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บทที ่4 
รายงานผลการด าเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยการด าเนินการวิจยัจะใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสู่การตอบโจทย ์ค าถามวิจยั และ
วตัถุประสงค์ของการวิจยั ในส่วนของบทท่ี 4 น้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการด าเนินงานวิจยั 
ซ่ึงจากการด าเนินการวิจยั พบว่า รูปแบบในการบูรณาการการจดัการศึกษาเพื่อท้องถ่ินในการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน โดยใชว้ชิาการวจิยัทางส่ิงแวดลอ้ม ควรประกอบดว้ยขั้นตอน
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
 

การปรับกระบวนทศัน์ของนักศึกษาต่อชุมชน  
 กิจกรรมปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษาต่อชุมชนมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้นกัศึกษาทราบถึง
แนวคิด และหลักการเก่ียวกับการท างานร่วมกับชุมชนเพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของนกัวิชาการกบัการพฒันาชุมชน (ปรับกระบวนทศัน์ของนกัศึกษา)และเพื่อให้
นักศึกษาวางแผนการท างาน ก่อนเข้าสู่ชุมชนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรวิชา
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มชั้นปีท่ี 3 จ  านวน 25 คนและวิทยากรจากชุมชนโดยท าการปรับกระบวน
ทศัน์ให้เขา้ใจและปรับเปล่ียนทศันคติต่อชุมชน ซ่ึงจากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวท าให้นกัศึกษา 
มีความเข้าใจบริบทชุมชนและมีความสนใจอยากเข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชนมากข้ึนซ่ึงก่อนจดั
กิจกรรมน้ีนกัศึกษามีปัญหาในการแสวงหาปัญหาเพื่อน ามาพฒันาเป็นโครงร่างงานวิจยัหรือถา้มี
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลอกเรียนแบบผูอ่ื้นมา ซ่ึงหลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้นกัศึกษามีความเขา้ใจ
ถึงการเขียนโครงร่างงานวจิยัในส่วนของท่ีมาและความส าคญัของปัญหาไดช้ดัเจนมากข้ึน และจาก
การสอบถามนกัศึกษามีความเขา้ใจถึงปัญหาของชุมชนและทอ้งถ่ินมากข้ึน บางคนก็กล่าววา่ “บา้น
ของตวัเองก็มีธุรกิจชุมชนเหมือนกนัจึงน่าจะมีปัญหาเหมือนกนัตอ้งกลบัไปศึกษาดูบา้ง” แสดงให้
เ ห็นว่านักศึกษาสามารถมองเห็นปัญหาท่ีอยู่รอบๆ ตัวและสามารถท าการประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจยัในการแกปั้ญหาให้กบัชุมชนมากข้ึนโดยเฉพาะปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมและ
พร้อมท่ีจะลงพื้นท่ีเพื่อแสวงหาปัญหาในการน ามาเขียนโครงร่างงานวจิยัต่อไป 
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บริบทของธุรกจิชุมชนในพืน้ทีอ่ าเภอสันก าแพง  
 หลังจากท าการปรับกระบวนทัศน์นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการการบูรณาการการจัด
การศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจยัทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแล้ว เพื่อให้นักศึกษาพฒันาตนเองในการด าเนินการวิจยัเร่ิมตน้จากการคน้หาปัญหา
ทางด้านส่ิงแวดล้อมจากธุรกิจชุมชนเพื่อน ามาเขียนเป็นท่ีมาและความส าคญัของปัญหางานวิจยั 
รวมถึงวตัถุประสงค์ของการงานวิจยั ท่ีตนเองสนใจ จึงไดแ้บ่งนกัศึกษาดงักล่าวออกเป็น 5 กลุ่ม 
เพื่อลงพื้นท่ีศึกษาบริบทของชุมชน รวมทั้งสภาพปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และความรุนแรงของ
ปัญหา รวมทั้งความรู้และทศันคติของผูป้ระกอบการต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มซ่ึงผลการศึกษา โดยใช้
แบบสอบถามซ่ึงผลการศึกษาพบวา่  
 1. บริบทของธุรกจิชุมชนในพืน้ทีอ่ าเภอสันก าแพง  
  ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 125 แห่ง 
ประกอบดว้ย  
  สถานประกอบการประเภทผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ มีทั้งหมด 36 แห่ง เช่น กลุ่มแม่บา้น
เกษตรกรบา้นสันกา้งปลา, ศิริรัตน์ผา้ฝ้าย, เคร่ืองหนงับา้นสันกลาง, กลุ่มพฒันาอาชีพสตรีบา้นตน้
โจก้(ค าซาว), กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บา้นเกษตรกรบา้นน้อย, กลุ่มหัตถกรรมบา้นสันเหนือหมู่6, 
กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ส าเร็จรูป ฯลฯ เป็นตน้  
  สถานประกอบการประเภทของใชข้องประดบัตกแต่ง มีทั้งหมด 33 แห่ง เช่น กลุ่มสล่า
แกะสลกัลา้นนา, กลุ่มแม่บา้นตน้ผึ้ง, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มหลวงลุงวงค,์ บา้นตุ๊กตายิม้สันก าแพง, 
ร้านร่มบ่อสร้าง, กลุ่มผา้ฝ้ายทอมือร้อยพร้อม, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภณัฑ์จากกระดาษรี
ไซเคิล, หัตถกรรมบา้นมอญ(ตน้ฝ้าย), กลุ่มหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่และไม,้ กลุ่มหัตถกรรมไม้
มะม่วงต าบลหว้ยทราย ฯลฯ เป็นตน้  
  สถานประกอบการประเภทผลิตกระดาษสาและแปรรูป มีทั้งหมด 9 แห่ง เช่น กลุ่ม
หตัถกรรมกระดาษสาตน้เปา เป็นตน้  
  สถานประกอบการประเภทอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืม มีทั้งหมด 9 แห่ง เช่น หจก.วิงคาสซึ
ลฟู้ ด แมนูแฟคเชอเรอร์ส, กลุ่มกาละแมทิพยเ์สวย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นแม่
ตาด (ขนมอบ), วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นหนองแสะ ฯลฯ เป็นตน้ 
  สถานประกอบการประเภทร่ม มีทั้งหมด 11 แห่ง เช่น ร่มสนามไมเ้น้ือแข็ง ร้านร่มบ่อ
สร้าง กลุ่มวสิาหกิจชุมชนร่มหลวงลุงวงค ์เป็นตน้  
  สถานประกอบการประเภทผลิตภณัฑ์ไม้/ไมแ้กะสลกัมีทั้งหมด 4 แห่ง เช่น ผลิตภณัฑ์
ตุก๊ตาไม ้จานไมม้ะม่วง ไมแ้กะสลกัพญานาค เป็นตน้  
  สถานประกอบการประเภทเคร่ืองเงิน/เขิน/เคร่ืองป้ันดินเผา มีทั้งหมด 8 แห่ง เช่น กลุ่ม
ตุก๊ตายิม้ กลุ่มหตัถกรรมตีลายแผน่แร่ บา้นศิลาดล เป็นตน้  
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  โดยสามารถแยกออกเป็นประเภทและพื้นท่ีไดด้งัตารางท่ี 4.1  
ตารางที ่4.1 แสดงขอ้มูลจ านวนของสถานประกอบการในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง  

                        
ต าบล 
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วัแ
ดง
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มูล

 

แม
่ ปู่ค

า 
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ม จ

 าน
วน

 
(ร้อ

ยล
ะ) 

1. ผลิตกระดาษสา
และแปรรูป 

- - 1 - - - - - 9 10 (8.0) 

2. ผลิตภณัฑผ์า้
และส่ิงทอ 

7 2 5 7 5 1 4 4 1 36 (28.8) 

3. ผลิตภณัฑไ์ม ้/                  
ไมแ้กะสลกั 

2 1 3 - - 6 - - 4 16 (12.8) 

4. ขนม / อาหาร /
เคร่ืองด่ืม 

- - 1 2 1 3 1 1 - 9 (7.2) 

5. เคร่ืองเงิน / เขิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา /              
เซรามิก 

- - - 1 - 2 - - 5 8 (6.4) 

6. ผลิตภณัฑร่์ม - - - 3 3 - - - 5 11 (8.8) 
7. ของใช ้               
ของประดบัตกแต่ง 

3 4 3 3 4 3 2 3 8 33 (26.4) 

8. แชมพ ู สบู่ - - - 1 1 - - - - 2 (1.6) 
รวมจ านวน  
(ร้อยละ) 

12 
(9.6) 

7 
(5.6) 

13 
(10.4) 

17 
(13.6) 

14 
(11.2) 

15 
(12.0) 

7 
(5.6) 

8 
(6.4) 

32 
(25.6) 

125 
(100.0) 

 

 จากตารางท่ี 4.1   แสดงขอ้มูลจ านวนของสถานประกอบการท่ีผลิตสินคา้ชุมชนในพื้นท่ี
อ าเภอสันก าแพง จ านวน 9 ต าบล โดยแบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีสถานประกอบการท่ี
ไดรั้บการส ารวจมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ พื้นท่ีต าบลตน้เปา  ต าบลสันก าแพง  ต าบลห้วยทราย 
ตามล าดบั  ส าหรับประเภทของของผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ผา้
และส่ิงทอ  ผลิตภณัฑไ์ม ้/ ไมแ้กะสลกั  และผลิตกระดาษสาและแปรรูป ตามล าดบั 
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 2. ปัญหาส่ิงแวดล้อม ในสถานประกอบการ 
  การประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการธุรกิจชุมชนไดท้  า
การประเมินโดยการ แบ่งประเภทของปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ มลพิษทางน ้ า 
ขยะมูลฝอย มลพิษทางเสียง และมลพิษทางอากาศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
  2.1 มลพษิทางน า้  
   การประเมินความคิดเห็นต่อปัญหามลพิษทางน ้ าท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
ไดรั้บการประเมินโดยพิจารณา จากความถ่ีของการทิ้งน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต โดยพิจารณาทั้ง
เชิงพื้นท่ีและปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดข้ึน ดงัตารางท่ี 4.2  
ตารางที ่4.2 แสดงการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหามลพิษทางน ้าจากธุรกิจชุมชน 

ประเภทของสินค้า / 
ผลติภัณฑ์ 

ไม่มี
ปัญหา 

ระดับของปัญหา 
รวม 

ต ่า ปานกลาง สูง 
1. ผลิตกระดาษสาและแปรรูป - 1 (10.0) 2 (20.0) 7 (70.0) 10 (100.0) 
2. ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ 6 (16.7) 4 (11.1)  4 (11.1) 22 (61.1) 36 (100.0) 
3. ผลิตภณัฑไ์ม/้ไมแ้กะสลกั 14 (87.5) 2 (12.5) - - 16 (100.0) 
4. ขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม - 2 (22.2) 2 (22.2) 5 (55.6) 9 (100.0) 
5. เคร่ืองเงิน/เขิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก 

2(25.0) 2 (25.0) 4 (50.0) - 8 (100.0) 

