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ABSTRACT 
 
The purposes of this thesis study were 1) to study the characteristics and the process of the Middle 

Zone Integrated Waste Management project 2) to study environmental impacts the Middle Zone Integrated 
Waste Management project had on the community 3) to study social impacts the Middle Zone Integrated 
Waste Management project had on the community and how the Pha Thung Noi villagers adjust themselves  
4) to suggest solutions for the impacts caused by the Middle Zone Integrated Waste Management project 
to the involving organizations and the community. For this study, 145 representatives from each household 
were interviewed. A survey in the interview and content analysis. The results of this study could be 
summarized as followed. 

For the characteristics and the process of the Middle Zone Integrated Waste Management project, 
recyclable and metal wastes were separated and taken out. Small particle wastes were mixed homogeneously 
and shredded to make compost afterward. Unusable wastes were packed and removed to landfills. For 
the environmental impacts, the Middle Zone Integrated Waste Management project degraded soil fertility 
therefore the soil could not be utilized for other uses. The amount of woods and animals declined. The 
project caused loud noise, dust, very unpleasant smell, and increased the number of flies, which led the 
nearby area to announce the land sale. For the social impacts, the Middle Zone Integrated Waste 
Management project created occupations and produced income to the villagers. It brought in macadamized 
road, village water supply, multi-purpose pavilion, and allocated income to the village. The project 
process caused health effects in people. They faced with nasal irritation, dyspnea, dizziness, and headache 
from inhalation of the smell. The project also affected mental health, such as causing stress, making 
people become emotional, decreasing life aesthetic, as a result people managed to stay inside.  
The project process continuously damaged the road and caused smell. These long-unsolved problems 
led people to lose faith in the leaders; consequently people had bad relationships with their leaders. 

The suggestions from this study to solve the impacts from Integrated Waste Management Middle 
Zone were the project should be controlled, directed, taken care of, and monitored, based on  
the principles of waste management. There should be environmental quality monitoring. The project 
should cooperate with the community in order to organize public hearings and to embrace responsibility 
for the impacts that caused by the project. The faith in community leaders should be increased.  
The household waste separation should be promoted and the community should be informed about 
how to prevent dust pollution, smell, flies, and diseases from garbage. 
Keywords : Integrated waste management, Pha Thung Noi village 
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บทนำ 
 
ปญหาขยะในจังหวัดเชียงใหมไดเกิดเปนวิกฤตการณขยะลนเมืองในป พ.ศ.2537 จนถึงป พ.ศ.2541 เนื่องจากไมมีที่ทิ้ง

กำจดัขยะเพราะผลจากการจัดการขยะท่ีไมถกูสขุลกัษณะในป พ.ศ.2532 ไดเกดิการตอตานจากประชาชนบานบอ ตำบลแมเหียะ 
ที่ไดรับผลกระทบจากขยะทำใหไมสามารถดำเนินการทิ้งขยะในพื้นที่ตอไปได และในป พ.ศ.2537-2538 ที่ฝงกลบขยะในพ้ืนที่
ตำบลหนองหาร อำเภอสนัทราย กต็องปดการใชงานลงเนือ่งจากบอเตม็ ขณะน้ันเทศบาลนครเชยีงใหมยงัไมมสีถานทีก่ำจดัขยะ
แหงใหมรองรับ ทำใหจังหวัดเชียงใหมตองประสบปญหาและเรงหาแนวทางแกไขโดยไดจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน
ขึ้นมาในป พ.ศ.2541 เพื่อกำหนดนโยบายใหกับทองถิ่นและจัดหาพื้นที่กำจัดขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลรวมถึงทำความเขาใจ
กบัประชาชน เพ่ือเสนอของบประมาณจากรัฐบาลและกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม สรปุผลไดมมีตเิห็นชอบ
ใหดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ 3 เขต คือ 1) โซนเหนือ รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลเวียงฝาง เปนผูนำและประสาน
ทองถิ่น 3 เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล 17 แหง ในเขตพ้ืนท่ีอำเภอฝาง ไชยปราการ และแมอาย 2) โซนกลาง  
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนผูนำและประสานงานทองถิ่น 5 เทศบาล และองคการบริหารสวนตำบล 31 แหง  
ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง และแมออน และ 3) โซนใต ใหเทศบาลนครเชียงใหมเปนผูนำและประสาน
ทองถิ่น 6 เทศบาล ในพ้ืนที่อำเภอเมือง หางดง สันปาตอง และดอยหลอ (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, 2544) 

