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คาํนํา 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้นและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบติัควบคู่กนั 

และนาํองค์ความรู้สู่การปฏิบติัภาคสนามร่วมกบัชุมชน อีกทั้งไดเ้รียนกระบวนการวิจยัและการสัมมนา การ

เขียนรายงานการวจิยัและนาํเสนอผลงานวจิยั นอกจากน้ียงัไดน้าํองคค์วามรู้และกระบวนการวิจยัไปพฒันาและ

ต่อยอดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยทาํโครงการวิจยัร่วมกบัองคก์รและสถานประกอบการใน

การฝึกสหกิจศึกษา และนาํเสนอผลงานวิจยัต่อองค์กรและสถาบนัการศึกษา จึงถือเป็นการเผยแพร่งานวิจยัสู่

สาธารณชน เกิดการแลกเปล่ียนความรู้   ทางวชิาการ สามารถนาํไปสู่การพฒันาผลงานใหมี้คุณค่ามากข้ึน 

อยา่งไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายดา้นวิชาการและวิจยัดา้นการจดัการชุมชน ยงัเป็นส่ิงสําคญัและจาํเป็น

อยา่งยิง่ โดยเฉพาะการขบัเคล่ือนงานวิจยัชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพทางวิชาการ

และประสบการณ์ทางวชิาชีพก่อนออกไปสู่การทาํงานในอนาคต หลกัสูตร    ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้น

และชุมชน คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดร่้วมมือกบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ใน

การจดัโครงการพฒันาเครือข่ายการศึกษา วิจยัและความสัมพนัธ์ด้านการจดัการชุมชนของคณาจารย์และ

นกัศึกษา 3 สถาบนั และยกระดบัเป็นการประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายด้านการจดัการชุมชนเพื่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยสาขาวิชาบา้นและชุมชน เป็นเจา้ภาพคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 2559 และได้หมุนเวียนกนัเป็น

เจา้ภาพ เพื่อเป็นเวทีในการนาํเสนอผลงานวิจยัของคณาจารย ์นักวิชาการ นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาและ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ทางดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทัว่ประเทศ ซ่ึงในปี พ.ศ. 2562 น้ี สาขาวิชา

บา้นและชุมชน  ไดรั้บเป็นเจา้ภาพจดัโครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คร้ังท่ี 4 และโครงการเครือข่ายศึกษา วิจยั และความสัมพนัธ์การจดัการชุมชน คร้ังท่ี 6 เพื่อ

เป็นเวทีในการนําเสนอผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเกิดการสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

คณะผูด้าํเนินการจดัประชุมวิชาการ ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ ท่ีร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมวชิาการคร้ังน้ี ขอขอบคุณผูบ้ริหาร คณาจารย ์ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน 

ตลอดจนผูน้าํเสนอผลงานการวจิยั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการ คณะทาํงานและนกัศึกษา ท่ีมีส่วนร่วมสําคญัในการ

จดัการประชุมวชิาการคร้ังน้ีใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคทุ์กประการ 
 

 

โครงการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 
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สาส์น  รองคณบดีฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คร้ังน้ีจดัข้ึนเป็น

คร้ังท่ี 4 เป็นความร่วมมือระหวา่ง 3 หลกัสูตรจาก 3 สถาบนัไดแ้ก่ หลกัสูตรบา้นและชุมชน สาขาวิชาบา้นและ

ชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัหลกัสูตรชุมชนศึกษา 

สาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และหลกัสูตรการจดัการชุมชน สาขาวิชา

การจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยมุ่งหวงัให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีดา้น

ชุมชนศึกษาควบคู่ไปกบัการฝึกปฏิบติัภาคสนาม จนนาํไปสู่การพฒันาเป็นงานวิจยัท่ีสามารถนาํไปประยุกต์

หรือต่อยอดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกวา้ง อีกทั้งการนาํเสนอผลงานวิจยัในเวทีวิชาการถือ

เป็นโอกาสสําคญั ท่ีนอกจากนักศึกษาจะได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแล้ว ยงัเป็นโอกาสสําคญัในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และรับฟังขอ้เสนอจากนกัศึกษาต่างสถาบนั คณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ต่อการนําไปพฒันาผลงานให้เกิดคุณค่ามากยิ่งข้ึนต่อไป นอกจากน้ีการสร้างเครือข่ายยงัเป็นส่ิงสําคญัอีก

ประการหน่ึงในการขบัเคล่ือนงานวจิยัในมิติท่ีลุ่มลึกข้ึน โดยการจดังานในคร้ังน้ีนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีเพื่อ

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ยงัเป็นโอกาสอนัดีท่ีนักวิชาการจากต่างสถาบนัได้มีโอกาสในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาสังคมในวงกวา้งต่อไปอีกดว้ย 

ในนามของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิ คณาจารยจ์ากเครือข่าย

ทั้ง 3 สถาบนัและบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงานคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วง รวมถึงนักศึกษาและ

นกัวชิาการท่ีร่วมส่งบทความวจิยัเพื่อนาํเสนอในคร้ังน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ความร่วมมือระหวา่งสามสถาบนั

จะสามารถสร้างฐานความรู้ทางวิชาการท่ีสามารถประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชน สังคม เพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารยณ์รงค ์ศิขิรัมย)์ 

รองคณบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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สาส์น ประธานคณะกรรมการดําเนินโครงการประชุมวชิาการระดับชาติ 

เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน คร้ังที ่4 

 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบา้นและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดส้ร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั  กบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยเล็งเห็นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเป็นส่ิงสําคัญ ทาํให้เกิดพลังทางองค์ความรู้ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการต่อยอดความรู้ท่ีไดรั้บจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน และฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม ในการน้ีทั้ง 3 หลกัสูตร ไดร่้วมมือจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติเครือข่ายดา้นการจดัการชุมชน

เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนคร้ังท่ี 4 เพื่อพฒันาเครือข่ายด้านการศึกษา การวิจยัและความสัมพนัธ์ด้านการจดัการ

ชุมชนของคณาจารย ์นกัศึกษา 3 สถาบนั ซ่ึงนอกจากจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํวิจยัของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาแลว้ ยงัส่งผลให้นกัศึกษาและคณาจารยไ์ดแ้ลกเปล่ียนและเรียนรู้