6. ผลิตภณัฑร่์ม 3 (27.3)  5 (45.4) 3 (27.3) - 11 (100.0) 
7. ของใชข้องประดบัตกแต่ง 28 (84.8) 5 (15.2) - - 33 (100.0) 
8. แชมพสูบู่ - 2 (100.0)  - 2 (100.0) 

  

 จากตารางท่ี 4.2 แสดงระดบัของปัญหาดา้นมลพิษทางน ้ าท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน พบวา่ กลุ่ม
ผลิตภณัฑผ์ลิตกระดาษสาและแปรรูป กลุ่มผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทขนม/
อาหาร/เคร่ืองด่ืม ส่วนใหญ่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้ าอยูใ่นระดบัสูง ส่วนกลุ่มผลิตภณัฑ์
เคร่ืองเงิน/เขิน/เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้ าอยูใ่นระดบัปานกลาง 
กลุ่มผลิตภณัฑร่์ม และกลุ่มผลิตภณัฑแ์ชมพสูบู่ มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้ าอยูใ่นระดบัต ่า 
ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีปัญหาด้านมลพิษทางน ้ า ได้แก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ของใช้ประดับ
ตกแต่ง และกลุ่มผลิตภณัฑไ์ม/้ไมแ้กะสลกั ซ่ึงมลพิษทางน ้าซ่ึงเป็นน ้าเสียท่ีเกิดจากการชะลา้ง ตม้ แช่ 
หมกัดองผลิตภณัฑ ์และจะมีการปล่อยลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือพื้นท่ีวา่งเปล่าดงัภาพท่ี 4.1  
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  2.2 ปัญหาขยะมูลฝอย  
   การประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตไดรั้บ
การประเมินโดยพิจารณา จากปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการผลิต และความถ่ีของการทิ้งขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดจากการผลิต สามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี4.3  
ตารางที ่4.3 แสดงการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาขยะมูลฝอยจากธุรกิจชุมชน 

ประเภทของสินค้า / 
ผลติภัณฑ์ 

ไม่มี
ปัญหา 

ระดับของปัญหา 
รวม 

ต ่า ปานกลาง สูง 
1. ผลิตกระดาษสาและแปรรูป - 4 (40.0)   5 (50.0) 1 (10.0) 10 (100.0) 
2. ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ 5 (13.9) 6 (16.7)  17 (47.2) 8 (22.2) 36 (100.0) 
3. ผลิตภณัฑไ์ม/้ไมแ้กะสลกั 2 (12.5) 3 (18.8) 2 (12.5) 9 (56.2) 16 (100.0) 
4. ขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม - 4 (44.5) 3 (33.3) 2 (22.2) 9 (100.0) 
5. เคร่ืองเงิน/เขิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก 

1 (12.5) 5 (62.5) 2 (25.0) - 8 (100.0) 

6. ผลิตภณัฑร่์ม -  4 (36.4) 7 (63.6) - 11 (100.0) 
7. ของใชข้องประดบัตกแต่ง 7 (21.2) 15 (45.5) 9 (27.3) 2 (6.0) 33 (100.0) 
8. แชมพสูบู่ - 2 (100.0) - - 2 (100.0) 

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงปัญหาขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน พบวา่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ไม/้ไม้
แกะสลกั มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัสูง กลุ่มผลิตภณัฑ์ผลิตกระดาษสาและแปร
รูป กลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ร่ม ส่วนใหญ่มีปัญหาส่ิงแวดล้อมดา้นขยะมูล
ฝอยอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม กลุ่มผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงิน/เขิน/เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ของประดับตกแต่ง และกลุ่ม

 
 
 

 

ภาพที ่4.1 มลพิษทางน ้าท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ของสถานประกอบการธุรกิจชุมชน 
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ผลิตภณัฑแ์ชมพสูบู่ มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัต ่า ซ่ึงขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วน
ใหญ่เกิดมาจาจากกระบวนการผลิตในกลุ่มผลิตภณัฑ์ไม/้ไมแ้กะสลกั และกลุ่มผลิตภณัฑ์ร่ม ท าให้
เกิดขยะมูลฝอยในรูปของเศษไม ้ข้ีเล่ือย ดงัภาพท่ี 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.3 มลพษิทางเสียง  
   การประเมินความคิดเห็นต่อปัญหามลพิษทางเสียงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
ได้รับการประเมินโดยพิจารณา จากระดับเสียงท่ีเกิดจากการท างานของเคร่ืองจักรในสถาน
ประกอบการ และความถ่ีของการท างานของเคร่ืองจกัร แสดงในตารางท่ี 4.4  
ตารางที ่4.4 แสดงการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นเสียงจากกลุ่มธุรกิจชุมชน  

ประเภทของสินค้า / 
ผลติภัณฑ์ 

ไม่มี
ปัญหา 

ระดับของปัญหา 
รวม 

ต ่า ปานกลาง สูง 
1. ผลิตกระดาษสาและแปรรูป 5 (50.0) 3 (30.0) 2 (20.0) - 10 (100.0) 
2. ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ 15 (41.7) 9 (25.0)  12 (33.3) - 36 (100.0) 
3. ผลิตภณัฑไ์ม ้/                  
ไมแ้กะสลกั 

1 (6.2) 3 (18.8) 5 (31.2) 7 (43.8) 16 (100.0) 

4. ขนม / อาหาร / เคร่ืองด่ืม 3 (33.4) 4 (44.4) 2 (22.2) - 9 (100.0) 
5. เคร่ืองเงิน / 
เคร่ืองป้ันดินเผา / เซรามิก 

4 (50.0) 2 (25.0) 2 (25.0) - 8 (100.0) 

6. ผลิตภณัฑร่์ม -  3 (27.3) 5 (45.4) 3 (27.3) 11 (100.0) 
7. ของใช/้ของประดบัตกแต่ง 8 (24.2) 4 (12.1) 15 (45.5) 6 (18.2) 33 (100.0) 
8. แชมพ ู สบู่ 2 (100.0) - - - 2 (100.0) 

 

 
 

  

ภาพที ่4.2 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ของสถานประกอบการธุรกิจชุมชน 
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 จากตารางท่ี 4.4 แสดงปัญหาด้านมลพิษด้านเสียงท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน พบว่า กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ไม/้ไมแ้กะสลกั ส่วนใหญ่มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางน ้ าอยูใ่นระดบัสูง ส่วนกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ร่ม และกลุ่มผลิตภณัฑ์ของใชป้ระดบัตกแต่ง มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษทางเสียงอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยท่ีกลุ่มกลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทขนม/อาหาร/เคร่ืองด่ืม มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้น
มลพิษทางเสียงอยู่ในระดับต ่า และในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีปัญหาด้านมลพิษทางเสียง 
ได้แก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ผลิตกระดาษสา กลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ กลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองเงิน/เขิน/
เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก และกลุ่มผลิตภณัฑ์แชมพูสบู่ โดยมลพิษทางเสียงท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดมา
จากการเล่ือยไม ้การไสไม ้ซ่ึงขั้นตอนกระบวนการน้ีจะท าใหเ้กิดเสียงดงัมาก ดงัภาพท่ี 4.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.4 มลพษิทางอากาศ 
   การประเมินความคิดเห็นต่อปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิต 
ไดรั้บการประเมินโดยพิจารณา จากปัญหามลพิษทางอากาศ  ซ่ึงประเด็นของการพิจารณาสารมลพิษ
ทางอากาศ  ไดแ้ก่ ปัญหาประเภท  ฝุ่ น  เขม่าควนั  ละอองเคมี  กล่ินท่ีเกิดจากการผลิต และความถ่ี
ของการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงไดใ้นตารางท่ี 4.5  
ตารางที ่4.5 แสดงการประเมินความคิดเห็นดา้นมลพิษทางอากาศจากธุรกิจชุมชน  

ประเภทของสินค้า / 
ผลติภัณฑ์ 

ไม่มี
ปัญหา 

ระดับของปัญหา 
รวม 

ต ่า ปานกลาง สูง 
1. ผลิตกระดาษสาและแปรรูป 7 (70.0) 1 (10.0) 2 (20.0) - 10 (100.0) 
2. ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ 22 (61.1) 8 (22.2)  6 (16.7) - 36 (100.0) 
3. ผลิตภณัฑไ์ม ้/                  
ไมแ้กะสลกั 

- 3 (18.7) 6 (37.5) 7 (43.8) 16 (100.0) 

 

  

ภาพที ่4.3 มลพิษทางเสียงท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ของสถานประกอบการธุรกิจชุมชน 
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ตารางที ่4.5 แสดงการประเมินความคิดเห็นดา้นมลพิษทางอากาศจากธุรกิจชุมชน (ต่อ)  
ประเภทของสินค้า / 

ผลติภัณฑ์ 
ไม่มี
ปัญหา 

ระดับของปัญหา 
รวม 

ต ่า ปานกลาง สูง 
4. ขนม / อาหาร / เคร่ืองด่ืม 5 (55.6) 4 (44.4) - - 9 (100.0) 
5. เคร่ืองเงิน / เขิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา / เซรามิก 

3 (37.5) 1 (12.5) 4 (50.0) - 8 (100.0) 

6. ผลิตภณัฑร่์ม -  2 (18.1) 4 (36.4) 5 (45.5) 11 (100.0) 
7. ของใช ้ของประดบัตกแต่ง 11 (33.3) 8 (24.2) 10 (30.3) 4 (12.2) 33 (100.0) 
8. แชมพ ู สบู่ 2 (100.0) - - - 2 (100.0) 

 
 จากตารางท่ี 4.5 แสดงปัญหาดา้นมลพิษทางดา้นอากาศท่ีเกิดจากธุรกิจชุมชน พบว่า กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ไม้/ไมแ้กะสลกัและกลุ่มผลิตภณัฑ์ร่ม มีปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านมลพิษทางอากาศอยู่ใน
ระดบัสูง ส่วนกลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองเงิน/เขิน/เคร่ืองป้ันดินเผา/เซรามิก มีปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้นมลพิษ
ทางอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 
ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑ์ผลิตกระดาษสา กลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ กลุ่มผลิตภณัฑ์แชมพูสบู่ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ของใชป้ระดบัตกแต่ง กลุ่มผลิตภณัฑ์แชมพูสบู่ และกลุ่มผลิตภณัฑ์ประเภทขนม/อาหาร/
เคร่ืองด่ืม ซ่ึงมลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากฝุ่ นละอองขนาดเล็กท่ีฟุ้งกระจายท่ีเกิดจากการขดั
ไม ้และการฉีดสเปรยห์รือสารเคมีส าหรับเคลือบเงาไม ้รวมทั้งเกิดจากการเผาผลิตภณัฑ ์ดงัภาพท่ี 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ภาพที ่4.4 มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการผลิตสินคา้ของสถานประกอบการธุรกิจชุมชน 
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  2.5  สรุปปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากธุรกจิชุมชน 
   จากการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ ท่ีเกิดจากการผลิต
สินคา้/ผลิตภณัฑ์ของธุรกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ ตามประเภทผลิตภณัฑ์สามารถน ามาสรุปไดต้ามระดบั
ความรุนแรงของปัญหาในระดบัปานกลางและสูงไดด้งัตารางท่ี 4.6   
ตารางที ่4.6 แสดงการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากกลุ่มธุรกิจชุมชนดา้นต่างๆ  

