู้ศึกษา	(Non	Participation)	

	 	 	 ๒.		การใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

	 	 	 ๓.		การสัมภาษณ์	(Interview	Schedules)

	 	 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	ดังนี้

	 	 ๑.	แบบสอบถาม	(Questionnaires)	ผูว้จิยัได้ใช้แบบสอบถามปลายปิด	(Close-

ended	Question)	เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ข้อมลูกบักลุม่ตวัอย่าง	โดยให้ตอบค�าถามทีก่�าหนด

ค�าตอบไว้ให้เลือกเท่านั้น	แบ่งออกเป็น	๒	ตอน	คือ

	 	 	 -	 ตอนที	่๑	แบบสอบถาม	ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	

เพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	และรายได้

	 	 	 -		 ตอนที่	 ๒	 แบบสอบถาม	 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการขยะ

ตกค้างในหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 	 ๒.	แบบสัมภาษณ์	 ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบถามจด	 (Interview	 Schedules)	

กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ซึ่งได้แก่	ประธานหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	รองประธานหมู่บ้านจัดสรร

เมืองเอก	 ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม	 เทศบาลต�าบลหลักหก	 ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	 และ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก
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	 จากการลงพื้นที่ศึกษา	 ส�ารวจ	 สังเกตการณ์	

ท�าแบบสอบถาม	 และสัมภาษณ์ได้ข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามจากประชาชนในชุมชน	 เป็นเพศหญิง	 

คดิเป็นร้อยละ	๕๙	ทีใ่ห้ความร่วมมอื	ช่วงอายรุะหว่าง	๓๑	

–	๔๐	ปี	คิดเป็นร้อยละ	๓๔	ระดับการศึกษาปริญญาตรี	 

คดิเป็นร้อยละ	๕๕	มอีาชพีรบัราชการ	หรอืรฐัวสิาหกจิ	คดิเป็น 

ร้อยละ	๒๙	และมรีายได้เฉลีย่	๒๕,๐๐๑	–	๓๕,๐๐๐	บาท	 

คิดเป็นร้อยละ	 ๒๗	 รวมทั้งการตอบแบบสอบถามข้อมูล

เกีย่วกับการจดัการขยะมลูฝอยภายในครวัเรอืนในปัจจุบนั	 

มีถังรองรับขยะเพียงพอ	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๖	 มีการท�า

อาหารทานเองเป็นประจ�า	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๓	 มีการ

ช�าระค่าธรรมเนยีมเกบ็ขนขยะมลูฝอยเป็นประจ�า	คดิเป็น 

ร้อยละ	๙๒	สภาพถังรองรับขยะมีความแข็งแรง	ทนทาน	

ไม่เป็นสนิม	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๗	 สภาพถังรองรับขยะ 

ไม่มีความสามารถในการป้องกนัแมลง	หน	ูแมว	สนุขั	และ

สตัวอืน่ๆ	มใิห้สมัผสัหรอืคุย้เขีย่ขยะได้	คดิเป็นร้อยละ	๕๓	

การน�าวัสดุที่ได้จากขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่	 สามารถ

ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยในหมู่บ้านได้	 คิดเป็นร้อยละ	

๙๓	การก�าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน	มีการคัดแยกขยะ

มูลฝอยอย่างเรียบร้อย	 ท้ังพลาสติก	 กระดาษ	 ขวดแก้ว	

ฯลฯ	คดิเป็นร้อยละ	๖๐	ประชาชนจะไม่ทิง้ขยะลงบนพืน้ที่

รกร้างว่างเปล่า	คดิเป็นร้อยละ	๙๒	มกีารเกบ็รวบรวมขยะ

ในบ้านเพื่อเตรียมทิ้งก่อนเวลาที่เทศบาลต�าบลหลักหก 

จะมาเก็บขน	คิดเป็นร้อยละ	๘๘	ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ของพื้นที่ในการเข้าถึงการเก็บขนขยะบริเวณหน้าบ้าน	 

คิดเป็นร้อยละ	๖๑	ประชาชนเห็นด้วยกับการวางถังขยะ 

ไว้ในบ้านก่อนถึงเวลาเก็บขน	 คิดเป็นร้อยละ	๗๔	 มีการ

พบเห็นบุคคลอื่น	 น�าขยะมูลฝอยมาทิ้งในถังขยะของ

ตนเอง	คดิเป็นร้อยละ	๖๐	น�ามาเป็นผลสรปุทัง้หมด	ท�าให้

ทราบถึงการศึกษาวิจัยการจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้าน

จัดสรร	ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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	 การจัดการขยะตกค้างในหมู่บ้านจัดสรร	 กรณี

ศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 

ยังเกิดปัญหาในหลายด้าน	 รวมทั้งทางหน่วยงานเทศบาล

ต�าบลหลักหก	 และประชาชนในชุมชนด้วย	 กล่าวคือ	 

ยงัพบขยะตกค้างในพืน้ที	่ทัง้ยงัไม่มปีระสทิธภิาพเพียงพอ 

ในการก�าจัดขยะมูลฝอยตกค้างให้หมดไปในทุกวัน	 

ขาดความร่วมมอืกนัทัง้สองฝ่าย	ซึง่ท�าให้เกดิการหมกัหมม	

เน่าเปื่อยของขยะตกค้าง	 และส่งกลิ่นเหม็นเนื่องจากมี

น�้าเน่าจากขยะไหลออกมา	 ยังท�าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์	 