โครงการจัดการขยะโซนกลางต้ังอยูหมู 1 บานปาตงึนอย ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม เนือ้ที ่130 ไร 
กอสรางตั้งแตป พ.ศ.2548 แลวเสร็จในป พ.ศ.2551 เปดดำเนินการทดลองกำจัดขยะในป พ.ศ.2552 ในชวงกอสรางไดมีการ
ประทวงคัดคานและโตแยงระหวางชาวบานกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมอยูบอยครั้ง โดยชาวบานในพื้นที่ 
ไมตองการใหมกีารกอสรางและขอใหมกีารทบทวนการกอสรางโครงการอีกคร้ัง เนือ่งจากเกรงผลกระทบทางส่ิงแวดลอมทีจ่ะเกิด
ตอชุมชนจึงตองการใหมีการศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดลอมและผลกระทบทางสุขภาพ เปดโอกาสใหชาวบานไดทราบขอมูล
สอบถามเก่ียวกับโครงการเพ่ือลงประชามติใหม แตองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดชี้แจงถึงความจำเปนที่ตองมีการ
ดำเนินการตอไปเพราะอยูระหวางการเตรียมพื้นท่ีและสั่งทำเครื่องจักร ขยะที่นำเขามากำจัดมาจากในเขตพื้นท่ีไมไดมาจาก
เทศบาลนครเชียงใหมหรือจากที่อื่น และไมสามารถต้ังโครงการในพื้นที่อื่นไดเนื่องจากตองใชพื้นที่จำนวนมาก ทางโครงการได
ทำการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและจะกำจัดขยะตามหลักวิธีการฝงกลบที่ถูกตองและเตรียมความพรอมในการปองกัน
กลิ่นเหม็นและน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นดวยระบบกำจัดกลิ่นและระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจากท่ีโครงการไดรับขยะเขามาจัดการพบวา
มีการชุมนุมประทวงจากชุมชนอยูบอยครั้งจากปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น เชน ปญหาฝุนละออง ถนนชำรุดเสียหาย ปญหา
กลิ่นเหม็นรุนแรงและแมลงวัน ทำใหชุมชนบริเวณใกลเคียงไดรับความเดือดรอนรำคาญอยางตอเนื่อง สงผลใหโครงการตอง
หยุดดำเนินการชั่วคราวเพ่ือแกไขปรับปรุงจากขอรองเรียนจากชุมชน จากผลกระทบท่ีชุมชนไดรับพบวาขัดแยงกับผลการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนที่โครงการไดศึกษาไวเมื่อป พ.ศ.2544 ซึ่งกลาววาโครงการไมสงผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและชุมชนหรือสงผลกระทบไดนอยมาก (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, อางแลว) ซึ่งหากมองความเปนไป
ไดแลวจะพบวามีความเปนไปไดนอย โดยเฉพาะโครงการกำจัดขยะแบบฝงกลบขนาดใหญหรือแมแตโครงการท่ีไดศึกษา 
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตามกฎระเบียบ หลักเกณฑการประเมินท่ีเขมงวดตามมาตรฐานสากล ก็ยังพบเห็นวากอมลพิษ
สิ่งแวดลอม สรางความเดือดรอนใหแกชุมชน เชน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จนตองประกาศเปนเขตพ้ืนท่ี
ควบคุมพิเศษ แสดงถึงการประเมินผลกระทบไมไดสามารถปองกันและแกไขปญหามลพิษไดอยางถาวร สำหรับโครงการ
จัดการขยะโซนกลาง ถึงแมไดมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางปองกันและแกไขแลว แตพบวาชุมชนไดรับ
ความเดือดรอนจนตองออกมาประทวงโครงการอยูหลายคร้ังจากปญหากล่ินเหม็นจากขยะ ซ่ึงภายหลังการดำเนินการยังไมได
มีการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจริงที่ชุมชนไดรับวามากนอยเพียงใด ผลกระทบที่เกิดมีความ
สอดคลองกับการประเมินสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนหรือไม ทำใหผูวิจัยเกิดคำถามและสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบทางสังคมและ
สิ่งแวดลอมภายหลังการดำเนินการของโครงการจัดการขยะโซนกลาง เพื่อทราบถึงปญหาท่ีชุมชนไดรับ รวมถึงขอคิดเห็น 
ความคาดหวัง ขอเสนอแนะจากชุมชนเพื่อเสนอแนวทางการแกไขปญหาตอโครงการและหนวยงานที่เก่ียวของ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. เพื่อศึกษาลักษณะข้ันตอนการดำเนินงานของโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง บานปาตึงนอย 

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบสภาพแวดลอมและผลกระทบทางสังคมตอชุมชน บานปาตึงนอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม จากโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง 
3. เพือ่เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาท่ีอาจเกิดผลกระทบจากโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง

ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชน 
 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ใชกรอบแนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม การจัดการขยะมูลฝอย เปนแนวทางในการศึกษา 

ดังนี้ 
 

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง 
บานปาตึงนอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

แนวทางการปองกัน แกไข และขอเสนอแนะ 

ดานสิ่งแวดลอม 
• การใชที่ดิน 
• ปาไม 
• สัตวพื้นถ่ิน 
• คุณภาพและปริมาณน้ำ 
• เสียงและฝุนละออง 
• กลิ่นและแมลง 

ดานสังคม 
• ประชากรและการต้ังถิ่นฐาน 
• เศรษฐกิจ อาชีพ และการผลิต 
• สุขภาพและการบริการสาธารณะ 
• ความสัมพันธและการปรับตัวของชุมชน 
• วัฒนธรรมและความสุนทรีภาพ 

ผลกระทบ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การแกปญหา 

ตามแผนพัฒนา ชุมชน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัย 
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพของผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอม เพื่อใหเห็นภาพรวมของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ตั้งแตเริ่มดำเนินโครงการจนถึงการดำเนินงานในปจจุบัน (พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2554) 
 

ขอบเขตการวิจัย 
กำหนดขอบเขตขอมูลผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมมาจากการศึกษาและวิเคราะหในมุมมองของชุมชนเทานั้น 

ไมไดอยูภายใตกระบวนการการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตามหลกัการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการศึกษาเปนตัวแทนจากครัวเรือนละ 1 คน จำนวนทั้งหมด 145 ครัวเรือน ของหมูที่ 1 บานปาตึงนอย 

ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เปนกลุมผูใหขอมูลหลัก 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การสัมภาษณ ใชแบบนำสัมภาษณที่กำหนดประเด็นคำถามไวลวงหนา เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงความคิดเห็น 

อางอิงตัวแปรตามหลักการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม คือ ตอนที่ 1 เปนคำถามเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม
ที่สงผลตอประชากร การอยูอาศัย เศรษฐกิจ อาชีพ สุขภาพ การบริการดานสาธารณะ ความสัมพันธและการปรับตัว 
ของชุมชน วัฒนธรรมและความสุนทรียภาพ ตอนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ที่สงผลตอการใชที่ดิน 
ปาไม สตัวพืน้ถิน่ คณุภาพและปริมาณนำ้ เสยีง ฝุนละออง กลิน่และแมลง ตอนที ่3 เปนขอเสนอแนะแนวทางการปองกันแกไข 