ประเภทของสินค้า / ผลติภัณฑ์ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ 

มลพษิทางน า้ ขยะมูลฝอย มลพษิทางเสียง มลพษิทางอากาศ 

1. ผลิตกระดาษสาและแปรรูป   - - 

2. ผลิตภณัฑผ์า้และส่ิงทอ   - - 

3. ผลิตภณัฑไ์ม ้/ ไมแ้กะสลกั -    

4. ขนม / อาหาร / เคร่ืองด่ืม  - - - 

5. เคร่ืองเงิน / เขิน 
เคร่ืองป้ันดินเผา / เซรามิก 

 - -  

6. ผลิตภณัฑร่์ม -    

7. ของใช/้ของประดบัตกแต่ง - -  - 

8. แชมพูและสบู ่ - - - - 

 จากตารางท่ี 4.6 แสดงให้เห็นวา่จากการประเมินความคิดเห็นต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
จากการผลิตของกลุ่มธุรกิจชุมชนมาท่ีสุด ไดแ้ก่ ปัญหามลพิษทางน ้ า และปัญหาทางดา้นขยะมูลฝอย 
มีจ านวนทั้งส้ิน 4 กลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหาดงักล่าว 
 

แสวงหาแนวทางในการด าเนินการวจิัยเพือ่แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมร่วมกนั 
 จากการส ารวจขอ้มูลปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มผา่นการใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
รวมทั้งผลการวเิคราะห์ตวัอยา่ง เพื่อเป็นการยืนยนัและตรวจสอบขอ้มูลรวมทั้งแสวงหาแนวทางใน
การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาจึงได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดเวทีแลกเปล่ียนกับ
ผูป้ระกอบการจ านวน 27 คน โดยใชส้ถานท่ีของศาลาเอนกประสงคข์องเทศบาลต าบลเปา เพื่อท า
การสังเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหารวมทั้งแนวทางในการด าเนินการวิจยัในการ
แกปั้ญหา ซ่ึงผลจากการด าเนินกิจกรรมดงักล่าวท าใหไ้ดข้อ้มูลดงัต่อไปน้ี  
 1. การเปลีย่นแปลงของธุรกจิชุมชน  
  ในช่วงก่อนปี 2540 การท าธุรกิจชุมชนเป็นธุรกิจแบบครัวเรือน ตน้ทุนต ่า ราคาสูง เป็น
ภูมิปัญหาท่ีถ่ายทอดกนัมาเป็นรุ่นๆ จากปู่ ย่าตายายสู่ลูกหลานและด าเนินกิจกรรมเร่ือยมามความ
เฉพาะตวัไม่มีการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ข้ึน เน่ืองจากผูผ้ลิตขาดความรู้ท่ีจะผลิตสินคา้ใหม่ๆ 
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ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรมก็ยงัไม่มีความรุนแรกมากนกัเน่ืองจากรวมถึงขาด
ความรู้ในการจดัการสภาพแวดลอ้ม เช่น การแกปั้ญหาน ้าเสีย 
  ในช่วงปี 2541 ถึงปัจจุบนั ธุรกิจชุมชนเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน รวมทั้งไดรั้บการส่งเสริมจาก
ภาครัฐในนามสินคา้ OTOP จึงท าใหมี้การเพิ่มข้ึนของผูผ้ลิตสินคา้และพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์
ให้มีความหลากหลายมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีจึงก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มเสีย เช่น น ้ าเสียจากการยอ้มผา้ 
ซ่ึงปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนมาน้ีไม่มีผูใ้หค้วามส าคญัเท่ากบัการพฒันารูปแบบสินคา้  
  ซ่ึงจากการจดัเวทีกับ ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาส่ิงแวดล้อมในการท าธุรกิจชุมชนมี
แนวโนม้จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเน่ืองจากยงัไม่มีกฎหมายมาควบคุมการประกอบธุรกิจประเภท
น้ีอย่างจริงจงั รวมถึงการจดัการทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจะท าให้ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เพิ่มมากข้ึน 
แต่ก็มีความตระหนกัและการเล็งเห็นถึงสภาพปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในชุมชนในอนาคตถา้ไม่
มีการจดัการอยา่งจริงจงั 
 2. ความคาดหวงัของผู้ประกอบการ  

จากการด าเนินกิจกรรม พบวา่ การประชุมไดรั้บความสนใจและร่วมมืออยา่งเป็นอยา่งดี
จากกลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจชุมชน ถึงแม้ว่าจ  านวนผู ้ประกอบการท่ีเข้าร่วมจะมีน้อย เม่ือ
เปรียบเทียบกบัจ านวนผูป้ระกอบการทั้งหมด สืบเน่ืองดว้ยผูป้ระกอบการติดภารกิจท่ีไม่อาจเขา้ร่วม
ไดค้ณะนักวิจยัได้น าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัการปนเป้ือนและขอ้มูลปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเกิด
กระบวนผลิตผลิตภณัฑ์ต่างๆ ของธุรกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาน ้ าเสียและปัญหาขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตการปนเป้ือน ซ่ึงจากการศึกษาแบบบูรณาการของนักศึกษา 
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีผ่านการเรียนแบบบูรณาการรายวิจยัส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้สดงให้
เห็นถึงปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีชาวบา้นท่ีเป็นผูป้ระกอบการ  
ตอ้งให้ความใส่ใจและระมดัระวงั  ไม่ทิ้งน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตไปในพื้นท่ีหรือบริเวณ
ทัว่ไปท่ีไม่เหมาะสม  มิฉะนั้น อาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้ าหรือ มลพิษทางดินท่ีร้ายแรง
ต่อไปในอนาคต ดังนั้นคณะนักวิจยัได้สรุปถึงส่ิงท่ีเป็นปัญหาและความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนท่ี
ผู ้ประกอบการทั้ งหลาย ต้องให้ความใส่ใจต่อปัญหาน ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึง
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาดงักล่าว และเล็งเห็นถึงความจ าเป็นท่ีพวกเขา
ตอ้งจดัการกบัปัญหาในเบ้ืองตน้ เม่ือผูป้ระกอบการไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาท่ีคณะนกัวิจยัไดต้ั้งค  าถาม
ถึงความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ ส่วนใหญ่ตอ้งการใหต้นเองและครอบครัวมีรายไดแ้ละคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนโดยส่ิงท่ีผูป้ระกอบการต้องการให้เกิดข้ึนคือ เป็นผูผ้ลิต ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ตอ้งการเพิ่มคุณค่าผลิตภณัฑ ์และตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑข์องตนเองเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง  

จากขอ้สรุปดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ผูน้ั้นตอ้งการเป็นผูผ้ลิต ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ท่ีมีต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่ดว้ยปัจจยัท่ีจ  ากดัหลายประการ เช่น ตน้ทุนการผลิต ทุนทรัพยใ์นการลงทุน การบีบ
คั้นจากนายทุนเร่ืองราคาการรับซ้ือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีรุมเร้าและเป็นปัญหาท่ีส าคญั
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ของผูป้ระกอบการทุกคน อยา่งไรก็ดี พวกเขาเหล่านั้นก็ยงัตอ้งการเป็นผูผ้ลิต ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการป้องกนัตนเอง จากการร้องเรียนของกลุ่มชาวบา้นท่ีไม่มีส่วนได ้
แต่มีส่วนท่ีไดรั้บผลเสียจากปัญหามลพิษต่างๆ ท่ีพวกเขาก่อข้ึน ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดความขดัแยง้ท่ี
จะเกิดข้ึนภายในชุมชนด้วย จากการด าเนินกิจกรรมการสนทนากลุ่มและการระดมสมองของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโดยภาพรวมผูป้ระกอบการมีความตอ้งการในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาน ้ าเสีย และการน าเศษวสัดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ โดยมี
ขอ้เสนอแนะว่าการจดัการดงักล่าวตอ้งใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซ ับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง
เกินไป และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ผูป้ระกอบการตอ้งด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง  
 3. รูปแบบ/ทางเลอืก ในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ 

 ระหว่างการด าเนินกิจกรรม การสรรหาแนวร่วมในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จาก
กิจกรรม ผา้มดัยอ้ม ผูป้ระกอบการไดร้ะดมแนวคิดดว้ยกนั โดยการใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม
แบบเจาะลึก ซ่ึงผลของการลงความเห็นร่วมกนัในท่ีประชุม เพื่อหาทางออกให้กบัปัญหามลพิษท่ี
เกิดจากธุรกิจชุมชน ซ่ึงในท่ีประชุมได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลกันระหว่างผูป้ระกอบการคณะ
นกัวจิยั และนกัศึกษาเสนอรูปแบบและความเป็นไปไดข้องการจดัการ ดงัน้ี 

1. การบ าบดัน ้าเสียดว้ยเทคโนโลยท่ีีไม่ซบัซอ้น 
2. การน าน ้าเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 
3. การใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
4. การใชสี้ธรรมชาติแทนการใชสี้สังเคราะห์  
5. การลดตน้ทุนเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต 
6. การพฒันาเคร่ืองตรวจวดัฝุ่ นแบบง่ายเพื่อใชเ้ฝ้าระวงัในสถานประกอบการ 
7. การใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการท่ีมีต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
8. การน าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาเปล่ียนสภาพเป็นพลงังานทดแทน 
 

วเิคราะห์ปัญหาและพฒันาเป็นโครงร่างงานวจิัย  
จากขอ้มูลปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้มจากธุรกิจชุมชน คณะผูว้ิจยัไดน้ าเขา้มาบูรณาการกบั

การเรียนการสอนภายในห้องเรียนโดยให้นกัศึกษาท าการวิเคราะห์ปัญหา หลงันั้นไดม้อบหมายให้
นกัศึกษาด าเนินการคน้หาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลมาบูรณาการกนัและสร้าง
เป็นโครงร่างงานวิจยับนพื้นฐานของขอ้จ ากัดและขอ้เสนอแนะของผูป้ระกอบการ รวมทั้งตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ระกอบการดว้ย ซ่ึงจากการด าเนินกิจกรรมท าให้ไดห้วัขอ้งานวิจยัของ
นกัศึกษาท่ีพฒันาเป็นโครงร่างงานวจิยัร่วมกบัผูป้ระกอบการไดด้งัน้ี  
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1. โครงการวิจัยเร่ือง การบ าบัดน ้ าเสียจากการผลิตกระดาษสาโดยใช้บึงประดิษฐ ์
ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย อาทิตย ์จิตจนัทร์ และนายธนภูมิ กาศโอสถ ท าวิจยัร่วมกบั นายยุทธนา 
อภิโชติกร ร้านสุดารัตน์กระดาษสา  
 2. โครงการวิจยัเร่ือง การบ าบดัสีในน ้ าเสียโดยกระบวนการทางเคมี ผูรั้บผิดชอบโครงการ
นางสาวพรรณิการ์ แดงซิว ท าร่วมกับ ดาบต ารวจสถิตย์ ขติัคุณ ท าวิจยัร่วมกับผูป้ระกอบการ
กระดาษสา 
 3. โครงการวิจยัเร่ือง การผลิตกระเบ้ืองมุงหลงัคาแบบขอจากเศษเคร่ืองป้ันดินเผาและเศษ
กระดาษ ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย อิสรา แก้วหิรัญกิจ ท าวิจยัร่วมกับ นายอรรฐภณ จินะกัน 
ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา  
 4. โครงการวิจยัเร่ือง การจัดการมลพิษส่ิงแวดล้อมผูจ้ากอุตสาหกรรมครัวเรือน 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ นางสาวเสาวลกัษณ์ สุรินตะ๊ และนาวสาวอาทิตยา เดชสิริยาภรณ์  
 5. โครงการวจิยัเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพเตาส าหรับตม้เยื่อสา ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย
สุทธิศกัด์ิ ศรีวชิยั ท าวจิยัร่วมกบั นางสุพตัร์ขติัคุณ ผูป้ระกอบการกระดาษสา  
  