แพร่กระจายของเชื้อโรค	 เป็นแหล่งอาหารของสัตว์พาหะ

น�าโรคต่างๆ	 ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรรมีการจัดการ 

ขยะมูลฝอยด้วยตนเอง	 แต่ไม ่ได ้ให้ความส�าคัญกับ 

การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงในถังรองรับ 

ขยะมูลฝอยของตนเอง	 จึงควรหาแนวทางในการแก้ไข

อย่างถกูต้อง	เหมาะสม	และเพือ่ให้เกดิประสทิธภิาพดทีีส่ดุ

	 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการ

ขยะตกค้างในหมูบ้่านจดัสรรอย่างมปีระสทิธภิาพดทีีส่ดุ	

	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด	 

ซ่ึงได ้มีการศึกษา	 ทบทวนแนวคิดทฤษฏี	 ทั้งได ้ลง 

ภาคสนามเพื่อศึกษาดูงาน	 พร้อมทั้งสัมภาษณ์ประชาชน 

และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	 และการตอบแบบสอบถาม

ของประชาชนในพ้ืนที่หมู่บ้านจัดสรรเมืองเอก	 จึงได้มา

ซึ่งค�าตอบของผลการศึกษาได้แก่	 องค์กรและประชาชน

ในหมู่บ้าน	 มีเพียงความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย	 ก็สามารถ

ช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยตกค้าง	 และก�าจัดขยะตกค้าง

ในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเอกได้ส�าเร็จ

	 ด้านฝ่ายเทศบาล
	 ๑.		จัดตั้ งอุปกรณ์ที่ ใช ้รับรองขยะมูลฝอย 

ให้เพียงพอ	

	 ๒.		ตรวจสอบถงัรองรบัขยะมลูฝอยตามระยะเวลา	 

หรือใช้ถังแบบแยกประเภทของขยะ	

	 ๓.		จัดท�างบประมาณเพ่ิมจ�านวนรถเกบ็ขนขยะ	

	 ๔.		ควรมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน	

	 ๕.		ควรหาแนวทางสร ้ า งมูลค ่ า เพิ่ มของ 

ขยะมูลฝอย	

	 ๖.		ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	

	 ด้านฝ่ายประชาชนในพื้นที่	
	 ๑.		ควรให้ความร่วมมือในการคัดแยกประเภท

ของขยะมูลฝอย	

	 ๒.	มกีารเตรยีมพร้อมในการจดัการขยะมลูฝอย

ภายในครัวเรือนที่จะน�ามาทิ้งก่อนเวลาที่ก�าหนด	

	 ๓.	ให้ความร่วมมือน�าขยะที่ขายได้	 หรือขยะ

รีไซเคิล	น�าไปรวบรวมเก็บในจุดที่ชุมชนก�าหนดไว้	

	 ๔.	ให้ความร่วมมือในการรับผิดชอบเรื่องการ

ช�าระค่าธรรมเนียมในการเก็บขนขยะมูลฝอย	

	 ๕.	ควรจอดรถยนต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	

และไม่ควรจอดรถยนต์ในที่ห้ามจอด	

	 ๖.	ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อตรวจ

ดู	 สอดส่องบุคคลภายนอกท่ีมีการน�าขยะมาลักลอบทิ้ง	 

รวมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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	 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
	 ปัญหาของขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้	ทีม่แีนวโน้มของ

การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะในทุกวัน	 เพื่อช่วยลดปัญหา

ต่างๆ	ทีจ่ะเกิดกับสิง่แวดล้อมในอนาคต	และส่งผลกระทบ

ต่อทุกคนได้	 ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษา

วิจัยในครั้งต่อไป	ดังนี้

	 ๑.	ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก	ถึงกลุ่มคนที่มี

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทิ้งขยะ	ระบุโทษให้ชัดเจน 

ถึงการกระท�าความผิดในการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอย	 

เพื่อสร้างความมีระเบียบในสังคมท่ีจะอยู่ร่วมกัน	 และ 

สิ่งแวดล้อมที่น่ามอง

	 ๒.	ค ว รมี ก า รศึ กษา เชิ ง ทดลอง ในพื้ นที่

เกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะ	 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 

เป็นประโยชน์แก่ชุมชน	 และท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ในชุมชน	 อีกทั้งเกิดความรักใคร่สามัคคีกันภายในชุมชน

และท�าให้การจัดการขยะเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

	 ๓.	 ควรศึกษาถึงวิธีการก�าจัดขยะมูลฝอยใน

ชุมชน	 รวมทั้งถ้าไม่น�าขยะมูลฝอยไปทิ้งที่สถานที่ฝังกลบ

ขยะ	 จะมีวิธีใดบ้างสามารถทดแทนวิธีการก�าจัดแบบ 

ฝังกลบได้	เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเทศบาล	
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