องคค์วามรู้ใหม่ และยงัไดส้านสัมพนัธ์ความร่วมมือทางวชิาการร่วมกนัอยา่งเขม้แขง็ต่อไปในอนาคต 

คณะกรรมการดาํเนินโครงการประชุมวิชาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืนคร้ังท่ี 4 ขอขอบคุณ ผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ผูน้ําเสนองานวิจยั ผูเ้ข้าร่วมประชุม คณาจารย์ บุคลากร 

ตลอดจนนกัศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีส่วนร่วมสําคญัในการจดัการประชุมในคร้ังน้ีให้สําเร็จลุล่วง และ

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การประชุมวชิาการในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค ์ก่อเกิดนวตักรรม องคค์วามรู้ 

สู่การจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา สโรบล) 

ประธานคณะกรรมการโครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติ 

เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคร้ังท่ี 4 
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โครงการประชุมวชิาการระดับชาต ิ

เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยืน คร้ังที ่4 

วนัที ่23 มนีาคม 2562 

 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

 ตา ม ท่ี ห ลัก สู ต ร ส า ข า วิช า บ้า น แ ล ะ ชุ ม ช น   ภ า ค วิช า ม นุ ษ ย สั ม พัน ธ์   ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ร่วมกบัสาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ

สาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครือข่ายและจดัโครงการ

เครือข่ายศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์การจดัการชุมชนข้ึนเป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์

ดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั โดยมีกิจกรรมท่ี

ดาํเนินการร่วมกนั อาทิ การบรรยายทางวิชาการ การศึกษาชุมชน รวมถึงการจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

เพื่อเป็นพื้นท่ีทางวิชาการให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาไดน้าํเสนอผลงานวิจยั ซ่ึงเป็นพฒันาการความร่วมมือทาง

วชิาการของทั้ง 3 สถาบนั  

 ด้วยความสําคัญข้างต้น สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพนัธ์  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จึงรับหน้าท่ีเป็นเจา้ภาพจดัโครงการในปี พ.ศ. 2562 ข้ึน เพื่อเป็นเวทีในการนาํเสนอ

ผลงานวิชาการให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างเครือข่าย

ความสัมพนัธ์ระหวา่งคณาจารยแ์ละนกัศึกษาทั้ง 3 สถาบนั ใหมี้ความเขม้แขง็และย ัง่ยนืต่อไป 

2. วตัถุประสงค์  

2.1 เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การทาํวิจยัดา้นการจดัการชุมชน เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย ์นกัวิจยั และนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี นกัศึกษาระดบั

บณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) 

2.2 เพื่อพฒันาเครือข่ายศึกษาวจิยัและความสัมพนัธ์การจดัการชุมชนของคณาจารย ์และนกัศึกษา 3 สถาบนั 

2.3 เพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มวจิยัร่วมระหวา่งคณาจารยข์อง 3 สถาบนั 

3. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากโครงการ  

3.1 สร้างเครือข่ายทางวชิาการกบัคณาจารย ์นกัศึกษา จากสถาบนัต่าง ๆ 

3.2 นกัศึกษาและอาจารยไ์ดเ้รียนรู้องคค์วามรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการนาํเสนอผลงานวิจยัของแต่ละ

สถาบนั  

3.3 คณาจารย์และนักศึกษาได้แนวทางในการทาํวิจยั หรือความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกนัต่อไปใน

อนาคต 
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4. รูปแบบการประชุม 

4.1 การบรรยายพิเศษโดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ 

4.2 การนาํเสนอผลงานวจิยัแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในหอ้งประชุม 

5. ลกัษณะผลงานวจัิยและการเสนอผลงาน 

5.1 เป็นผลการวจิยัท่ีดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้ โดยผลงานวิจยัดงักล่าวจะตอ้งเป็นผลงานท่ียงัไม่เคยเผยแพร่มา

ก่อน  

5.2 เป็นผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี การจัดการชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

วฒันธรรมชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การท่องเท่ียวชุมชน สุขภาวะชุมชน ความมัน่คงทางอาหาร การจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวติ  

5.3 การนาํเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation ) ในท่ีประชุมวิชาการ โดยใชเ้วลาการนาํเสนอ 15-20 

นาที (รวมขอ้ซกัถาม)  

6. วนั เวลา และสถานที ่จัดประชุมวชิาการนําเสนอผลการวจัิย 

วนัเสาร์ท่ี 23 มีนาคม 2562  เวลา 8.00 - 17.00 น 

สถานท่ี : หอ้งประชุม อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

7. อตัราค่าลงทะเบียน 

ประเภทผู้สมัคร ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา 

นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า / 

อาจารย/์ นกัวจิยั /บุคคลทัว่ไป 

1,200 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 17 ต.ค. 61-3 ม.ค.62 

  

นัก ศึ ก ษ า ร ะ ดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษ า / 

อาจารย/์ นกัวจิยั /บุคคลทัว่ไป 

1,500 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 4 ม.ค.-16 มี.ค. 62 

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1,000 บาท ลงทะเบียนระหวา่งวนัท่ี 17 ต.ค.61-16 มี.ค.62 

8. กาํหนดการย่ืนใบสมัครและนําเสนอผลงานวจัิย 

รายละเอยีด กาํหนดการ 

1. ผูน้าํเสนอผลงานวจิยัสมคัรและส่งบทความวจิยั โดยดาํเนินการดงัน้ี 

   1.1 กรอกขอ้มูลผูน้าํเสนอผลงานในแบบฟอร์มการสมคัรนาํเสนอ

ผลงานวจิยั ออนไลน์ ท่ี http://goo.gl/forms/4jYbc0HEQ3 

   1.2 ส่งบทคดัยอ่ มาท่ี hccmunetwork@gmail.com ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

โดยดูตวัอยา่งรูปแบบบทคดัยอ่ท่ี  

http://www.human.cmu.ac.th/cms/hc/index.php?contentid=20 

17 ตุลาคม - 16 ธนัวาคม 2561 
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2. ประกาศผลการพิจารณา (ตอบรับ/ปฏิเสธ) โดยแจง้ผลใหผู้น้าํเสนอผลงาน

ทางอีเมลล ์

วนัท่ี 3 มกราคม 2562 

3. ผูท่ี้ผา่นการพิจารณา ส่งบทความฉบบัเตม็ (Full Paper)  วนัท่ี 3 -31 มกราคม 2562 

4. แจง้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแกไ้ขบทความฉบบัเต็มตามความเห็น