 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

1. ศึกษาโครงการจัดการขยะโซนกลางจากขอมูลเอกสาร 1) รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการจัดการขยะ
มูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 2) รายงานผลการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 3) เอกสารเผยแพร เชน 
แผนพับ ซีดี ขาวสาร บทความ สิ่งพิมพจากสื่ออิเล็กทรอนิกส และงานวิจัยที่เก่ียวของ 4) ศึกษาดูงานและฟงบรรยายขั้นตอน
จัดการขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

2. สอบถามถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมที่ประชาชนหมูที่ 1 บานปาตึงนอยไดรับ ตั้งแตกอนดำเนินโครงการ
จนถึงการดำเนินงานปจจุบัน (ป พ.ศ.2544-2554) ดวยวิธีการสัมภาษณรวมกับการสังเกตจากการตอบคำถามประกอบกับ
ปรากฏการณอื่นๆ เชน การเขารวมประชุม การใหความรวมมือพัฒนาทำความสะอาดหมูบาน การเขารวมพิธีกรรมฯ 

3. ประชุมกลุมยอย โดยมีผูเขารวมประชุมหลัก 8 คน เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนถึงปญหาท่ีชุมชนไดรับ ขอคิดเห็นและ 
ขอเสนอแนะ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดนำมาจัดหมวดหมู ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลโดยลงพื้นที่ซ้ำในประเด็น
ที่ยังไมครบถวนและไมชัดเจน แยกวิเคราะหสองสวน คือ สวนแรกทำการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บขอมูลเพ่ือเปน
แนวทางในการเก็บขอมูลตอไป สวนที่สองไดทำการวิเคราะหขอมูลหลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดแลวเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหเนื้อหาขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณชุมชนนำมาจัดหมวดหมูหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ

ถึงสาเหตุของผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อสรุปในภาพรวม วิเคราะหและตีความควบคูกับแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย การบริหาร
โครงการของภาครฐักบัเอกชนและการมสีวนรวมของประชาชน การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอม การประเมนิผลกระทบ
ทางสังคม ประกอบกับขอมูลจากส่ิงที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณที่ไดพบเห็น เชน ปญหาส่ิงแวดลอม พิธีกรรม อาชีพ 
เปนตน วิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอมเบ้ืองตนท่ีโครงการเคยทำมาอธบิายหาขอเสนอแนะ 
และแนวทางปองกันแกไข 
 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรโซนกลาง บานปาตึงนอย อำเภอ 
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา ขั้นตอนการจัดการขยะแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การคัดแยก การฝงกลบ และการหมักปุย 
โดยขัน้ตอนที ่1 การคัดแยก เปนการคดัแยกขยะรีไซเคลิ เชน ขวดพลาสติก กระดาษ ขวดแกว กระปองอะลมูเินยีม สวนขยะอ่ืน
จะถูกแยกออกเปนสองสวน คือ สวนท่ีนำไปทำปุยหมักและสวนท่ีเปนขยะไรประโยชน อัตราสวนขยะ 100% จะถูกคัดแยก
เปนขยะรไีซเคลิประมาณ 25% หมกัเปนปุยประมาณ 43% เปนนำ้ทีถ่กูรดีออกประมาณ 16% คงเหลอืขยะทีจ่ะนำไปอดัเปนแทง
และกลบฝงประมาณ 15-20% ขัน้ตอนการคัดแยก ขยะจะถูกคัดแยกดวยพนักงานในเบ้ืองตน จากน้ันจะถูกสงไปยังเคร่ืองดูดโลหะ
เพื่อดูดเอาชิ้นสวนโลหะออกกอนถึงจะสงไปยังเครื่องรอนเพื่อแยกขนาดของขยะ ขยะช้ินใหญที่ไมสามารถผานเครื่องรอนไดจะ
เขาสูขัน้ตอนท่ี 2 ถอืเปนขยะไรประโยชนนำไปอัดเปนแทงเพ่ือนำไปฝงกลบ สวนขยะท่ีผานเคร่ืองรอนจะมีขนาดเล็กถูกสงเขาสู
เครื่องกวนผสมใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน จากน้ันจะสงไปยังเคร่ืองสับหยาบเพ่ือสับขยะใหเปนชิ้นเล็กๆ สำหรับนำไปทำปุยหมัก
ซึ่งเปนข้ันตอนท่ี 3 การหมักใชระบบหองปด ระบายอากาศภายในดวยพัดลมดูดอากาศมีทอเปาลมสำหรับเติมอากาศใหกับ
กองปุย ทำการหมักเปนเวลา 1 เดือน ที่อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส กอนนำออกผ่ึงและเขาเคร่ืองสับละเอียด 
อีกครั้งหนึ่ง นำมาบรรจุใสกระสอบกอนนำไปใช 