ด าเนินการวจิัยแบบบูรณาการฯ  ตามแนวทางทีเ่ลอืกไว้  
1. โครงการวจัิยเร่ือง การบ าบัดน า้เสียจากการผลติกระดาษสาโดยใช้บึงประดิษฐ์  
 สถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัจะท าการสร้างระบบบึงประดิษฐ์ท่ีบ้านของนาย

ยทุธนา อภิโชติกร ร้านสุดารัตน์กระดาษสา ผูป้ระกอบการผลิตเยือ่กระดาษสา ในพื้นท่ีต าบลตน้เปา 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  

 1.1 วตัถุประสงค์ 
  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตกระดาษสาโดยระบบบึง
ประดิษฐ ์ 
 1.2 อุปกรณ์และการออกแบบ 
 ระบบบึงประดิษฐ์ท่ีมีการไหลในแนวด่ิง เป็นบ่อคอนกรีตส่ีเหล่ียม มีความกวา้ง 1.8 
เมตร ยาว 1.8 เมตร และสูง 1.2 เมตร และบ่อบึงประดิษฐ์ท่ีมีการไหลในแนวนอน เป็นบ่อคอนกรีต
ส่ีเหล่ียม  มีความกวา้ง 1.8 เมตร ยาว 2 เมตร และสูง 0.7 เมตร มีบฟัเฟอร์กั้นกลาง บรรจุดว้ย
ตวักลาง คือ หิน เหมือนกนัทั้ง 2 บ่อ ดงัภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.8 
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ภาพที ่4.5 แสดงภาพระบบบึงประดิษฐท่ี์ท าการออกแบบไว ้
 

ภาพที ่4.6 แสดงภาพดา้นบนของระบบบึงประดิษฐท่ี์ท าการออกแบบไว ้
 

 

  

ภาพที ่4.7 แสดงภาพถ่ายของระบบบึงประดิษฐท่ี์ใชใ้นการวจิยั  
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 1.3 ผลการด าเนินการวจัิย 
 ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของคุณยุทธนา อภิโชติกร ได้ท าการเก็บ
ตวัอยา่งน ้าเสียทั้งส้ิน 12 คร้ังตั้งแต่เดือนกนัยายน ถึง เดือนมกราคม แสดงดงัตารางท่ี 4.7 
ตารางที ่4.7 แสดงพารามิเตอร์ของน ้าเขา้และออกจากระบบบึงประดิษฐ ์ 

คร้ังที ่

พารามเิตอร์ 

บีโอด ี ของแข็งแขวนลอย สี (SU) 

เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

1 37.66 8.73 752.66 175.33 - - 
2 40.86 8.64 821.33 159.00 - - 
3 41.66 8.52 825.33 159.00 418.93 138.99 
4 35.69 7.93 758.66 149.00 386.43 159.85 
5 44.63 8.88 833.66 159.33 408.03 131.75 
6 39.73 7.25 699.66 134.00 357.96 134.73 
7 45.66 7.61 822.66 145.66 359.36 135.69 
8 47.33 7.82 797.00 144.66 373.42 137.55 

9 38.95 6.72 776.33 138.00 381.21 132.27 
10 33.66 6.1 803.00 166.33 384.40 123.68 
11 40.58 7.72 788.33 153.00 393.51 126.46 
12 37.66 8.73 834.66 155.66 399.95 125.79 
เฉลีย่ 40.86 8.64 792.77 153.24 385.99 124.11 

ประสิทธิภาพ (%) 80.88 80.64 91.01 

ภาพที ่4.8 แสดงระบบบึงประดิษฐท่ี์ใชใ้นการทดลอง  
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 จากตารางท่ี 4.7 ระบบบึงประดิษฐ์ของบา้นคุณยุทธนา อภิโชติกร ดงัภาพท่ี 4.2 มี
ประสิทธิภาพในการก าจดัมลสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดีโดยมีประสิทธิภาพในการก าจดับีโอดีมี
ค่าเฉล่ีย 80.88 ประสิทธิภาพในการก าจดัของแข็งแขวนลอยมีค่าเฉล่ีย 80.64 และมีประสิทธิภาพใน
การก าจดัความเขม้สีมีค่าเฉล่ีย 91.01 ดงัภาพท่ี 4.9 ในส่วนของการเดินระบบตั้งแต่เดือน พบว่า 
สภาพปัญหาท่ีพบในการเดินระบบเกิดข้ึนในช่วงแรก คือ ระบบมีการอุดตนัในส่วนกรองเน่ืองจาก
เยื่อสาท่ีหลุดมากบัน ้ าเสีย ท าให้น ้ าเสียไหลเขา้ระบบไดไ้ม่เต็มท่ีและมีการลน้ออกจากระบบแต่ได้
ท าการแกไ้ขโดยการติดตั้งตะแกรงท่ีป๊ัมน ้ าเสียเพื่อป้องกนัเศษเยื่อสาหลุดเขา้ในระบบและหมัน่ท า
ความสะอาดตะแกรงทุกคร้ังท่ีมีการปล่อยน ้ าเสียเขา้ระบบ หลงัจากนั้นระบบท างานไดเ้ป็นอย่างดี 
ตน้ไมเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีการร่ัวซึม ผูป้ระกอบการให้ความใส่ใจ และศึกษาหาความรู้
ตลอดเวลาสังเกตไดจ้ากมีการซักถามขอ้มูลเวลามีการไปเก็บตวัอย่างน ้ าเสีย ดงันั้นระบบดงักล่าว
น่าจะเป็นตวัอยา่งท่ีดีของผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.9 แสดงสีของน ้าเขา้และออกจากระบบบึงประดิษฐข์องคุณยทุธนา อภิโชติกร 
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 2. โครงการวจัิยเร่ือง การบ าบัดสีในน า้เสียโดยกระบวนการทางเคมี  
  น ้ าเสียการผลิตกระดาษสาน ามาจากบ้านของ ดาบต ารวจสถิตย ์ขติัคุณ ต าบลตน้เปา 
อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่  

2.1 วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาปริมาณสารส้มและโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC) ท่ีเหมาะสมในการ
บ าบดัสีในน ้าเสียจากการผลิตกระดาษสา 
 2.2 วธีิด าเนินการทดลอง 
 1) ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร การสอบถามโดยตรงจาก
ผูป้ระกอบการ 

2) ศึกษาขั้นตอนการผลิตกระดาษสา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน คือ  
  2.1) การเตรียมวตัถุดิบ คือการน าปอสาท่ีซ้ือมาในจ านวน 50 กิโลกรัมต่อมดัมาแช่
โดยจะแช่ไว ้1 คืนแลว้น าไปตม้ดว้ยโซดาไฟ 2.5 กิโลกรัม เป็นเวลา 4 ชัว่โมง และลา้งน ้ าเพื่อน าไป
ตม้ในขั้นตอนต่อไป ส่วนน ้าตม้ท่ีมีสีด า ก็จะมีการน าไปยอ้มเชือก 
  2.2) การท าเป็นเยื้อ คือการฟอกจะใช้กาวซีดีเกต 1 กิโลกรัม ในการตม้เป็นเวลา 
2 ชั่วโมง  และน ามาล้าง จึงน ามา ป่ันแห้ง  การตีด้วย เค ร่ืองแต่ละค ร้ังจะใ ช่กระดาษสา  
10 กิโลกรัม เยื้อสน 3 กิโลกรัม เศษกระดาษสีทอง 2 กิโลกรัม จนท าให้เยื้อปอสาละเอียดและการ
ยอ้มสีจะน าสีใส่ลงไป 2 ซอง (30 กรัม) ในเคร่ืองตีปอสาจนเป็นสีตามตอ้งการ จะใชเ้วลาในการตี
เยื้อปอสา 1 ชัว่โมง 
 2.3) การท าเป็นแผน่กระดาษ คือการน าเยื้อปอสาท่ีผา่นการตีมาแลว้มาป้ันเป็นลูก
กลมๆ ท่ีมีน ้ าหนัก 2.5 กิโลกรัมต่อลูก แล้วน ามาช้อนแผ่น และน าไปตากแดดพอแห้งการลอก
ออกมาเก็บไว ้
  2.4) การคกัเลือกและการบรรจุแผน่กระดาษ คือ การคดัเลือกกระดาษ การตกแต่ง
กระบวนการท ากระดาษสา 
 3) รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ ติดต่อประสานงานและศึกษาพื้นท่ีตวัอยา่ง 
 4) เก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งจากขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตกระดาษสาโดยใช้กระบวนการ
ตกตะกอนทางเคมี ซ่ึงการทดลองน้ีจะใชอุ้ปกรณ์ Jar Teat ในการทดสอบการตกตะกอนของน ้ าเสีย
จากการผลิตกระดาษสา โดยเปรียบเทียบสารเร่งการตกตะกอน คือสารส้มและโพลีอะลูมิเนียม 
คลอไรด ์ท าการเก็บตวัอยา่งน ้าทั้งหมด 6 จุด ดงัต่อไปน้ี 
    1. การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียจากกระบวนการแช่ปอสา 
    2. การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียจากกระบวนการตม้ 
    3. การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียจากกระบวนการฟอก 
    4 .การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียจากกระบวนการยอ้มสี 



 

 

17 

4-17 

    5 .การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียจากกระบวนการท าแผน่ 
    6 .การเก็บตวัอยา่งน ้าเสียรวม 
 2.3 ผลการด าเนินการวจัิย 
 งานวิจัย น้ี เ ป็นการศึกษาการบ าบัดน ้ า เ สียจากการผลิตกระดาษสา โดยใช้
กระบวนการทางเคมี เพื่อศึกษาปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการบ าบดัน ้ าเสียจากการผลิตกระดาษ
สาโดยใช้กระบวนการตกตะกอนทางเคมี ซ่ึงมีพารามิเตอร์ คือ ความเข้มสี ความขุ่น ของแข็ง
ทั้งหมด (TS) และของแข็งแขวนลอย (SS) ซ่ึงอยู่ในน ้ าเสียท่ีเกิดจากการผลิตกระดาษสา ซ่ึงผล
การศึกษาสามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 4.8  
ตารางที ่4.8 แสดงปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมท่ีใชใ้นการทดลอง 