ของผูท้รงคุณวฒิุแก่ผูน้าํเสนอผลงานวจิยั  

วนัท่ี 3 มกราคม -15 

กุมภาพนัธ์ 2562 

5. ผูน้าํเสนอผลงานวจิยั ส่งไฟลบ์ทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ท่ีไดป้รับปรุง

แกไ้ขตามความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงิน

ค่าลงทะเบียนมาท่ี hccmunetwork@gmail.com 

ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 

2562  

6. ชาํระค่าลงทะเบียนสาํหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ วนัท่ี 17 ตุลาคม 2561-          

16 มีนาคม 2562 

7. ประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั วนัท่ี 23 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ: ผูส้นใจนาํเสนอผลงานวิจยั ให้กรอกใบสมคัรได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.human.cmu.ac.th/cms/hc  

ผูน้าํเสนอผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการพิจารณาให้นาํเสนอแบบบรรยาย สามารถเลือกตีพิมพใ์นเอกสารการประชุม 

(proceeding) หรือไม่ก็ได ้ 

9. การพจิารณาคัดเลือกผลงานให้นําเสนอผลงานวจัิย 

 การพิจารณาคดัเลือกผลงานท่ีจะไดน้าํเสนอในการประชุมวชิาการระดบัชาติ กระทาํโดยคณะกรรมการ

ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบต่อผลงาน (บทคดัยอ่) แลว้ 

คณะผูจ้ดัการประชุมจะแจ้งผูส่้งผลงานทราบ ภายในวนัท่ี 3 มกราคม 2562 โดยเจ้าของผลงานจะต้องส่ง

บทความฉบบัสมบูรณ์ (จาํนวน 8-10 หน้ากระดาษ A4) ตามรูปแบบท่ีกาํหนด ส่งมายงัประธานฝ่ายพิจารณา

บทความ Email address: hc.cmu.2019@gmail.com ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2562  หลงัจากคณะกรรมการ

พิจารณาให้ผลงานได้นาํเสนอในรูปแบบบรรยายแล้ว บทความจะถูกส่งกลบัให้เจา้ของผลงานแก้ไขตามท่ี

คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิให้ขอ้เสนอแนะ ทั้งน้ีเจา้ของผลงานจะตอ้งนาํส่งผลงานฉบบัสมบูรณ์ (หลงัการ

แกไ้ข) ภายในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เท่านั้น ทั้งน้ีผลงานท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและไดรั้บการ

แกไ้ขโดยสมบูรณ์ตามกาํหนด จะไดรั้บการพิจารณาใหตี้พิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัในรายงานสืบเน่ืองการประชุม

วชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการจดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 ในรูปแบบออนไลน์ 

 

10. การเตรียมบทคัดย่อและบทความวจัิยฉบับสมบูรณ์ทีจ่ะนําเสนอในการประชุมวชิาการ 

 1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบท่ีภาควิชามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

กาํหนด ดูตวัอยา่งไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.human.cmu.ac.th/cms/hc 

 2. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีความยาว 8-10 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ) บทความวจิยัฉบบัสมบูรณ์ประกอบไปดว้ย บทคดัยอ่ บทนาํ วตัถุประสงค ์วิธีการวิจยั ผลการวิจยั
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และอภิปรายผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอา้งอิง ส่วนการอา้งอิงให้ใช ้ระบบ APA ดู

ตวัอยา่งไดท่ี้เวบ็ไซต ์https://www.human.cmu.ac.th/cms/hc 

 3. ผลงานท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการและไดรั้บการแกไ้ขโดยสมบูรณ์ตามกาํหนด จะไดรั้บ

การพิจารณาให้ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวจิยัในรายงานสืบเน่ืองการประชุมวชิาการระดบัชาติ เครือข่ายดา้นการ

จดัการชุมชนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คร้ังท่ี 4 ในรูปแบบออนไลน์    

11. การเตรียมนําเสนอ 

 ผู ้นําเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งข้อมูลท่ีจะนําเสนอเป็นไฟล์ Power Point 2010 มาทาง                          

Email : hccmunetwork@gmail.com ก่อนวนันาํเสนอ ภายในวนัท่ี  21 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยตั้งช่ือไฟล์ ดงัน้ี 

“ช่ือ-สกุล ผูน้าํเสนอแบบบรรยาย" 

12. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  

12.1 นกัศึกษาสาขาวชิาบา้นและชุมชน ภาควชิามนุษยสัมพนัธ์  

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่      จาํนวน 136 คน 

12.2 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาบา้นและชุมชน  จาํนวน 5 คน 

12.3 คณะกรรมการบริหารภาควชิามนุษสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จาํนวน 4 คน 

12.4 อาจารยป์ระจาํภาควชิาประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จาํนวน 1 คน 

12.5 นกัศึกษาสาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 103 คน 

12.6 นกัศึกษาโครงการแลกเปล่ียนประเทศบรูไน มหาวทิยาลยัศิลปากร   จาํนวน 16 คน 

12.7 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร จาํนวน 8 คน 

12.8 นกัศึกษาสาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 47 คน 

12.9  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จาํนวน 2 คน 

12.10 อาจารย ์นกัวจิยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ผูน้าํเสนอผลงานวิจยั   จาํนวน 4 คน 

12.11 เจา้หนา้ท่ีเทศบาลตาํบลสันกลาง อ.สันกาํแพง จ.เชียงใหม่     จาํนวน 3 คน 

12.12 เจา้หนา้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  

 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่        จาํนวน 3 คน 

12.13 ผูใ้หญ่บา้นและคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นท่ากาน ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จาํนวน 3 คน 

12.14 เจา้หนา้ท่ีภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีส่วนกลาง  

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่      จาํนวน 7 คน 

         รวม          จํานวน 342 คน 

13.  เป้าหมายระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

   ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ อยา่งนอ้ยร้อยละ 80.0 ใหผ้ลความพึงพอใจอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป 
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14.  ผู้รับผดิชอบโครงการ  

1. คณาจารยส์าขาวชิาบา้นและชุมชน ภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. คณาจารยส์าขาวชิาการจดัการชุมชน คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร เป็นเจา้ภาพร่วม 