2. ผลกระทบสภาพแวดลอมและผลกระทบทางสังคมตอชุมชนบานปาตึงนอย จากโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรโซนกลาง พบวา ผลกระทบทางสังคม ไดแก การอพยพยายเขาของแรงงานตางถิ่นจำนวนมากในชวงกอสราง
โครงการและอพยพยายออกไปเม่ือโครงการกอสรางแลวเสร็จ การอพยพยายเขาของประชาชนในหมูบานจัดสรรและชุมชน
สานนิมิต (ชาวไทยภูเขาเผามูเซอ) ทำใหจำนวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน การอพยพยายออกมีจำนวนนอย วิถีชีวิตชุมชนยังคง
ยดึถอืปฏบิตัติามวฒันธรรมประเพณี เชน ประเพณเีซนไหวศาลเจาพอประจำหมูบานและประเพณีทานขาวใหมฯ ท่ีถอืปฏบิตัทิกุป 
โครงการไดสรางอาชีพและรายไดใหกับคนในชุมชน จัดสรรเงินปนผลรายไดสวนหน่ึงใหแกหมูบาน สรางสาธารณูปโภค เชน 
ถนนลาดยางสายหมูบานปาตึงนอย หมูที่ 1-หมูบานทุงยาว หมูที่ 8 พรอมสะพานขามคลองชลประทานเปนระยะทาง 3.745 
กิโลเมตร สรางประปาหมูบานจำนวน 1 แหง และสรางศาลาอเนกประสงคใหกับทางวัด แตดวยการดำเนินการจัดการขยะ 
ที่ไมถูกตอง กอใหเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอมสงผลใหประชาชนขาดอาชีพและรายได ตองออกจากงานที่ทำในโครงการ
เน่ืองจากไมสามารถทนกล่ินเหม็นไดและยังสงผลกระทบตออาชีพอ่ืนๆ เชน รานขายอาหาร ทำใหรายไดลดลง ประชาชน 
มีคาใชจายเพิ่มขึ้นจากการซ้ือถุงดำเทศบาล การซ้ืออุปกรณกำจัดกลิ่นเหม็นและแมลงวัน เลิกใชน้ำบอบาดาลและซ้ือน้ำดื่มกิน
เพราะเกรงการปนเปอนน้ำเสียจากขยะสูแหลงน้ำใตดิน ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการไดรับผลกระทบทางสุขภาพ
เนื่องจากการไดรับกลิ่นเหม็นเปนประจำ เกิดอาการแสบจมูก หายใจลำบาก วิงเวียนและปวดศีรษะ เจ็บหนาอก  
ผูที่มีโรคประจำตัว เชน หอบหืดและโรคหัวใจ ทำใหอาการแยลงตองเขารับการรักษาอยูเปนประจำ สภาวะอารมณเกิด
ความเครียดและหงุดหงิดงาย ขาดความรื่นรมยและความสุนทรียในการพักผอน จากปญหามลพิษสิ่งแวดลอมที่เกิดทำให 
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ชาวบานรวมตัวชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองใหโครงการดำเนินการแกไขปรับปรุง และรองเรียนไปยังผูนำหมูบานและหนวยงาน
ที่มีสวนรับผิดชอบแตผลกลับลาชาไมไดรับการตอบรับ ทำใหความสัมพันธระหวางชาวบานกับกลุมผูนำลดลงเน่ืองจากเห็นวา
อาจไดรับผลประโยชนจากโครงการเปนการสวนตัวไมเห็นตอประโยชนสวนรวม สงผลใหความรวมมือในการทำกิจกรรม 
ในหมูบาน เชน การเขารวมประชุม การแสดงความคิดเห็น และการพัฒนาภายในหมูบานไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร 

ผลกระทบตอสภาพแวดลอม ไดแก ดินขาดความอุดมสมบูรณ หนาดินถูกเปด อินทรียสารในดินถูกทำลาย พื้นที่ 
ไมสามารถนำไปใชประโยชนอยางอื่นไดอีก เกิดการประกาศขายที่ดินบริเวณใกลเคียงโครงการหลายแหง ปญหาฝุนละออง
จากการขุดเจาะ ขนถายดิน จำนวนปาไมลดลงกลายเปนปาเสื่อมโทรมเนื่องจากบริเวณใกลเคียงโครงการมีการเขามาจับจอง
สรางเปนที่อยูอาศัยและสรางถนน สัตวปา เชน งู กระตายปา ไกปา กระรอก หนู นก แมลงปกแข็งจำพวกดวง กวาง ผึ้ง ตอ 
แตน และอีกาที่เคยอยูอาศัย สามารถพบเห็นไดบอยลดจำนวนลงไมสามารถพบเห็นไดอีก เกิดเสียงดังจากยานพาหนะและ
เครื่องจักรกลรบกวนชุมชนอยางมากในเวลากลางวันและกลางคืนโดยเฉพาะชวงหัวค่ำจนถึงสามทุม ปญหาน้ำขยะหยด 
ตามถนนเนื่องจากใชรถขนถายขยะที่ไมเหมาะสม ปดขยะไมมิดชิดผานเสนทางชุมชน จากการจัดการขยะที่ไมเปนไปตาม
หลักการฝงกลบที่ถูกตอง ขาดการคัดแยกและอัดเปนแทง นำขยะมากองรวมสะสมไวในบอในปริมาณมากและไมกลบดวยดิน
หนาทุกวัน ทำใหขยะฟุงกระจายตามถนนและบริเวณรอบบอฝงกลบ เปนแหลงสะสมของเช้ือโรค สงกลิ่นเนาเหม็น  
ซึ่งจะรุนแรงอยางมากในชวงหนาฝนเพราะเกิดน้ำขังภายในบอ หนาดินปนเปอนน้ำเสีย มีสัตวจำพวกอีกามาคุยเขี่ยขยะในบอ
เวลาเย็น แมลงวันเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำใหชุมชนตองมีการปรับตัวดวยการปดประตูหนาตางใหมิดชิดในเวลากลางวัน 
ซอมแซมแกไขปดชองวางตามตัวบาน เปดพัดลมไลกล่ิน ใชผาปดจมูก ไมตีแมลงวัน เก็บรักษาอาหารใหมิดชิดและหลีกเล่ียง
การใชเสนทางผานหนาโครงการ และปญหาส่ิงแวดลอมไดสรางความวิตกกังวลแกชุมชนตอการปนเปอนน้ำเสียจากขยะสู
แหลงน้ำสาธารณะและช้ันน้ำใตดิน เนื่องจากครัวเรือนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการไดสังเกตเห็นวาคุณภาพน้ำในบอบาดาล 
มีลักษณะขุนและมีกลิ่น อีกทั้งเกิดปลาตายในบอเล้ียงท่ีขุดไวซึ่งอยูหางจากบอฝงกลบไมมากนัก ลักษณะน้ำในบอมีสีเขมและ 
มีกลิ่นแตก็ยังไมสามารถระบุไดวาสาเหตุมาจากการปนเปอนของบอฝงกลบโครงการหรือไมเพราะยังไมมีผลการตรวจสอบ 
ที่แนชัด ซึ่งตามแผนมาตรการลดผลกระทบของโครงการไดกำหนดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามแหลงน้ำผิวดินในบริเวณ
พื้นที่โครงการหรือในบริเวณใกลเคียง แตพบวายังไมมีการตรวจสอบใหเปนไปตามแผนดังกลาว 