 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมในการทดลอง  คือการหาปริมาณ
สารส้มและPAC ท่ีเหมาะสมจากการทดลองของกระบวนการตกตะกอนทางเคมี ซ่ึงไดท้  าการกวน
เร็วโดยใชค้วามเร็วรอบ 100 rpm เป็นเวลา 5 นาที เพื่อให้เกิดการสัมผสักนัของอนุภาคแขวนลอยท่ี
มีอยูใ่นน ้ าเสียกบัสารส้มและPAC และท าการกวนชา้ดว้ยความเร็วรอบ 30 rpm เป็นเวลา 10 นาที 
และทิ้งใหต้กตะกอนเป็นเวลา 20 นาที ซ่ึงไดผ้ลศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 
 

จุดปล่อยน า้เสีย สารเคมี ปริมาณ (ml) 
ประสิทธิภาพ (%) 

สี ความขุ่น TS SS 

1.กระบวนการแช่ปอสา 
สารส้ม 80 74.14 63.77 15.97 70.05 
PAC 30 73.44 81.46 14.53 85.99 

2.กระบวนการตม้ 
สารส้ม 80 83.46 43.22 54.08 83.14 
PAC 30 78.23 47.06 70.93 89.38 

3.กระบวนการฟอก 
สารส้ม 80 86.70 44.24 56.30 44.93 
PAC 30 91.00 45.92 74.71 46.80 

4.กระบวนการยอ้มสี 
สารส้ม 50 92.15 98.19 35.99 76.75 
PAC 30 95.32 99.67 46.94 70.27 

5.กระบวนการท าแผน่ 
สารส้ม 70 94.38 92.80 68.31 79.67 
PAC 30 96.98 97.90 67.19 91.33 

6.น ้าเสียรวม 
สารส้ม 80 88.99 95.97 81.97 96.80 
PAC 30 96.14 96.96 93.88 96.96 
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 1. กระบวนการแช่ปอสาใช้ปริมาณสารส้มตั้งแต่ 70 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณสารส้มท่ีท าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ 80 
ml ต่อน ้ า 1000 ml สามรถบ าบดัสีไดร้้อยละ 74.14 ความขุ่นร้อยละ 63.77 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
15.97 และของแข็งแขวนลอยร้อยละ 70.05 ส่วนปริมาณPAC ท่ีใชต้ั้งแต่ 25 mlต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณPAC ท่ีท  าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 
30 ml ต่อน ้า 1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 73.44 ความขุ่นร้อยละ 81.46 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
14.53 และของแขง็แขวนลอยร้อยละ 85.99 
 2. กระบวนการตม้ใชป้ริมาณสารส้มตั้งแต่ 40 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสี
ของน ้าเสีย แต่ปริมาณสารส้มท่ีท าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ80 ml ต่อน ้ า 1000 
ml สามรถบ าบดัสีไดร้้อยละ 83.46 ความขุ่นร้อยละ 43.22 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 54.08 และ
ของแข็งแขวนลอยร้อยละ 83.14 ส่วนปริมาณPAC ท่ีใช้ตั้งแต่ 10 mlต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณPAC ท่ีท  าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 30 
ml ต่อน ้ า 1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 78.23 ความขุ่นร้อยละ 47.06 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
70.93 และของแขง็แขวนลอยร้อยละ 89.38  
 3. กระบวนการฟอกใชป้ริมาณสารส้มตั้งแต่ 40 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
สีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณสารส้มท่ีท าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ80 ml ต่อน ้ า 
1000 ml สามรถบ าบดัสีไดร้้อยละ 86.70 ความขุ่นร้อยละ 44.24 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 56.30 และ
ของแข็งแขวนลอยร้อยละ 44.9 ส่วนปริมาณPAC ท่ีใช้ตั้งแต่ 15 mlต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณPAC ท่ีท  าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 30 
ml ต่อน ้ า 1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 91.00 ความขุ่นร้อยละ 45.92 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
74.71 และของแขง็แขวนลอยร้อยละ 46.80  
 4. กระบวนการยอ้มสีใชป้ริมาณสารส้ม 50 ml ต่อน ้ า 1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 
92.15 ความขุ่นร้อยละ 98.19 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 35.99 และของแข็งแขวนลอยร้อยละ 76.75 
ส่วนปริมาณPAC ท่ีใชต้ั้งแต่ 10 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสียแต่ปริมาณ
PAC ท่ีท  าใหสี้ของน ้าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 30 ml ต่อน ้ า1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อย
ละ 95.32 ความขุ่นร้อยละ 99.67 ของแขง็ทั้งหมดร้อยละ 46.94 และของแขง็แขวนลอยร้อยละ 70.27  
 5. กระบวนการท าแผ่นใช้ปริมาณสารส้มตั้งแต่ 30 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสีย แต่ปริมาณสารส้มท่ีท าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ70 
ml ต่อน ้ า 1000 ml สามรถบ าบดัสีไดร้้อยละ 94.38 ความขุ่นร้อยละ 92.80 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
68.31 และของแข็งแขวนลอยร้อยละ 79.67 ส่วนปริมาณPAC ท่ีใชต้ั้งแต่ 10 mlต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงสีของน ้ าเสียแต่ปริมาณPAC ท่ีท  าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 
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30 ml ต่อน ้า 1000 ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 96.98 ความขุ่นร้อยละ 97.90 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 
67.19 และของแขง็แขวนลอยร้อยละ 91.33 
 6. น ้ าเสียรวมใชป้ริมาณสารส้มตั้งแต่ 40 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสีของ
น ้ าเสียแต่ปริมาณสารส้มท่ีท าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดคือ 80 ml ต่อน ้ า 1000 ml 
สามรถบ าบดัสีไดร้้อยละ 88.99 ความขุ่นร้อยละ 95.97 ของแข็งทั้งหมดร้อยละ 81.97 และของแข็ง
แขวนลอยร้อยละ 96.80 ส่วนปริมาณPAC ท่ีใชต้ั้งแต่ 15 ml ต่อน ้ า 1000 ml ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงสี
ของน ้ าเสียแต่ปริมาณPAC ท่ีท  าให้สีของน ้ าเสียมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด คือ 30 ml ต่อน ้ า 1000 
ml สามารถบ าบดัสีร้อยละ 96.14 ความขุ่นร้อยละ 96.96 ของแขง็ทั้งหมดร้อยละ 93.88 และของแข็ง
แขวนลอยร้อยละ 96.96  
 3. การผลติกระเบือ้งมุงหลงัคาแบบขอจากเศษเคร่ืองป้ันดินเผาและเศษกระดาษ  
 ผูรั้บผิดชอบโครงการ นาย อิสรา แก้วหิรัญกิจ ท าวิจยัร่วมกบั นายอรรฐภณ จินะกนั 
ผูป้ระกอบการเคร่ืองป้ันดินเผา  
 3.1 วตัถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาผลของขนาดของเศษเคร่ืองป้ันดินเผา ต่อสมบติัของกระเบ้ืองมุง
หลงัคา 

2) เพื่อศึกษาผลของความหนาของชั้นเศษเคร่ืองป้ันดินเผา และชั้นเศษกระดาษ ต่อ
สมบติัของกระเบ้ืองมุงหลงัคา 

3) เพื่อศึกษาคุณสมบติัของกระเบ้ืองมุงหลงัคา แลว้น าไปเปรียบเทียบกบักระเบ้ือง
มุงหลงัคาท่ีมีขายตามทอ้งตลาด 

3.2 วธีิการศึกษา  
การทดลองน้ี ได้เป็นกลุ่มการท าลองเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 การทดลองเศษ

เคร่ืองป้ันดินเผาแบบละเอียด (ขนาด 0.3 mm) และ กลุ่มท่ี 2การทดลองเศษเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
หยาบ (0.8 mm)ซ่ึงกระเบ้ืองมุงหลงัคา จะประกอบดว้ย 2 ชั้น คือ ชั้นท่ี 1 เป็นชั้นท่ีมีส่วนผสมของ
กระดาษ : ปูน : ทราย  และน ้ า โดยมีอตัราส่วนผสมท่ี 20 : 10 : 70 และน ้ าร้อยละ 50 โดยน ้ าหนกั
ของวตัถุดิบ  และชั้ นท่ี 2 คือชั้ นท่ีมีส่วนผสมของ ปูนซีเมนต์ขาวผสมเศษเคร่ืองป้ันดินเผา 
อตัราส่วน 1 : 1 และน ้าร้อยละ 50 โดยน ้าหนกัของวตัถุดิบซ่ึงในการทดลองน้ี 

 1) การเตรียมวตัถุดิบ 
  -  น ากระดาษมาฉีกแลว้แช่น ้าทิ้งไวใ้นถงัน ้า ประมาณ 1 วนั เพื่อใหเ้ป่ือย 

   -  ใช้เคร่ืองกวนผสมป่ันเพื่อให้แตกตวักลายเป็นเยื่อกระดาษ  จากนั้นน า
เยือ่กระดาษมารีดน ้าออกดว้ยเคร่ืองรีดน ้า  และป่ันใหแ้ตกตวั  ซ่ึงมีความช้ืนประมาณร้อยละ 70 
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   -   ทุบ บด เศษเคร่ืองป่ันดินเผา แลว้ท าการร่อนดว้ยตะแกรงร่อน ขนาด 
0.3 mm  และ ตะแกรงร่อน ขนาด 0.8 mm เพื่อร่อนเศษเคร่ืองป้ันดินเผาใหไ้ดแ้บบละเอียดและแบบ
หยาบในปริมาณท่ีตอ้งการ 

 2) ศึกษาขนาดความหนาของชั้นกระเบ้ืองท่ีเหมาะสม และคุณสมบติัของกระเบ้ือง
มุงหลงัคาจากเศษเคร่ืองป้ันดินเผา 
   - น ากระดาษท่ีเตรียมไวม้าผสมกบัปูนซีเมนต ์ทราย และน ้ า ในอตัราส่วน 
20 : 10 : 70  และ น ้าร้อยละ 50 โดยน ้าหนกัของวตัถุดิบ 
   -  น าไปหล่อในบล็อกส าหรับข้ึนรูป ตามขนาดความหนาต่างๆ กันดัง
ตารางท่ี 4.9 และตารางท่ี 4.10 
   -  น าเศษเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีเตรียมไวผ้สมกบัปูนซีเมนต์ขาว และน ้ า ใน
อตัราส่วน 50 : 50 โดยน ้าหนกั 
   -  น าไปหล่อในทบัของชั้นกระดาษก่อนหน้าน้ี  โดยให้มีความหนา ต่างๆ 
กนั  ดงัตารางท่ี 3.1 และ 3.2 
   - ทิ้งไว ้3 – 5 ชัว่โมง จึงแกะออกจากบล็อกหล่อ 
   - น ากระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีไดไ้ปติดขอ 

    -  น ากระเบ้ืองมุงหลงัคาไปบ่มทิ้งไว ้7 วนั ด้วยการใช้ผา้ชุบน ้ าให้หมาด
แลว้คลุมไวเ้พื่อใหเ้กิดการแขง็ตวั แลว้น าไปปัดหนา้กระเบ้ือง ดว้ยเคร่ืองเจียรใหเ้รียบ  