3. คณาจารยส์าขาวชิาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
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Solid Waste Management of Klong Lad Mayom Floating Market, Taling Chan District, 

Bangkok 

ณฐัชา รามญั64

1 นภสัวรรณ ล้ิมเจริญ2 และ ธเนศ เกษรสิริธร*3 

Natcha Ramon  Napassawan Limjarone  and Thanet Kesornsirithorn 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิธีการ ปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาด

นํ้ าคลองลัดมะยมและเพื่อหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมให้กับตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ประธานชุมชน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 

หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการสํารวจสอบถามผูท่ี้มาใชบ้ริการ ผลการศึกษาพบวา่วิธีการจดัการขยะมูลฝอยของ

ตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมมีวิธีจดัการโดยการคดัแยกขยะ ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ขยะอินทรีย์ 2) ขยะ

วทิยาศาสตร์ ปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยส่วนใหญ่เกิดจากการขาดจิตสํานึกของคน รวมถึงตลาด

มีถงัขยะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม ดงัน้ี 1) แนวทางสาํหรับผูน้าํและผูป้ระกอบการในพื้นท่ี ควรมีการส่งเสริมและเนน้การจดัการขยะมูลฝอย

โดยให้ผู ้ประกอบการในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 2) แนวทางสําหรับ

นกัท่องเท่ียว ร่วมรักษาความสะอาดในตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และให้นกัท่องเท่ียวสามารถแสดงความคิดเห็น

ขอ้เสนอแนะต่อสภาพปัญหาและแนวทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอย 3) แนวทางสําหรับหน่วยงานภาครัฐควร

เขา้มาให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกให้กบัผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียว พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากภาคประชาชน 

เพื่อใหก้ารจดัการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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Abstract  

The purpose of this study was to study the problems and obstacles in the solid waste management and 

to find suitable waste management methods for the Khlong Lad Mayom floating market. The results of the 
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study showed that the solid waste management methods of Khlong Lad Mayom floating market were 

managed by waste sorting, by separating the waste into 2 categories: 1) organic waste 2) scientific waste. The 

problem of solid waste management is mostly caused by lack of consciousness of people. Therefore, the 

appropriate guidelines for solid waste management of the Khlong Lad Mayom floating were 1) Guidelines for 

leaders and entrepreneurs in the area 2) Guidelines for service users or tourists 3) Guidelines for government 

agencies.                                                                                                          

Keywords: Solid waste management guidelines Solid waste Khlong Lad Mayom Floating market 

 

บทนํา 

ปัจจุบนัขยะมูลฝอยในสถานท่ีท่องเท่ียวนั้นได้มีจาํนวนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มว่าจะมี

ปริมาณเพิ่มมากข้ึนในทุกๆปี ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาท่ีสําคญัท่ีตอ้งเร่งให้มีการแก้ไข ซ่ึงปัญหาขยะมูล

ฝอยในแหล่งท่องเท่ียวเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมีสาเหตุมาจากการกิจกรรมการท่องเท่ียว

พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว พฤติกรรมของผูป้ระกอบการ ธุรกิจประกอบการสินคา้และบริการในพื้นท่ีสถานท่ี

ท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวเองท่ีไม่สามารถรองรับขยะได้ระบบจดัการขยะมูลฝอยไม่ได้ประสิทธิภาพมาก

พอ  หรือผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ในการจดัการขยะ ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลทาํให้

เกิดมลพิษทางกล่ิน อีกทั้งยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค ในการกาํจดัขยะมูลฝอยหากมีการกาํจดัท่ีไม่ถูกวิธีจะ

ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม   

ทั้งน้ีจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2560 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนทัว่

ประเทศในปี 2560 ประมาณ 27.40 ลา้นตนั หรือ 75,046 ตนัต่อวนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.26 จากปี 2559 เน่ืองจากการ

เพิ่มข้ึนของประชากรการขยายตวัของชุมชนเมือง พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเท่ียว

ซ่ึงมีนักท่องเท่ียวกว่า 30 ล้านคนในปี 2560 จึงเป็นเร่ืองท่ีภาครัฐและประชาชนควรท่ีจะแก้ไขปัญหา ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการจดัการแกปั้ญหาน้ี ควรมีการวางแผนในการจดัการขยะมูลฝอยอยา่งเป็น

ระบบ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจดัการขยะมูลฝอย เพื่อท่ีจะสามารถรองรับปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเพิ่ม

มากข้ึนทุกวนั ในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยมโดยทัว่ไปท่ีผา่นมาพบวา่ในการดาํเนินการท่ี

ผา่นมา มีปัญหาและอุปสรรคของการจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีขาดประสิทธิภาพในการรวบรวม จดัเก็บ และกาํจดั

ขยะมูลฝอยย ังไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้ งย ังขาดการมีส่วนร่วมของนักท่องเท่ียว 

ผูป้ระกอบการในการจดัการกบัปัญหาขยะมูลฝอย โดยปัญหาหลกัในการจดัการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเท่ียว

คือ แหล่งท่องเท่ียวไม่สามารถรองรับขยะได ้ขาดความรู้ความเขา้ใจในการคดัแยกขยะ ภาชนะในการจดัเก็บ

ขยะไม่เพียงพอ ส่งผลให้การจัดการขยะมูลฝอยยงัขาดประสิทธิภาพ ดังนั้ นประชาชน นักท่องเท่ียว 

ผูป้ระกอบการจึงควรมีความตระหนกัในการลดปัญหามากกวา่ท่ีจะพึ่งพาการกาํจดัปัญหาขยะมูลฝอยโดยภาครัฐ 
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ซ่ึงการลดปัญหาขยะมูลฝอย มีหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการนาํขยะกลับมาใช้ใหม่ การคดัแยกขยะ การลด

ปริมาณการใชบ้รรจุภณัฑแ์ละการเลือกใชว้สัดุท่ียอ่ยสลายง่าย เป็นตน้ 

ผูว้จิยัไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงไดจ้ดัทาํวิจยัเพื่อศึกษาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอย 

ซ่ึงท่ีเลือกพื้นท่ีศึกษาเป็นตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนั้นเพราะเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีกาํลงัได้รับความสนใจจาก

นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากเป็นแหล่งท่องเท่ียวปัญหาขยะฝอยจึงเป็นเร่ืองจาํเป็นอย่าง