 
 

การอภิปรายผล 
 
ผลการศึกษาผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอมจากโครงการจัดการขยะโซนกลางที่เกิดตอชุมชนนั้น พบวา มีความ

สอดคลองและขัดแยงกับผลการประเมินในรายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยขององคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, อางแลว)  
โดยในสวนของความสอดคลองนั้น ไดแก การสรางอาชีพรายไดแกชุมชนและพัฒนาสาธารณูปโภค กอใหเกิดปญหากลิ่นเหม็น 
ฝุนละออง และแมลงวนัทีจ่ะสงผลตอสขุภาพของประชาชน ทำใหดนิเกดิการปนเปอนไมสามารถใชทีด่นิเพือ่ประโยชนอยางอืน่ได 
สวนความขัดแยงที่พบ คือ ดานทัศนียภาพ เพราะสามารถมองเห็นบอฝงกลบและขยะท่ีกองอยูในบอไดอยางชัดเจนและเกิด
เสียงดังรบกวนอยูบอยคร้ัง จากปญหาผลกระทบดังกลาวมาจากหลายสาเหตุดวยกัน ตั้งแตการตัดสินใจเห็นชอบใหมีการ
กอสรางโครงการภายในพื้นที่บานปาตึงนอยของหนวยงานรัฐบาลที่เห็นถึงความเหมาะสมของพื้นท่ี แตผลการยอมรับนั้นไมได
มาจากประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการสรางโครงการ เมื่อชุมชนประสบ
ปญหาสิ่งแวดลอมจึงเปนแรงกระตุนใหเกิดการรวมตัวเคลื่อนไหวประทวงอยูหลายครั้งเพื่อใหโครงการหยุดดำเนินการและ
แกไขปรับปรุงใหดีขึ้น สอดคลองกับการศึกษาของมลวิภา ศิริโหราชัย (2542) ที่ศึกษากระบวนการรวมพลังของชุมชนทองถิ่น
เพื่อคัดคานการกำจัดมูลฝอยแบบฝงกลบในชุมชนบานเกษตรใหม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ที่ชุมชนมีการประสานงาน
และเช่ือมั่นในความเขมแข็งไมยอมใหมีการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบท่ีสงสงผลกระทบตอชุมชน ซึ่งตาม
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หลักการบริหารโครงการของภาครัฐกับเอกชน หากตองการลดปญหาความขัดแยงระหวางชุมชนกับหนวยงานรัฐบาล  
ตองอาศัยหลักการมีสวนรวมจากประชาชน ตั้งแตการตัดสินใจดำเนินโครงการใหประชาชนไดรับรูขาวสาร รวมปรึกษาหารือ
ระหวางโครงการกับประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือสรางความเขาใจและรับขอเสนอแนะ ใหประชาชน 
มีสวนตัดสินใจดำเนินโครงการเพราะคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมถือเปนสวนสำคัญท่ีทำใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สำหรับการดำเนินการของโครงการที่ไดกอปญหามลพิษสิ่งแวดลอมตอชุมชนนั้น สอดคลองกับการศึกษาของนุชรินทร 
ชางปาดี (2550) ที่ประชาชนบานปาตึงนอยไมตองการใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในชุมชนเพราะเห็นวาโครงการจะสง
ผลกระทบทางลบมากกวาทางบวก (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) ซึ่งสาเหตุของผลกระทบน้ันมาจากปริมาณขยะท่ีรับเขามา 
มีจำนวนมากและการจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประเภทขยะสวนใหญเปนพลาสติกยอยสลายยากไมเหมาะสมกับการ
หมักทำปุย ซึ่งผิดวัตถุประสงคของโครงการต้ังแตเริ่มแรกที่ตองการกำจัดขยะอินทรียจากบานเรือนจึงไมสามารถผลิตปุยหมัก
ออกมาแจกจายชุมชนไดตามที่ไดวางเปาหมายไว ขาดการคัดแยกขยะต้ังแตตนทางทำใหขยะเกิดการปะปนเนาเสียไมสามารถ
ดึงกลับไปใชประโยชนและถูกกำจัดกอนเวลาอันควร ซึ่งตามหลักการจัดการขยะท่ีดีตองลดปริมาณขยะตั้งแตแหลงกำเนิด เชน 
นำกลับมาใชใหมหรอืใชซำ้ การซอมแซม การนำกลับมาผลิตใหมหรอืหลีกเล่ียงการใชสนิคาทีย่ากตอการกำจัด เปนตน การคัดแยก
ตั้งแตแหลงกำเนิดก็สามารถชวยใหการจัดการขยะงาย สะดวกและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เมื่อขยะถูกท้ิงรวมและเกิดการ
สะสมในปริมาณมากๆ ทำใหเนาเหม็นไมสามารถคัดแยกได ตองนำไปฝงกลบเกือบทั้งหมดโดยไมผานกระบวนการจัดการ
เพราะเห็นวาไมเกิดประสิทธิผล จึงเกิดปญหาขยะฟุงกระจายตามถนนและบริเวณบอฝงกลบเน่ืองจากไมอัดขยะเปนแทง นำไป
กองรวมสะสมไวในบอปริมาณมาก เกิดกลิ่นเนาเหม็นและแมลงวัน หนาดินถูกปนเปอนน้ำเสียจากขยะ สงผลใหชุมชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนรำคาญรองเรียนขอความชวยเหลือไปยังผูนำหมูบานแตไมไดรับการแกไข ทำใหความสัมพันธระหวางชาวบาน
กับกลุมผูนำลดลงและมีความรูสึกในทางลบกับโครงการซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของประเสริฐ เขมาวุฆฒ (2548) ที่ศึกษา
การประเมินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (โซนเหนือ) พบวา 
การดำเนินงานประสบความสำเร็จและประชาชนมีความพึงพอใจ ผลกระทบนั้นไดสรางความวิตกกังวลแกชาวบานปาตึงนอย
ถึงการปนเปอนสูแหลงน้ำสาธารณะและแหลงน้ำใตดินจึงเลิกใชน้ำบอบาดาลเปนการถาวร ซึ่งกอนเคยใชในการอุปโภค 
บริโภค ตองหันมาซ้ือน้ำดื่มและใชประปาหมูบานแทน ดวยสภาพพ้ืนที่ที่ไมเหมาะสมเพราะอยูใกลโครงการ อีกทั้งเจอปญหา
ฝุนละออง เสียงดังรบกวน ทำใหพื้นที่บริเวณใกลเคียงประกาศขายท่ีดินอยูหลายแหง ตามหลักการจัดการขยะแบบฝงกลบ 
ที่ถูกตองนั้นจะตองบดอัดขยะใหมีปริมาตรใหเล็กที่สุดเพื่อประหยัดพื้นท่ีแลวนำไปฝงกลบดวยดินหนาทุกวัน เมื่อกลบไดระดับ
จึงใชดินกลบหนาประมาณ 60 เซนติเมตรทับอีกครั้งเปนขั้นตอนสุดทายเพื่อปองกันไมใหเปนแหลงสะสมและแพรกระจายของ
เชื้อโรค 

จากที่โครงการไดทำการศึกษาตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินและใตดินติดกับบอฝงกลบขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย 
ตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ กลิ่น และเสียงตามแผนการลดผลกระทบและตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม, 2553) พบวา จุดที่ทำการตรวจวัดอยูเฉพาะภายในเขตโครงการไมพบจุดตรวจสอบภายนอกโครงการหรือ
แหลงชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงตามท่ีแผนมาตรการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมไดกำหนดไวทำใหผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีมี
ตอชมุชนขาดผลขอมลูการวเิคราะหตามเกณฑมาตรฐานมารองรบัวาโครงการไดสงผลกระทบและเปนอนัตรายมากนอยขนาดไหน 
ชุมชนมองวาหากโครงการสามารถดำเนินการจัดการขยะใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาลอยางเครงครัดไมกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม  
การเตม็ใจยอมรับของชุมชนยอมเกิดข้ึนได ซึง่สอดคลองกับการศกึษาของฐตินินัท สายเงิน (2544) ทีไ่ดศกึษาการประเมนิมลูคา
ความเต็มใจยอมรับของชุมชนตอพื้นที่ฝงกลบขยะ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวา ชุมชนตองการ 
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบปรับปรุงระบบฝงกลบขยะไมใหมีกลิ่นเหม็นและจัดการน้ำชะขยะไมใหเกิดผลกระทบ 
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ขอเสนอแนะ 
 
1. ขอเสนอแนะแนวทางตอชุมชน 
 ชุมชนควรคัดแยกขยะในครัวเรือน เพราะสามารถกำจัดไดงายและสะดวก ขยะรีไซเคิลขายสรางรายได เปนการลด

ปริมาณขยะและชวยยืดอายุบอฝงกลบ สามารถพัฒนาเปนหมูบานนำรองในการจัดการขยะมูลฝอยเพ่ือเปนแบบอยาง 
การรณรงคและประชาสัมพันธการคัดแยกขยะตอหมูบานอื่น ทั้งนี้ผูนำชุมชนตองสามารถแกไขปญหาอยางจริงจัง ปฏิบัติตน 
เปนแบบอยางที่ดีไมเห็นประโยชนสวนตน แตงตั้งคณะกรรมการหมูบานเพื่อทำหนาที่เฝาระวังและตรวจสอบผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดลอมจากโครงการ ประชุมหารือรับฟงความคิดเห็นและกำหนดแผนรองรับปญหาหรือหาขอตกลงรวมกับโครงการ 

2. ขอเสนอแนะแนวทางของชุมชนตอโครงการ 
 โครงการตองดำเนินการตามหลักการจัดการขยะแบบฝงกลบอยางถูกตองไมกอปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชน  

สรางสัมพันธไมตรีที่ดี เปดโอกาสใหชุมชนรับทราบขอมูลขาวสารและมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอการทำงานของโครงการ
เพื่อรับฟงเสียงสะทอนถึงผลกระทบท่ีชุมชนไดรับ ใหความรวมมือในการแกไขผลกระทบอยางจริงจังและปองกันไมใหเกิดซ้ำ 
เพือ่ความเชือ่ถอืและเปนท่ียอมรบัของชมุชน โครงการสามารถประชาสมัพนัธการคดัแยกขยะในรปูแบบใหชมุชนนำขยะรีไซเคลิ
มาขายคืนตอโครงการเพื่อสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะอยางเปนรูปธรรม โดยอาศัยความรวมมือจากเทศบาลในพื้นที่และ 
การมีสวนรวมของชุมชน ควรมีการประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพควบคูไปกับการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 
เพราะผลกระทบที่เกิดไดสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ขอเสนอแนะแนวทางตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 องคการบริหารสวนจังหวัด ตองควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโครงการใหเปนไปตาม

หลกัการกำจดัขยะแบบฝงกลบอยางถกูตองชดัเจน ควบคมุการใชงานเครือ่งจกัร การคดัแยกขยะไปจนถงึการฝงกลบ ดำเนนิการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดินภายในชุมชนเพื่อสรางความชัดเจนและความเชื่อมั่นตอชุมชน รวมถึงการใหความรู
และสรางความเขาใจถึงวิธีการปองกันมลพิษจากฝุนละออง กลิ่นเหม็นและแมลงวันเพ่ือสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน สำหรับ
เทศบาลตำบลปาปอง ควรควบคุมดูแลการจัดเกบ็ขยะภายในชุมชนไมใหสงผลกระทบ ในกรณีทีจ่างบริษทัเอกชนเขามาดำเนินการ
ตองเฝาระวังและตรวจติดตามการทำงานของเอกชนไมใหสงผลกระทบตอชุมชน ใหการสนับสนุนและสรางความเชื่อมั่น 
ในการเกบ็ขนและกำจดัขยะภายในชมุชนเปนไปอยางมรีะเบยีบสะอาดเรยีบรอย มถีงัขยะรองรบั สงเสรมิสวสัดกิารโดยไมเสยีคา 
ถุงขยะ รณรงคเผยแพรใหความรูในการคัดแยกขยะ การปองกันโรค สรางความเขาใจท่ีถูกตองในการจัดการขยะและสิ่งสำคัญ 
คือสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง แจงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนและรักษาสิทธิชุมชนในการรักษาสภาพแวดลอม และ
สงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
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โดยมีเปาหมายและขอบเขต (Aim and Scope) ที่รับตีพิมพบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดาน
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคม ชุมชน
และทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความตระหนักและการรับรูในปญหาและ
แนวทางแกไขของชุมชน และทองถ่ิน โดยมีองคประกอบทางดานงานวิจัยท่ีบงช้ีสภาพการเปล่ียนแปลงในเชิงพื้นที่ ชุมชน 
และสังคม เปนงานวิจัยที่มีสวนรวมและไดรับการยอมรับของสังคม และงานวิจัยที่ใชองคความรูหรือความเชี่ยวชาญที่ทำใหเกิด
การเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น หรือสามารถคาดการณ ประเมินผลลัพธการเปล่ียนแปลง และเสนอแนวทางการพัฒนาสังคม  
ชุมชน และทองถิ่นใหยั่งยืน 

 
 
รูปแบบของวารสาร 

 
• กำหนดออก ปละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - มีนาคม ฉบับท่ี 2 เดือนเมษายน - กันยายน 
• บทความท่ีตีพิมพตองผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ 2 ทานตอบทความ 
 

 
รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
กองบรรณาธิการไดกำหนดระเบียบการสงตนฉบับไวใหผูเขียนยึดเปนแนวทางในการสงตนฉบับสำหรับการตีพิมพลง 

“วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบตนฉบับกอนการตีพิมพ เพื่อใหวารสารมีคุณภาพ
สามารถนำไปใชอางอิงได โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 - มีนาคม พ.ศ.2557  
จะเปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเปาหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ  
เปนบทความที่เปนประโยชนตอสังคมหรือทองถิ่น ทางดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร และการศึกษา ที่สามารถแสดงไดเปนที่
ประจักษวาสามารถใชแกปญหาหรือพัฒนาสังคมและกอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หรือเปนการเปล่ียนแปลงในความ
ตระหนักและการรับรูในปญหาและแนวทางแกไขของชุมชน โดยเนื้อหาของบทความควรจะนำเสนอใหเห็นถึงประเด็นตางๆ 
ดังตอไปน้ี 

• สภาพการณกอนการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น (ในบทนำ ที่มาของปญหา) 
• การมีสวนรวมและการยอมรับของสังคมเปาหมาย (มีผูแตงรวมเปนภาคเอกชนหรือตัวแทนชุมชน) 
• กระบวนการท่ีทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้น (วิธีการทดลอง บทสรุปเชิงเสนอแนะ) 
• ความรูหรือความเช่ียวชาญที่ใชในการทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงนั้น (ทฤษฎีและกรอบแนวคิด) 
• การคาดการณสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากการเปล่ียนแปลงไดเกิดขึ้นแลว (ขอเสนอแนะหลังบทสรุป) 
• การประเมินผลลัพธการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการนำไปใชประโยชน 

 และ Citation) 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม 
เปนวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพ่ือสังคม 
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• แนวทางการติดตามและธำรงรักษาพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนใหคงอยูตอไป (เปน Outcome ของงานพิจารณาจากการ 
 นำไปใชประโยชน และ Citation) 
 
โดยการเตรียมตนฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบการพิมพ 
1. ตัวอักษร : Angsana New ชื่อบทความใชตัวขนาด 20 ตัวหนา ชื่อผูเขียนและหัวขอหลักใชอักษรขนาด 18 ตัวหนา 

เนื้อเรื่องใชตัวอักษร 16 ตัวปกติ  
2. การตั้งหนากระดาษ : บนและซาย ขนาด 1.5 นิ้ว ลางและขวา ขนาด 1 นิ้ว 
3. ความยาวของเนื้อหา : ไมเกิน 15 หนา รวมตารางรูปภาพ และเอกสารอางอิง 
 

การเรียงลำดับเน้ือหา (บทความวิจัย) 
1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใชทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของช่ือเร่ืองเทานั้น 

ที่ใชตัวพิมพใหญ (capital letter) นอกนั้นใชตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะ 
2. ชื่อผูวิจัย : เฉพาะผูวิจัยหลกัใหพิมพดวยตัวหนา โดยระบุสถานที่ทำงานและอีเมล 
3. บทคัดยอ (Abstract) : (ภาษาไทยกอนและตามดวยภาษาอังกฤษ) เปนการสรุปสาระสำคัญ ประเภทวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีดำเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัยท่ีกระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ ใชภาษารัดกุมเปนประโยค
สมบูรณและเปนรอยแกว ไมแบงเปนขอๆ โดยบทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมควรเกิน 1 หนากระดาษขนาด A4 
และใหระบุคำสำคัญ (keywords) ไวทายบทคัดยอในแตละภาษาดวย 