    -  จากนั้นน าไปทดสอบลักษณะเฉพาะและสมบัติ ได้แก่ การทดสอบ
คุณสมบติัการดูดซึมน ้ า การดูดซับความร้อน ความแข็งแรง และความหนาแน่น ของกระเบ้ืองมุง
หลงัคา 
ตารางที ่4.9 แสดงความหนาของชั้นกระเบ้ืองมุงหลงัคา แบบละเอียด 

ความหนาของช้ันกระดาษ  (cm) ความหนาของช้ันเศษกระเบือ้ง (cm) 
ความหนาของ

กระเบือ้งทั้งหมด(cm) 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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ตารางที ่4.10 แสดงความหนาของชั้นกระเบ้ืองมุงหลงัคา แบบหยาบ 

ความหนาของช้ันกระดาษ  (cm) ความหนาของช้ันเศษกระเบือ้ง (cm) 
ความหนาของ

กระเบือ้งทั้งหมด(cm) 
0.0 
0.2 
0.4 
0.6 
0.8 
1.0 

1.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
0.0 

1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

 
3. ผลการศึกษา  

งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระเบ้ืองมุงหลังคาจากเศษกระดาษ และเศษ
เคร่ืองป้ันดินเผา โดยน าเศษกระดาษมาท าเป็นส่วนผสมของชั้นกระเบ้ืองส่วนล่างเพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
ฉนวนกนัความร้อน และเศษเคร่ืองป้ันดินเผามาท าเป็นส่วนของชั้นกระเบ้ืองส่วนบน เพื่อท าหนา้ท่ี
ดา้นความแข็งแรง ทั้งน้ีไดศึ้กษาผลของความหนาของชั้นและขนาดของเศษเคร่ืองป้ันดินเผา ต่อ
สมบติัของกระเบ้ืองมุงหลงัคา โดยชั้นของกระดาษของกระดาษมีอตัราส่วนของปูนซีเมนต์ ทราย 
และกระดาษ เป็นร้อยละ 20:10:70 ตามล าดบั และมีน ้ าร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัวตัถุดิบ และชั้นของ
เศษเคร่ืองป้ันดินเผามีอตัราส่วนของ ปูนซีเมนต์ขาว และเศษเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นร้อยละ 50 ของ
น ้ าหนักว ัตถุดิบ และชั้ นของเศษเคร่ืองป้ันดินเผามีอัตราส่วนของ ปูนซีเมนต์ขาว และเศษ
เคร่ืองป้ันดินเผาเป็นร้อยละ 50:50 ตามล าดบั มีน ้ าร้อยละ 50 ของน ้ าหนกัวตัถุดิบ น าช้ินงานท่ีผา่น
การข้ึนรูปแลว้ไปบ่มใหแ้ขง็แรง แลว้น ามาทดสอบสมบติั ไดแ้ก่ ความหนาแน่ การดูดซึมน ้ า การดูด
ซบัความร้อน และการรับแรงดดั 

จากผลการศึกษาวิจยัการผลิตกระเบ้ืองมุงหลงัคาจากเศษกระดาษและเศษเคร่ืองป้ันดินเผา
พบว่า เศษเคร่ืองป้ันดินเผาแบบละเอียดสามารถให้ค่าทางสมบติัท่ีดีกว่าเศษเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ
หยาบ และสัดส่วนความหนาของชั้นกระดาษต่อชั้นเศษเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีดีท่ีสุดคือ 0.2 : 0.8 ซ่ึงให้
ค่าสมบติั คือ ค่าการก าลงัรับแรงดดั 18.07 Kg/cm 2 ค่าการดูดซบัความร้อน 48.00 % ค่าการดูดซึม
น ้ า 9.09% และค่าความหนาแน่น 1.60 g/cm 3 เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบักระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีมีขาย
ตามทอ้งตลาด พบวา่กระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีผลิตข้ึนเองยงัตอ้งไดรั้บการปรับปรุงเร่ืองวสัดุในการผลิต
เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง และเพิ่มคุณสมบติัต่างๆอีก จึงจะสามารถท่ีจะเทียบกบักระเบ้ืองมุง
หลงัคาท่ีมีขายตามทอ้งตลาดไดต่้อไป 
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 4. การเพิม่ประสิทธิภาพเตาส าหรับต้มเยือ่สา  
 ผู ้รับผิดชอบโครงการ นายสุทธิศัก ด์ิ  ศรีวิชัย  ท าวิจัย ร่วมกับ นางสุพัตร์ขัติ คุณ 
ผูป้ระกอบการกระดาษสา  

4.1 วตัถุประสงค์  
1)  ศึกษาปรับปรุงประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาตม้ปอสา 
2) ศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของเตาตม้ปอสา 

4.2 วธีิการด าเนินการวจัิย  
ศึกษาและเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นจากเตาต้มปอสาเดิม ศึกษาส ารวจข้อมูลพื้นฐานใน

ขั้นตอนการผลิตกระดาษสา โดยเลือกเก็บขอ้มูลเตาตม้ปอสาจากลกัษณะท่ีมีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย
ในหมู่ตน้เปา โดยขอ้มูลท่ีท าการเก็บ คือ ปริมาณเช้ือเพลิง(ฟืน), ปริมารน ้ าก่อนตม้-หลงัตม้, เวลา 
และ อุณหภูมิก่อนตม้มีรายละเอียดขั้นตอนดงัน้ี 

1) เร่ิมตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนในการผลิตจนไดเ้ป็นกระดาษสาวา่มีขั้นตอนไหน
บา้งท่ีมีการใชพ้ลงังานความร้อนในกระบวนการซ่ึงจากการ ศึกษาพบวา่มีเพียง การตม้ปอสาจนได้
เยื้อและฟอกใหเ้ยื้อขาว ท่ีใชพ้ลงังานโดยการตม้และมีฟืนเป็นเช้ือเพลิง 

2) ท าการเก็บขอ้มูลปริมาณน ้ าในก่อนการตม้ ในการตม้ชาวบา้นใชถ้งั 200L ในการ
ตม้ ดงันั้นจากการวดัสามารถใชสู้ตรปริมาตรในการหาปริมาณน ้าในภาชนะได ้

3) วดัอุณหภูมิน ้าก่อนตม้โดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ (น ้ าตม้ปอสาจะใส่โซดาไฟในการตม้
จึงควรวดัหลงัใส่โซดาไฟแลว้) จากนั้นท าการบนัทึกผล  

4) ท าการชั่งฟืน ตั้งแต่เร่ิมตม้ปอสาจนปอสาเป่ือยยุ่ยเป็นเยื้อเหมาะท่ีจะน าไปท า
กระดาษโดยในจุดน้ีถือว่าตน้จนปอสากลายเป็นเยื้อถือว่าส้ินสุดกระบวนการตม้ จากนั้นท าการ
บนัทึกไว ้

5) จบัเวลาโดยใช่นาฬิกา โดยดูจากอุณหภูมิของน ้ าท่ีอุณหภูมิปกติ เร่ิมตั้งแต่มีการก่อ
ไฟจนอุณหภูมิ 100 องศา วา่มีระยะเวลาเท่าไหร่แลว้จึงบนัทึกผล 

6) เม่ือส้ินสุดกระบวนในการตม้ปอสาท าการวดั ปริมาณน ้ าท่ีเหลือจากกระบวนการ 
บนัทึกผล 

7) ท าการเก็บขอ้มูล 3 ซ ้ า เพื่อหาค่าเฉล่ีย 
8) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของเตาต้มปอสาเดิมเพื่อปรับปรุงแบบเตาต้มปอสาให้

เหมาะสมโดยใชห้ลกัทฤษฎีการถ่ายโอนความร้อน, กระลมเร่งและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งช่วยในการ
แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมท าให้ไดแ้บบท่ีเหมาะสมของเตาในการตม้ปอสาและท าการสร้างเตาตาม
แบบ โดยใชอิ้ฐวางเรียงก่อให้สูงข้ึนจากพื้น ประมาณ 30 cm ความกวา้งประมาณ 70 cm. ความยาว 
124 cm ความหนาของผนงัเตาประมาณ15 cm เตาท่ีสร้างในลกัษณะน้ีจะใส่ฟืนไดส้องดา้นโดยมี
ช่องขนาด 40x30 cm แลว้ฉาบดว้ยปูนดา้นบนวางเหล็กขนาด 6 หุนดา้นบนเพียงเพื่อรองพาชนะ 
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ดงัภาพท่ี 4.10 จากภาพจะสังเกตเห็นเหล็กท่ีโคง้งอซ่ึงไม่สามารถรองรับน ้าหนกัไดโ้ดยส่วนใหญ่พา
ชนะท่ีใชเ้ป็นถงัขนาด 200 L ไดมี้การศึกษาปรับปรุงแบบเตาตม้ปอใหมี้ประสิทธิภาพทางความร้อน
ให้เพิ่มมากข้ึนท่ีท าการแกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมจากนั้นท าการตม้เตาทั้งสองพร้อมกนัเพื่อเก็บขอ้มูล
ในการทดสอบอีกคร้ังหน่ึง 

9) ศึกษาระยะเวลาคุม้ทุนของเตา ในการซ้ือเช้ือเพลิงนิยมซ้ือกนัเป็นคนัรถกระบะ
น ้ าหนกัประมาณ 560-615 กิโลกรัม ราคา ประมาณ 900-1500 บาทต่อหน่ึงคนัรถ แลว้แต่ระยะทาง 
ในหน่ึงคนัรถชาวบา้นสามารถตม้ได ้14 ถึง 15 คร้ัง /เตา หากเฉล่ียท่ีค่ากลางจะมีราคากิโลกรัมละ
ประมาณ 2 หากตม้ทุกๆเดือนเป็นเวลา 1 อยา่งต่อเน่ืองโดยส่วนใหญ่ท ากนัคร้ังละสองเตา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.3 ผลการศึกษา  
ผลการศึกษาจากการปรับปรุงเตาตม้ปอสา พบวา่ เม่ือลดการสูญเสียของการพาความ

ร้อนของเตาตม้ปอสาไดท้  าให้ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาเพิ่มข้ึนจากผลการใช้ประโยชน์
ของพลงังานปริมาณความร้อนของเตาตม้ปอสาเดิมและเตาตม้ปอสาท่ีไดท้  าการปรับปรุงเท่ากบั 
28.49 %และ37.45% ตามล าดบัปริมาณความร้อนท่ีสูญเสียในทางอ่ืนๆลดลงจาก71.51 %เหลือ
62.54 %และ ลดเวลาตม้จาก3ชม.54น.เป็น 3ชม.15น.และคืนทุน 1.6 ปี โดยเพิ่มตน้ทุนการสร้างจาก
เตาเดิมท่ีชาวบา้นใช ้