มากท่ีจะตอ้งมีการวางแผนจดัการในการรองรับกบัจาํนวนขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมประสบ

กบัปัญหาในการจดัการขยะมูลฝอยท่ียงัไม่เป็นระบบ ผูป้ระกอบการร้านคา้ นกัท่องเท่ียวยงัไม่มีส่วนร่วมในการ

จดัการขยะมูลฝอยเท่าท่ีควร ส่งผลให้การจดัการขยะยงัขาดประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงหวงัว่าผลท่ีได้จาก

การศึกษาสามารถเป็นแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยให้กบัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมและเป็นประโยชน์แก่

องคก์รทั้งในระดบัชุมชน ทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั หรือระดบัประเทศ ในการนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการ

ปัญหาขยะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาวธีิการ ปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

2. เพื่อหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมใหก้บัตลาดนํ้าคลองลดัมะยม  

ทบทวนวรรณกรรม 

สุภกิณห์ สมศรี (2545) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารีดว้ยเทคโนโลยรีะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทาง

ในการจดัการขยะมูลฝอย โดยงานวิจยัน้ีนาํระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเลือก

สถานท่ีกาํจดัขยะมูลฝอยและออกแบบเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่การวิจยั

น้ีสามารถนาํไปประยุกต์ใชก้บัการจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีอ่ืนไดแ้ละเป็นแนวทางปฏิบติัในการจดัการขยะ

มูลฝอยทั้งในปัจจุบนัและอนาคตได ้

ประภาพร แกว้สุกใส (2549) การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยัศรีนค

รินทรวิโรฒ องครักษ์ การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของขยะมูลฝอยและระบบการ

จดัการขยะมูลฝอย ร่วมกบัการศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมในการจดัการขยะมูลฝอยท่ี

แหล่งกาํเนิด จากผลการศึกษาพบวา่    การจดัการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ใช้

หลกัการลดปริมาณขยะมูลฝอยเป็นสําคญั โดยมีแนวทางแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ไดแ้ก่ 1. การคดัแยกขยะมูล

ฝอยก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับ 2. การจดัประเภท การจดัวางและจาํนวนภาชนะรองรับ 3. การใช้ประโยชน์

ขยะมูลฝอย 4. การจดัการขยะอนัตราย และ 5. การส่งเสริมและสนบัสนุนการลดปริมาณและแยกประเภทขยะ

มูลฝอย 
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พรทิพย ์บุญเพ็ง (2555) พฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลเกาะชา้ง 

อาํเภอเกาะช้าง จงัหวดัตราด การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอยของ

ประชาชนและขอ้เสนอแนะของประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย ผลการศึกษา พบวา่ พฤติกรรมการจดัการ

ขยะมูลฝอยของประชาชน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการลดปริมาณขยะจากแหล่งกาํเนิด รองลงมาคือ 

ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน และอนัดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการกาํจดัขยะจากครัวเรือน ส่วนขอ้เสนอแนะของ

ประชาชนต่อการจดัการขยะมูลฝอย ดา้นการคดัแยกขยะในครัวเรือน   มีค่าความถ่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น

การลดปริมาณขยะจากแหล่งกาํเนิด และอนัดบัสุดทา้ยคือ ดา้นการกาํจดัขยะจากครัวเรือน  

 ไพรินทร์ เล็กพูนเกิด (2559) กระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการขยะมูลฝอยของ

ตลาดนํ้าวดั   ลาํพญา การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงแนวทางการจดัการขยะโดยกระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชน ใช้วิธีการศึกษาเชิงสํารวจจากกลุ่มประชาชนในเขตเทศบาลและนกัท่องเท่ียว ผลการศึกษาท่ี

สาํคญัพบวา่ขยะในชุมชนเป็นขยะเปียกมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ขยะทัว่ไป และขยะรีไซเคิล ในดา้นการจดัการ

ขยะของครัวเรือนพบวา่ร้อยละ 90 มีภาชนะรองรับ ขยะประจาํบา้น ในส่วนการทิ้งขยะของนกัท่องเท่ียวพบว่า

ประมาณร้อยละ 40 ทิ้งขยะในภาชนะ รองรับของร้านคา้ต่างๆ รองลงมา ทิ้งขยะในภาชนะท่ีเทศบาลจดัเตรียมไว ้

โดยนกัท่องเท่ียวกว่า ร้อยละ 85 มีความเห็นว่านกัท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของ

ชุมชนได ้ประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของชุมชน พบวา่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมไดใ้น

ประเด็นต่างๆได ้ในทางปฏิบติัประชาชนสามารถใหค้วามร่วมมือมากท่ีสุด คือ ร่วมปฏิบติัตามแผนแกไ้ขปัญหา

ขยะของชุมชน ในส่วนของนกัท่องเท่ียวให้ความร่วมมือมาก ท่ีสุดคือร่วมรักษาความสะอาดทิ้งขยะในภาชนะ

รองรับท่ีชุมชนจดัไว ้ทั้งน้ีประชาชนและ นกัท่องเท่ียวคาดหวงัท่ีจะให้เทศบาล บริหารจดัการขยะโดยให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ให้เทศบาลรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ชุมชนลดปริมาณขยะและทิ้งขยะในภาชนะ

รองรับ 

วธีิการวจัิย 

การศึกษาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชนั กรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจากเอกสาร(Documentary Study) การ

เก็บขอ้มูลจากภาคสนาม (Field Study) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต(Observation) และการสัมภาษณ์แบบ

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 47 คน ประกอบดว้ย ผูน้าํ 1 คน ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี 

24 คน นกัท่องเท่ียว 20 คน และหน่วยงานภาครัฐ 2 คน โดยผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยกาํหนดประเด็นคาํถามท่ีครอบคลุมการศึกษา ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์และความเป็นมาของตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม วตัถุประสงค์ของการจดัตั้งตลาดนํ้ า การจดัการขยะมูลฝอยในพื้นท่ีตลาดนํ้ า ปัญหา อุปสรรคในการ

จดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ า รวมถึงแนวทางท่ีใชใ้นการบริหารจดัการตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แลว้วิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากเอกสาร บทความ และการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และ
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การสังเกต โดยถูกนาํมาวิเคราะห์เน้ือหา สรุปผลการศึกษาและนาํเสนอผลการศึกษาในเชิงพรรณนาความตาม