4. บทนำ (Introduction) : ใหเขียนอธิบายปญหา วัตถุประสงค และการตรวจสอบเอกสาร 
5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษา

ทดลอง 
6. ผลการวิจัยและการอภิปราย (Results and Discussions) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดง

การวิจยัถงึผลท่ีชดัเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรปูภาพใหมเีนือ้หาหรือวธิกีารอธิบายประกอบ และการเขียนอภิปรายผลการศึกษา 
เปนการช้ีแจงผลการวิจัยวาตรงตามวัตถุประสงค สมมติฐานของการวิจัย สอดคลองหรือไมสอดคลองกับผลการวิจัยของผูอื่น 
ที่มีอยูกอนหรือไม อยางไร ดวยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเนนความสำคัญของงานและสรุปใหเขาใจงายที่สุด 

7. บทสรุปและขอเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ใหเขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม โดยเนนถึงปญหาหรือขอโตแยงในสาระสำคัญ ตลอดจนขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

8. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไมมีก็ได โดยเปนการแสดง 
ความขอบคุณผูชวยเหลือในงานวิจัยแตไมไดเปนผูรวมในงานวิจัย 

9. การอางอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใชระบบการอางอิงแบบ นามและป (ชื่อ-นามสกุลผูแตง,  
ปที่พิมพ) ตัวอยาง ....ลมุล รัตตากร (2529) ไดกำหนดคุณสมบัติของ……… 

10. บรรณานุกรม การเขียนบรรณานุกรมใหเรียงเอกสารท่ีใชอางอิงท้ังหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการ 
ที่อางอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และใหเรียงภาษาไทยข้ึนกอนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียน ดังนี้ 

 10.1 หนังสือ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ. สำนักพิมพ. สถานที่พิมพ 
สีลาภรณ บัวสาย. 2549. เศรษฐกิจพอเพียง รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล. พิมพครั้งท่ี 1 อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนดพับลิชชิ่ง. 

กรงุเทพมหานคร 
 10.2 วารสาร 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร (ชื่อเต็มหรือยอก็ได). ปที่ (ฉบับท่ี) : เลขหนาเริ่มตน-เลขหนาสิ้นสุด 
ไพฑูรย สินลารัตน. 2531. การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกำลังพัฒนา. อุดมศึกษา. 13 (34) : 14-20. 
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 10.3 วิทยานิพนธ 
ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. ระดับวิทยานิพนธ / การคนควาแบบอิสระ. สถาบันการศึกษา. 

เมืองที่พิมพ. จำนวนหนา 
ยุรีพรรณ แสนใจยา. 2545. แนวทางการพัฒนาไรชาสุวิฬุห อำเภอแมลาว จังหวัดเชียงรายเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 108 หนา 
 10.4 เอกสารวิชาการอ่ืนๆ 

ชื่อ สกุล ผูเขียนหรือหนวยงาน. ปที่พิมพ. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหนวยงานท่ีจัดพิมพ. 
สถานที่พิมพ. 

คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตำบลหนึ่งผลิตภัณฑไทย. 2549. คูมือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ. 
สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร 
 10.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ สกุล. ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล: ชื่อ website (วัน เดือน ป ที่สืบคนขอมูล)  
วิจารย พานิช. 2554. วิชาการรับใชสังคม. (ระบบออนไลน). แหลงขอมูล : http://www.gotoknow.org/posts/440436  

(27 เมษายน 2556) 
 10.6 รูปแบบการใชภาษาอังกฤษในเน้ือเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อวิทยาศาสตร คำข้ึนตนใหใชอักษรตัวใหญ และใชตัวอักษรเอียง เชน Uglena acus  
  - ชื่อเฉพาะใหขึ้นตนดวยตัวใหญทุกคำ เชน Berdmann, Lemmermann 
  - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บใหใชตัวเล็ก เชน random complete block design 
  - ตัวยอใหใชอักษรตัวใหญทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไวในการใชครั้งแรก เชน (random complete  

   block design, RCBD) 
11. การสงตนฉบับ ผูเขียนสงตนฉบับที่พิมพตามขอกำหนดของรูปแบบวารสาร จำนวน 3 ชุด พรอมแผน CD  

บันทึกขอมูล สงดวยตนเองหรือทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่กองบรรณาธิการ “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม”  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 เลขที่ 202 ถนนโชตนา ตำบลชางเผือก  
 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 50300 
 และเว็บไซต http://www.research.cmru.ac.th 
12. การอานประเมินบทความตนฉบับ ตนฉบับจะตองผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  

จากภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชานั้นๆ จำนวน 3 ทานตอเรื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผูสรรหาเพ่ือรับการประเมิน 
กรณีมีการแกไขสถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลการอานประเมินคืนผูเขียนใหเพิ่มเติม แกไข หรือพิมพตนฉบับใหมแลวแตกรณี 

13. บทความที่ไดรับการตีพิมพใน “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม” ถือเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
14. ความรับผิดชอบ เนื้อหาบทความท่ีปรากฏในวารสารเปนความรับผิดชอบของผูเขียน ทั้งนี้ไมรวมความผิดพลาด

อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ 
 
หมายเหตุ 

1. ขอใหทานผูสงบทความทุกทานทำหนังสือนำสง พรอมทั้งระบุชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท และ E-mail ลงใน
หนังสือนำสงดวย โดยทางกองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม จะไดติดตอกลับไปเพ่ือแจงผลการพิจารณา 

2. ในกรณีเปนบทความท่ีสงมาจากบุคคลภายนอก จะมีคาใชจายในการดำเนินการประเมิน และกล่ันกรองบทความ 
จำนวน 3,000 บาท 
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