จากผลการศึกษาและปรับปรุงเตาตม้ปอสาเดิมเม่ือท าการเพิ่มขนาดของห้องเผาไหม้
ท าให้มีการลุกไหมท่ีสม ่าเสมอเน่ืองจากมีอากาศถ่ายเทและผนังด้านในก่อด้วยอิฐทนไฟซ่ึงเป็น
ฉนวนท าให้ในห้องเผาไหมมี้ความร้อนพอต่อการลุกไหมอ้ยา่งต่อเน่ือง ปล่องควนัและปากเตาท า
ใหมี้ไหลอากาศผา่นหอ้งเผาไหมไ้ดดี้ข้ึนปากเตาท่ีก่อกนัลมสามารถป้องกนัลมท่ีพดัไดช่้วยให้ไฟไม่
ถูกลมพดัไดง่้าย 

 
 
 
 

 

ภาพที ่4.10 เตาตม้ปอสาแบบเดิมและแบบท่ีท าการปรับปรุงแลว้ 
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 5. การจัดการมลพษิส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการธุรกจิชุมชน 
 พื้นท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ หมู่บ้านป่าเส้า หมู่บ้านค าซาว หมู่บ้านสันเหนือ หมู่บ้านกาด 
หมู่บ้านสันใต้ หมู่บ้านสันไร่ และหมู่บ้านน้อย ในต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ านวน 20 ราย ผูรั้บผิดชอบโครงการ นางสาวเสาวลกัษณ์ สุรินต๊ะ และนาวสาวอาทิตยา 
เดชสิริยาภรณ์  
 5.1 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการุรกิจชุมชน  
 5.2 วธีิการด าเนินการวจัิย  

1) การศึกษาจากเอกสาร ต ารา บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศ ขอ้มูลเอกสารทางอินเตอร์เน็ต และขอ้มูลทัว่ไปท่ีสามารถน ามาเป็นขอ้มูลการศึกษาวิจยั
ในคร้ังน้ี 

2) การสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตสินคา้ เพื่อเก็บรายละเอียดลกัษณะการท างานและสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีการท างาน ซ่ึงรวบรวม
ขอ้มูลโดยการจดบนัทึก และการถ่ายภาพ 

3) แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) การศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้การสัมภาษณ์แบบถึง
โครงสร้างท่ีเตรียมไวแ้ลว้เป็นค าถามน าตามดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในรายละเอียด
เพิ่มข้ึนกบัผูใ้ห้ขอ้มูล ประเด็นค าถามผูว้ิจยัก าหนดตามขอบเขตเน้ือหาการศึกษา โดยใช้ค  าถาม
ปลายเปิด 

4) แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามท่ีสอดคล้องและครอบคลุม
เน้ือหา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา ประเภทของสถานประกอบการ ค าถามมีลกัษณะเป็น
แบบเลือกตอบ  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการผลิต ค าถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 3 ขอ้มูลการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตสินคา้ ประกอบดว้ย
การด าเนินการในการจดัการมลพิษส่ิงแวดลอ้ม ค าถามมีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ โดยรูปแบบ
การจดัการปัญหาแบ่งเป็น โดยแบ่งเป็น  

ไม่มี    0 คะแนน   หมายถึง ขอ้ความในประโยคนั้นตรงกบัการจดัการของท่าน 
มี      1 คะแนน   หมายถึง ขอ้ความในประโยคนั้นไม่ตรงกบัการจดัการของท่าน 

 
 
 



 

 

25 

4-25 

5) การเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการศึกษาคร้ังน้ี นอกจากวิธีการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 
ต ารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปเก็บขอ้มูลในภาคสนามดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมและมีผูช่้วยนกัวิจยั 1 คน ซ่ึงมีการอธิบายวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และขั้นตอนต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด แล้วด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบข้อมูลเอง และผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามตอ้งการใหอ่้านใหฟั้งผูว้จิยัจะกรอกขอ้มูลตามค าบอก  

ผูว้ิจยัไดส้อบถามผูผ้ลิตในกลุ่มตวัอย่าง และไดเ้ขา้ไปท าความรู้จกัโดยแนะน าตวัเอง
และอธิบายเหตุผลท่ีไดเ้ขา้มาท าวิจยัในหมู่บา้น วา่งานวิจยัช้ินน้ีจะไม่สร้างผลกระทบทางลบให้แก่
ผูผ้ลิต แต่จดัท าข้ึนเพื่อหาทางแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มให้แก่ชุมชน จนผลิตเขา้ใจและให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามเป็นอยา่งดี จากนั้นเม่ือผูต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มูลเสร็จแลว้ก็จะส่งคืนให้ผู ้
ศึกษาและผูช่้วยนักวิจัยภายในวนัท่ีด าเนินการเก็บข้อมูล ซ่ึงใช้เวลาในการด าเนินงานทั้งแจก
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามเวลาท่ีก าหนดและครบจ านวนท่ีตอ้งการ 

6) การตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รวบรวมจากการศึกษาคร้ังน้ีจะน ามาตรวจสอบและ
วเิคราะห์ตามลกัษณะของขอ้มูลและแหล่งท่ีมาของขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1) ขอ้มูลจากเอกสารรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าไปวิเคราะห์วา่มีเน้ือหาท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการเพียงใด สาระของเอกสารรายงานยงัมีความเป็นปัจจุบนัและใชไ้ดท้นัทีหรือไม่ หรือจ าเป็น
ตอ้งการตรวจสอบก่อน หากจ าเป็นตอ้งตรวจสอบก็ขอความร่วมมือไปยงัผูผ้ลิตเอกสารดงักล่าวเพื่อ
ขอค าแนะน าเก่ียวกบัการใชเ้อกสารนั้น ความสมบูรณ์ หรือมีก่ีปรับปรุงไปจากรายงานท่ีปรากฏมร
มือผูศึ้กษามากนอ้ยเพียงใด เม่ือด าเนินการเรียบร้อยแลว้จดัเป็นหมวดหมู่ ส าหรับการวเิคราะห์ต่อไป 

6.2) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต น าไปวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยมีการบนัทึกภาพใน
สถานท่ีแตกต่างกนั หรือการสร้างแผนภูมิ เพื่อเพิ่มความหมายให้แก่ขอ้มูลท่ีสังเกตได ้ซ่ึงสามารถ
น าไปเป็นขอ้มูลอา้งอิงไดต่้อไป 

6.3) ขอ้มูลจากแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของ
รายงานแต่ละฉบบั จากนั้นท าการบนัทึกผลและวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาและสรุปผลการศึกษา
ตามวตัถุประสงคต่์อไป 

6.4) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
โดยใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการซักถามหรือสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ตรวจสอบดูความ
ครบถว้นและคุณภาพของขอ้มูลวา่มีความเพียงพอท่ีจะตอบค าถามการศึกษาหรือไม่ แลว้จึงท าการ
วเิคราะห์และหาขอ้สรุปต่อไป 
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5.3 ผลการศึกษา  
 1) การจัดการมลพษิทางน า้  

ในการจดัการมลพิษทางน ้ าของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีท าการผลิตผา้และเคร่ืองแต่งกายใน
เร่ืองของไม่มีการด าเนินการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละของทั้งหมดไม่มีการด าเนินการในเร่ืองของการ
น าน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้กลบัมาใชใ้หม่, ร้อยละ 95 ไม่มีการวิเคราะห์หาคุณภาพน ้ าเสีย, การเลือก
วิธีบ าบดัน ้ าเสียให้ไดเ้กณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ, การติดตามตรวจสอบการ
บ าบดัน ้ าเสีย, การจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาจดัการ, ร้อยละ 90 ไม่มีการส ารวจปริมาณน ้ าเสียจากการ
ผลิต, การจดัท าแผนจดัการน ้ าเสีย ลดหรือหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี, การประสานงาน หรือขอความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ า ส่วนในเร่ืองของมีการด าเนินการ 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 10 มีการด าเนินการในเร่ืองการส ารวจปริมาณน ้ าเสียจากการผลิต, มีการ
จดัท าแผนจดัการน ้ าเสีย ลดหรือหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีและมีการประสานงาน หรือขอความ
ร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาช่วยแกไ้ขปัญหามลพิษทางน ้ า, ร้อยละ 5 มีการวิเคราะห์หาคุณภาพ
น ้ าเสีย, เลือกวิธีบ าบดัน ้ าเสียให้ไดเ้กณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยสู่แหล่งน ้ าสาธารณะ, การติดตาม
ตรวจสอบการบ าบดัน ้ าเสียและการจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
จดัการของกรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 5 ขอ้ ดงัน้ี (1) การควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ า 
(2) การบ าบดัน ้าเสีย (3) ลดหรือหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี (4) ส ารวจเพื่อลดปริมาณน ้ าเสียของแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (5) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมและสนบัสนุน
ในการก่อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 2) การจัดการมลพษิทางอากาศ/ ควนั/ ฝุ่น/ กลิน่ 

ในการจดัการมลพิษทางอากาศ/ ควนั/ ฝุ่ น/ กล่ินของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีท าการผลิต
กระดาษสาแปรรูป, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, ของใช้ของประดับตกแต่งในเร่ืองของไม่มีการ
ด าเนินการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละของทั้งหมดไม่มีการจดัท าปล่องปล่อยควนัโดยตรง, ร้อยละ 95 
ไม่มีการตรวจหาปริมาณควนัพิษและฝุ่ นจากการผลิต, ร้อยละ 90 ไม่มีการใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว 
เป็นเช้ือเพลิงแทนถ่านไม ้และไมฟื้น, การติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศ, ร้อยละ 85 
ไม่มีการควบคุมมลสารก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ, ร้อยละ 80 ไม่มีการใชอุ้ปกรณ์ดกัควนัหรือผา้
ปิดจมูก, ให้หน่วยงานหรือองคก์รมาท าการตรวจวดัค่ามาตรฐาน, ร้อยละ 75 ไม่มีการประสานงาน 
หรือขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มาช่วยแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ ส่วนในเร่ืองของมี
การด าเนินการ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 25 มีการประสานงาน หรือขอความร่วมมือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง มาช่วยแกไ้ขปัญหามลพิษทางอากาศ, ร้อยละ 20 มีการใชอุ้ปกรณ์ดกัควนัหรือผา้ปิดจมูก, 
ใหห้น่วยงานหรือองคก์รมาท าการตรวจวดัค่ามาตรฐาน, ร้อยละ 15 มีการควบคุมมลสารก่อนปล่อย
ออกสู่ธรรมชาติ, ร้อยละ 10 มีการใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นเช้ือเพลิงแทนถ่านไม ้และไมฟื้น, มี
การติดตามตรวจสอบการปล่อยมลพิษทางอากาศและร้อยละ 5 มีการตรวจหาปริมาณควนัพิษและ
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ฝุ่ นจากการผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการของกรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 3 ขอ้ ดงัน้ี 
(1) การควบคุมท่ีแหล่งก าเนิด (Source Control) (2) ลดสารภาวะมลพิษทางอากาศจากแหล่งก าเนิด 
โดยการเปล่ียนแปลงคุณภาพเช้ือเพลิง (3) ตรวจสอบการปล่อยมลสารต่างๆ จากภาคอุตสาหกรรม
ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 

3) การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย 
ในการจดัการปัญหาขยะมูลฝอยของผูผ้ลิตสินคา้ท่ีท าการผลิตกระดาษสาและ