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

ผลการวจัิยและอภิปรายผลการวจัิย 

 การศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดั

มะยม ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม และเพื่อหาแนวทางในการ

จดัการขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมกบัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีการ

สังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัท่ีอยูใ่นพื้นท่ีและผูม้าใชบ้ริการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 วิธีการจดัการขยะมูลฝอย ส่วนท่ี 2 ปัญหาและ

อุปสรรค ส่วนท่ี 3 แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยม  

 ส่วนที ่1 วธีิการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลัดมะยม พบวา่ ผูป้ระกอบการร้านคา้ในบางร้าน

มีการคดัแยกขยะเองตั้งแต่ตน้ทางโดยทางร้านไดท้าํการคดัแยกขยะมูลฝอยในส่วนของร้านตวัเองก่อนจะนาํไป

ทิ้งไวใ้นจุดศูนยร์วมท่ีตลาดกาํหนดไวใ้หโ้ดยมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. การคดัแยกขยะมูลฝอยภายในตลาดนํ้าคลองลดัมะยม จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นัน่ก็คือ 

1.1 ขยะธรรมชาติ หรือขยะอินทรีย ์จะเป็นขยะท่ีสามารถย่อยสลายไดง่้ายตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ เศษ

อาหาร เศษผกั เปลือกผลไม ้หญา้ ใบไม ้เป็นตน้  

1.2 ขยะวทิยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.2.1 ขยะรีไซเคิล จะเป็นขยะท่ีสามารถนาํไปแปรรูปและนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ไดแ้ก่ กระดาษ 

ขวดนํ้าพลาสติก ขวดแกว้ 

1.2.2 ขยะทัว่ไป เป็นขยะท่ีย่อยสลายได้ยากและไม่สามารถนําไปรีไซเคิลใหม่ได้ ได้แก่ 

ถุงพลาสติก ถุงขนม หลอด โฟม ฟอยลใ์ส่อาหาร 

2. การกาํจดัขยะมูลฝอยและนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ในขั้นตอนน้ีจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  

2.1 ขยะอินทรีย ์โดยทางตลาดนํ้ าไดมี้การนาํเอาขยะประเภทน้ีไปผลิตเป็นพลงังาน เช่น ไบโอแก๊ส ปุ๋ย

หมกั เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะและยงัสามารถใชป้ระโยชน์ได ้

2.2 ขยะวทิยาศาสตร์ 

2.2.1 ขยะรีไซเคิล ทางตลาดจะมีการคดัแยกขยะประเภทน้ีไวแ้ละจะนาํไปขายให้กบัผูท่ี้มารับ

ซ้ือ และเงินท่ีไดน้ั้นก็จะนาํไปบาํรุงตลาดนํ้าต่อไป 

 2.2.2 ขยะทัว่ไป โดยขยะประเภทน้ีทางสํานกังานเขตตล่ิงชนัเป็นผูรั้บผิดชอบในการเก็บขน

ขยะ โดยไดใ้หเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายรักษาความสะอาดมาเก็บขนขยะประเภทน้ีในช่วงเวลา 08.00 – 10.00 น. ของทุกวนั

อาทิตยแ์ละวนัจนัทร์ เน่ืองจากตลาดนํ้าคลองลดัมะยมจะเปิดเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์
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3. การกาํหนดจุดทิ้งขยะหรือพื้นท่ีในการทิ้งขยะภายในตลาดนํ้าเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

โดยตลาดนํ้าคลองลดัมะยมนั้น จะแบ่งตลาดออกเป็น 8 โซน โดยแต่ละโซนนั้นก็จะมีผูดู้แลและมีการกาํหนดจุด

ในการทิ้งขยะจุดใหญ่ไวใ้หผู้ท่ี้มาใชบ้ริการและผูป้ระกอบการร้านคา้นาํขยะมาทิ้ง รวมทั้งแต่ละโซนจะมีถงัขยะ

ใบเล็กๆไวใ้ห้ตามจุดต่างๆทัว่ทั้งตลาดนํ้ า เพื่อให้เกิดความสะดวก สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีก

ทั้งเพื่อใหง่้ายต่อการเก็บขนขยะของเจา้หนา้ท่ี 

 

รูปภาพ : แสดงกระบวนการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

 ส่วนที ่2 ปัญหาและอุปสรรค จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมนั้นไดรั้บความสนใจ

จากนกัท่องเท่ียวมากข้ึนเป็นจาํนวนมาก และมีการเติบโตข้ึนจากจาํนวนนกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ี

เพิ่มจาํนวนมากข้ึน ดงันั้นผูน้าํ ผูดู้แลตลาดนํ้ าจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อ

รองรับปริมาณผูท่ี้มาใช้บริการ หรือนักท่องเท่ียวรวมทั้งรองรับปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนจาก

นกัท่องเท่ียว นัน่ก็คือ ปัญหาขยะมูลฝอยท่ีจะเกิดข้ึนภายในตลาดนํ้ า ดงันั้นจึงตอ้งมีการหาวิธีการ แนวทางต่างๆ

เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมโดยไดจ้ากการ

สังเกตและการสัมภาษณ์ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเด็นหลกัๆ ดงัน้ี 
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1. ปัญหาจากหน่วยงานภาครัฐ เน่ืองมาจากทางภาครัฐจะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองของงบประมาณ ทาํให้ทางตลาดมีถงั

ขยะไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป้ระกอบการร้านคา้ รวมถึงผูม้าใชบ้ริการ นกัท่องเท่ียวต่างๆ เกิดความไม่

สะดวกในการทิ้งขยะ ในการคดัแยกขยะจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทิ้งขยะรวมกนัในถงัท่ีมีไวใ้ห้อยา่งจาํกดั อีกทั้งถงั

ขยะก็มีการชาํรุด เส่ือมโทรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 

2. ปัญหาจากทางตลาดนํ้าและภาคประชาชน ดงัน้ี 

2.1 การดูแลของเจา้หนา้ท่ีตลาดนํ้าคลองลดัมะยมดูแลไม่ทัว่ถึง 

2.2 ขาดการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายในการรณรงคใ์หมี้การทิ้งขยะอยา่งถูกวธีิ 

2.3 จาํนวนถงัขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะ และความตอ้งการของผูป้ระกอบการและผูม้าใชบ้ริการ

หรือนกัท่องเท่ียว 

 2.4 ผูท่ี้มาใชบ้ริการหรือนกัท่องเท่ียวรวมถึงผูป้ระกอบการร้านคา้ยงัไม่ใหค้วามร่วมมือ เช่น การคดัแยก

ขยะ การทิ้งขยะไม่เป็นท่ี 

 2.5 การขาดจิตสาํนึกและความเห็นแก่ตวัของผูท่ี้มาใชบ้ริการรวมถึงผูป้ระกอบการร้านคา้ 

 2.6 การขาดความรู้ ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดีต่อการคดัแยกขยะ 

 2.7 การขาดมาตรการในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยภายในตลาดนํ้าร่วมกนั 

ดงันั้นปัญหาและอุปสรรค ในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม พบว่าปัญหาขยะมูล

ฝอยท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการไม่คดัแยกประเภทของขยะ จาํนวนการใช้วสัดุจาก

พลาสติก โฟม ยงัมีจาํนวนมาก การท่ีจะทาํให้นกัท่องเท่ียวมีจิตสํานึกในการคดัแยกขยะมูลฝอย ผูน้าํควรมีการ

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน นัน่ก็คือ ผูน้าํตอ้งมีบทบาทท่ีต่อเน่ืองในการ

แก้ไขปัญหา โดยมีการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร มีการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจาก

ผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียว โดยการเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็น แลว้นาํขอ้เสนอแนะนั้น

มาพิจารณาแกไ้ข เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิศิพร ทศันา 

(2558) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลก ผล

การศึกษา ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร 

พิษณุโลก สามารถสรุปไดว้่า เทศบาลนครพิษณุโลกควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมมากข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กระบวนการร่วมรับรู้สถานการณ์และสภาพปัญหา ร่วมวางแผนและ

ตดัสินใจ ร่วมทาํกิจกรรมโครงการ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงาน ควรมีการนาํผลการวิจยัเสนอ

ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหห้น่วยงานเห็นถึงความสําคญัในการเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนครพิษณุโลกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์

ต่อในทางปฏิบติัได ้ 

 ส่วนที ่3 แนวทางทีเ่หมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอยของตลาดนํา้คลองลัดมะยม จากการศึกษาพบวา่ 

ปัญหาในเร่ืองของขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสําคญัเน่ืองจากปัญหาดงักล่าวส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อชุมชนและการท่องเท่ียว เน่ืองจากวา่ตลาดนํ้ าคลองลดัมะยมถือเป็นตลาด
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ท่ีสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน เพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนจึงจาํเป็นท่ีจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

รับผิดชอบ และปลูกจิตสํานึกทั้งต่อตนเองและส่วนรวม โดยผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาและได้เสนอแนวทางท่ี

เหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง ดงัน้ี 1. แนวทาง

สําหรับตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม 2. แนวทางสําหรับผูท่ี้มาใช้บริการหรือนักท่องเท่ียว  3.แนวทางสําหรับ

หน่วยงานภาครัฐ 

 1. แนวทางสาํหรับตลาดนํ้าคลองลดัมะยม พบวา่ 

    1.1 ควรเน้นการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยร่วมกนั โดยการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิด

ความสามคัคีภายในกลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ โดยให้ผูป้ระกอบการร้านคา้ในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การลงมือทาํ ตลอดจนการติดตามผล

การดาํเนินงานร่วมกนั เพื่อใหป้ระสบความสาํเร็จและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

    1.2 ร่วมกนักาํหนดมาตรการ กฎในการจดัการปัญหาขยะร่วมกนัอยา่งชดัเจน 

    1.3 ควรมีการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายภายในตลาดในการให้นกัท่องเท่ียวเกิดจิตสํานึกในการคดั

แยกขยะ 

    1.4 ควรมีการเพิ่มปริมาณถงัขยะตามจุดต่างๆให้มากข้ึน และมีถงัขยะพียงพอในการคดัแยกขยะมูล

ฝอยใหก้บันกัท่องเท่ียว 

    1.5 ควรมีการจดัป้าย หรือบอร์ดใหค้วามรู้ในการคดัแยกขยะมูลฝอยอยา่งถูกวิธีให้กบันกัท่องเท่ียวไว้

ตามจุดทิ้งขยะและจุดต่างๆของตลาด เพราะจะทาํให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ใจง่ายและมีการคดัแยกขยะก่อน

ทิ้งมากข้ึน 

    1.6 ทางตลาดควรมีการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองและจริงจงัในการคดัแยกขยะตั้งแต่ตน้ทางรวมถึงการ

รณรงคใ์หล้ดการใชถุ้งพลาสติก การใชภ้าชนะใส่อาหารท่ีเป็นวสัดุจากธรรมชาติ เช่น การใชใ้บตอง การใชช้าญ

ออ้ยแทนโฟม นอกจากจะช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้มแลว้ยงัเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัตลาดในการใชจุ้ดเด่นขอ้น้ีเป็น

ตวัดึงดูดนกัท่องเท่ียว  

    1.7 นาํแนวคิด 3R+1 มาใชเ้ป็นกลยทุธ์ในการจดัการขยะมูลฝอยภายในตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

    1.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การนาํขยะมูลฝอยกลบัมาใชป้ระโยชน์ เช่น การทาํนํ้าหมกัชีวภาพ ไบ

โอแก๊ส 

    1.9 เปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่อการ

จดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

 2. แนวทางสาํหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการหรือนกัท่องเท่ียว ดงัน้ี 

     2.1 ควรใหค้วามร่วมมือในการคดัแยกขยะมูลฝอยใหก้บัทางตลาดนํ้า 

     2.2 ควรมีจิตสาํนึกในการทิ้งขยะ 

     2.3 ร่วมรักษาความสะอาดในบริเวณตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม โดยทิ้งขยะให้ลงถงัตามจุดต่างๆท่ีทาง

ตลาดนํ้าจดัไวใ้ห ้
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     2.4 นกัท่องเท่ียวสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ต่อสภาพปัญหาและแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยม 

     2.5 ร่วมลดปริมาณขยะในตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เช่น การใช้ถุงผา้แทนถุงพลาสติกในการซ้ือของ 

การพกแกว้นํ้าส่วนตวัเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะ 

 3. แนวทางสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ ดงัน้ี 

     3.1 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรเขา้มาให้ความรู้ และสร้างจิตสํานึกให้กบัผูป้ระกอบการและ   

นกัท่องเท่ียวเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีตน้เหตุ เช่น การจดัอบรมให้

ความรู้ในเร่ืองของการคดัแยกประเภทของขยะแก่ผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียว รวมถึงคนในพื้นท่ี 

     3.2 หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาทาํความเข้าใจกับผูป้ระกอบการร้านค้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหา 

ขอ้คิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อให้เขา้ใจถึงแนวทางในการดาํเนินงานและเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและเกิด

ความสาํเร็จในการดาํเนินงาน 

ดงันั้นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมนั้นจากการศึกษา

สามารถสรุปไดว้่า ทางตลาดนํ้ าไดเ้ล็งเห็นความสําคญัของปัญหาขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดงันั้นทุกฝ่ายจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งช่วยกนั

ดูแลรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตน โดยมีแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลอง

ลดัมะยมคือ เน้นการมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกนั มีการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย

เพื่อให้นกัท่องเท่ียวเกิดจิตสํานึกในการคดัแยกขยะ มีการเพิ่มจาํนวนถงัขยะให้มากข้ึน รณรงค์ให้มีการลดใช้

ถุงพลาสติก และใชภ้าชนะท่ีทาํจากวสัดุทางธรรมชาติแทนการใชโ้ฟมหรือวสัดุท่ียอ่ยสลายไดย้าก และมีการนาํ

แนวคิด3R+1 มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจดัการขยะมูลฝอยภายในตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม ได้สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ ไพรินทร์ เล็กพูนเกิด (2559) ได้กล่าวว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการขยะของ

ชุมชน พบว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ในประเด็นต่างๆได้ ในทางปฏิบติัประชาชนสามารถให้ความ

ร่วมมือมากท่ีสุด คือ ร่วมปฏิบติัตามแผนแกไ้ขปัญหาขยะของชุมชน ในส่วนของนกัท่องเท่ียวให้ความร่วมมือ

มาก ท่ีสุดคือร่วมรักษาความสะอาดทิ้งขยะในภาชนะรองรับท่ีชุมชนจดัไว ้ทั้งน้ีประชาชนและ นกัท่องเท่ียว

คาดหวงัท่ีจะให้เทศบาล บริหารจดัการขยะโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ให้เทศบาลรณรงคส์ร้าง

จิตสาํนึกใหชุ้มชนลดปริมาณขยะและทิ้งขยะในภาชนะรองรับ 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า วิธีการจดัการขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลดัมะยม เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร นั้นมีด้วยกนัทั้งหมด 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ 1. การคดัแยกขยะมูลฝอย โดยจะแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท นัน่ก็คือ ขยะอินทรีย ์และขยะวิทยาศาสตร์ 2. การกาํจดัขยะมูลฝอยและการนาํไปใช้ประโยชน์ พบว่า

ทางตลาดนํ้าไดมี้การนาํเอาขยะประเภทน้ีไปผลิตเป็นพลงังาน ก๊าชชีวภาพ เพื่อช่วยในการลดปริมาณขยะและยงั

สามารถใช้ประโยชน์ได้ 3.การกาํหนดจุดในการทิ้งขยะมูลฝอย พบว่า แต่ละโซนนั้นก็จะมีผูดู้แลและมีการ
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กาํหนดจุดในการทิ้งขยะจุดใหญ่ไวใ้หน้กัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการร้านคา้ไดน้าํขยะมาทิ้ง รวมทั้งแต่ละโซน

จะมีถงัขยะใบเล็กๆไวใ้ห้ตามจุดต่างๆทัว่ทั้งตลาดนํ้ า เพื่อให้เกิดความสะดวก สะอาดและมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย อีกทั้งเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บขนขยะของเจา้หนา้ท่ี ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคมะยม พบวา่ปัญหา

ขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการไม่คัดแยกประเภทของขยะ การท่ีจะทาํให้

นกัท่องเท่ียวมีจิตสาํนึกในการคดัแยกขยะมูลฝอย ผูน้าํควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี

ส่วนร่วมมากข้ึน นัน่ก็คือ ผูน้าํตอ้งมีบทบาทท่ีต่อเน่ืองในการแกไ้ขปัญหา โดยมีการรณรงค ์ประชาสัมพนัธ์ให้

ขอ้มูลข่าวสาร มีการรับฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะจากผูป้ระกอบการและนกัท่องเท่ียว โดยการเปิดโอกาสให้

นกัท่องเท่ียวแสดงความคิดเห็น แลว้นาํขอ้เสนอแนะนั้นมาพิจารณาแกไ้ข เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดัการขยะ

มูลฝอย ดงันั้นทุกฝ่ายจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งช่วยกนัดูแลรับผิดชอบในหนา้ท่ีของตน โดยมีแนวทางท่ีเหมาะสมใน

การจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของตลาดนํ้าคลองลดัมะยมคือ เนน้การมีส่วนร่วมในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอย

ร่วมกนั ทั้งตวัตลาดนํ้าคลองลดัมะยมรวมถึงผูป้ระกอบการ นกัท่องเท่ียว และหน่วยงานภาครัฐ 

กติติกรรมประกาศ 

งานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือเอาใจใส่เป็นอยา่งดีจากหลายๆ

ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ อาจารย์ธเนศ เกษรสิริธร ในการให้คาํแนะนํา แก้ไขข้อบกพร่อง ให้

ขอ้เสนอแนะ และติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของอาจารยเ์ป็น

อยา่งยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเก่ียวกบัความเป็นมาและการจดัการ

ขยะมูลฝอยของตลาดนํ้ าคลองลัดมะยม คุณชวน ชูจํา ผู ้นําชุมชน รวมถึงขอบคุณผู ้ประกอบการและ

นักท่องเ ท่ียวในตลาดนํ้ าคลองลัดมะยมทุกท่าน ท่ีได้สละเวลาอันมีค่ า เพื่อให้ข้อมูลในการทําวิจัย 

ขอขอบพระคุณ เจา้ของหนงัสือ เอกสาร วทิยานิพนธ์ สารนิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยใหง้านวจิยัน้ีมีความสมบูรณ์ 
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