แปรรูป, ผา้และเคร่ืองแต่งกาย, ของใชแ้ละของประดบัตกแต่งในเร่ืองของไม่มีการด าเนินการ พบวา่
ส่วนใหญ่ร้อยละของทั้งหมดไม่มีการเผา/ ฝังกลบ, การน าไปท าปุ๋ย, ร้อยละ 40 ไม่มีการศึกษา
ปริมาณขยะท่ีไดแ้ละอตัราการเกิดต่อวนั, ร้อยละ 45 ไม่มีการจดัท าแผนปฏิบติัการก าจดัขยะ, ร้อย
ละ 35 ไม่มีการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง, การน าไปขายให้รถซาเลง้/ ร้านรับซ้ือของเก่า, ร้อยละ 
30 ไม่มีการใชบ้ริการก าจดัขยะของเทศบาลต าบลสันก าแพง, ร้อยละ 25 ไม่มีการน าไปรีไซเคิล 
ส่วนในเร่ืองของมีการด าเนินการ พบวา่ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีการน าไปรีไซเคิล, ร้อยละ 70 มีการ
ใชบ้ริการก าจดัขยะของเทศบาลต าบลสันก าแพง, ร้อยละ 65 มีการคดัแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง, มี
การน าไปขายให้รถซาเลง้/ร้านรับซ้ือของเก่า, ร้อยละ 60 มีการศึกษาปริมาณขยะท่ีไดแ้ละอตัราการ
เกิดต่อวนั, ร้อยละ 55 มีการจดัท าแผนปฏิบติัการก าจดัขยะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการของ
กรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด 3 ขอ้ ดงัน้ี (1) การแยกขยะ เพื่อลดขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัจริงๆ ให้
เหลือนอ้ยท่ีสุด (2) การน ากลบัมาใช้ใหม่ (Recycling) (3) ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวม
ลงทุนและด าเนินการจดัการขยะ 

ผลิตภณัฑ์ทั้ง 3 ประเภท คือ ผลิตภณัฑ์กระดาษสาและแปรรูป ผลิตภณัฑ์ผา้และ
เคร่ืองแต่งกาย ผลิตภณัฑ์ของใช้และของประดบัตกแต่ง ประเด็นการศึกษาคร้ังน้ีได้พิจารณาถึง
มลพิษท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต คือมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากน ้ า อากาศและมลพิษท่ีเกิดจากขยะมูล
ฝอย โดยแบบสอบถามปลายปิด (มีหรือไม่มีการจดัการ) แบ่งออกเป็น 24 ขอ้ พบวา่ผูผ้ลิตส่วนมาก
ยอมรับว่ามีการจดัการส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตน้อยอาจเป็นเพราะ (1) ผูผ้ลิตยงัอาจขาด
ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อมและผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต (2) 
ความเคยชินและความสะดวกในการท างานของผูผ้ลิตนั้นเอง (3) ขอ้จ ากดัในดา้นพื้นท่ีประกอบการ
ซ่ึงอยู่ในบริเวณบา้นพกัอาศยั (4) เงินทุนในการใช้ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตท่ี
สามารถลดมลพิษได ้อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตใหค้วามส าคญักบัการจดัการขยะมูลฝอยมากท่ีสุด อาจเป็น
เพราะเศษท่ีเหลือจากการผลิตจะมีขยะมูลฝอยมากท่ีสุด และถ้าไม่มีการจดัการขยะมูลฝอยก็จะ
สะสมในสถานท่ีท างาน ท าให้ไม่สะดวกในการท างาน ในขณะท่ีละเลยการจดัการมลพิษทางน ้ า
และอากาศอาจเกิดจากความเคยชินของผูผ้ลิต และเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ไดช้ดัเจน 
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การเปลีย่นแปลงเชิงพฒันาการของนักศึกษา 
จากการเก็บขอ้มูลในรายวิจยัทางส่ิงแวดล้อม พบว่านกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงก่อนการ

เรียนรู้ และหลงัจบการเรียนรู้ นกัศึกษามีพฒันาการในทางท่ีดีข้ึน ในหลายๆ ดา้นดงัน้ี 
1. ผลการด าเนินกจิกรรมการเรียนการสอน  

 จากการด าเนินกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริมการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยทาง
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของของโครงการวิจยั ซ่ึงในการด าเนินการวิจยัระยะท่ี 1 จะเน้น
กิจกรรมท่ีใช้ส าหรับการประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสรุปผลของการจดัการเรียนการ
สอนเป็นหลกั ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าจากการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาวิจยัส่ิงแวดลอ้ม 
แบบบูรณาการฯ ไดด้งัน้ี 
 สรุปผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาที่ผา่นกระบวนการบูรณาการของนกัศึกษา หลกัสูตร
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 20 คน ที่เขา้ร่วม
โครงการ พบวา่ มีนกัศึกษาท่ีไดค้ะแนนเก็บตั้งแต่ 80% ข้ึนไป จ านวน 9 คน, คะแนนระหวา่ง 75 –
79 % จ านวน 5 คน, คะแนนระหวา่ง 70-74% จ านวน 4 คน, คะแนนระหวา่ง 65-69% จ านวน 1 
คน และคะแนนระหวา่ง 60-64% จ านวน 1 คน  
 ภายหลงัจากการเสร็จส้ินโครงการนกัศึกษาผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการสังเกต พูดคุย และ
การจดักิจกรรมระหวา่งเรียนมาเป็นขอ้มูลในการสรุปส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาซ่ึง พบวา่ นกัศึกษาได้
มีการเปล่ียนแปลงตนเองเชิงพฒันาการในหลายๆ ดา้น ท่ีส าคญัไดแ้ก่ ไดก้ระบวนทศัน์ใหม่ของ
นกัวิชาการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมกบัการท างาน (ใช้ชุมชนเป็นสถานท่ีเรียนรู้ ไม่อยู่ในเฉพาะ
ห้องปฏิบติัการ) นกัศึกษามีโอกาสตดัสินใจ พิจารณา และประเมินขอ้มูลจากการเรียนรู้ และมีการ
เสียสละผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งการท างานเป็นกลุ่มและความสามคัคี เป็นตน้ ซ่ึงสามารถแยกเป็น
ประเด็นไดด้งัน้ี  

2. ด้านความรู้ /ทฤษฎี  
นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความใฝ่รู้ในการเรียนรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้มากข้ึน

กว่าเดิม มีความรู้เก่ียวกับรายวิชาวิจยัทางส่ิงแวดล้อมมากข้ึน มีการเรียนรู้ทางการปฏิบติัการทาง
วทิยาศาสตร์แบบใหม่โดยยึดเอาชุมชนเป็นกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้และศึกษาจากสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง
นกัศึกษามีการใชท้รัพยากร (วสัดุ แรงงาน อุปกรณ์ สารเคมี เคร่ืองมือ ฯลฯ) ไดอ้ยา่งเหมาะสมมีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้โดยไม่ยดึติดในต ารา เอกสารประกอบการเรียนรู้เพียงอยา่งเดียวและมี
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใชห้อ้งเรียนหอ้งปฏิบติัการ และชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่กนัไป 
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3. ด้านความรู้  
  หลังจบการเรียนรู้  น ักศึกษาได้ทราบและมีความรู้ที่ดี ข้ึนเกี่ยวก ับหล ักการและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาวิจยัทางส่ิงแวดลอ้ม และรวมถึงหลกัการและวิธีการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์
ชั้นสูง นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แบบบูรณาการฯ ในการศึกษาปัญหาชุมชนได้ นักศึกษา
สามารถพฒันาองคค์วามรู้ไดจ้ากการปฏิบติังานจริง ทั้งในหอ้งปฏิบติัการและในชุมชน 

นกัศึกษามีความรู้มากข้ึนเก่ียวกบัการปฏิบติังานในห้องปฏิบติัการ และเคร่ืองมือชั้นสูง
ในห้องปฏิบติัการในการวิเคราะห์คุณภาพส่ิงแวดล้อม มีโอกาสตดัสินใจ พิจารณา และประเมิน
ขอ้มูลจากการเรียนรู้สามารถแกปั้ญหาและวิเคราะห์ไดอ้ยา่งละเอียดมีการวางแผนและการเตรียมตวั
ก่อนลงมือปฏิบติัส่ิงใดก่อนเสมอมีการตรวจสอบและการติดตามผลการท างานอยา่งสม ่าเสมอและ
รับผดิชอบงานตามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4. ด้านเจตคติ ทศันคติ 
 นกัศึกษามีทศันคติต่อเพื่อนร่วมชั้น อาจารย ์และการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นท่ีดีโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในการเขา้ไปศึกษาปัญหาชุมชน ท าให้มีทศันคติเก่ียวกบัชุมชนท่ีดีข้ึนเป็นผูมี้
ความเช่ือมัน่ในความคิดของตนเองและยอมรับความคิดเป็นของผูอ่ื้นไดดี้  

นกัศึกษามีความเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน มุ่งการท างานเป็นกลุ่มและมีความสามคัคี
มากข้ึน  มีจิตใจหนกัแน่นไม่อ่อนไหวหรือเปล่ียนแปลงง่าย มีความเช่ือมัน่ในความคิดของตวัเอง
และยอมรับคามคิดเห็นของผูอ่ื้นมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ต่อตนเองและผูอ่ื้น มี
ทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ท่ีใชชุ้มชนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้มีทศันคติท่ีดีข้ึนต่อ
อาจารยแ์ละเพื่อนในการท างานและการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพนัธ์อนัดีกบัคนรอบขา้ง ผูอ่ื้น และ
ชุมชน ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ มีบุคลิกภาพของความ
เป็นผูน้ ามากยิง่ข้ึนรวมถึงความกลา้คิด กลา้ตดัสินใจ และกลา้ท า 
 5. ด้านกระบวนทัศน์ของนักศึกษาต่อชุมชนและการเรียนรู้ร่วมกนั 
  เกิดความตระหนักต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาท่ีเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มท างาน และกบัชุมชน และส่วนหน่ึงสามารถน าความรู้ท่ี
ไดไ้ปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในอนาคตต่อการแกปั้ญหาต่อไป เกิดปรับเปล่ียนกระบวน
ทศัน์ใหม่ของนกัศึกษา ซ่ึงมีบทบาทเป็นนกัวิชาการวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน
รวมถึงการตระหนกัถึงความส าคญัของชุมชนและการอยูร่่วมกนัในชุมชน ซ่ึงการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนนั้น จกัตอ้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ไม่ใช่แค่เพียงฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงกระท า แล้วจะ
ส าเร็จได ้
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6. การเปลีย่นแปลงเชิงพฒันาการของภาคชุมชน 
 ในส่วนของการเปล่ียนแปลงภาคชุมชนพบวา่ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนไดค้วามรู้เร่ือง
ปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ินของตนเองและทอ้งถ่ินรอบขา้ง และผูป้ระกอบการธุรกิจ
ชุมชนมีความตระหนัก ถึงปัญหาทางด้านส่ิ งแวดล้อมมากยิ่ ง ข้ึน  และ ท่ีส าคัญท่ี สุดคือ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจชุมชนมีความรู้สึกอยากท่ีจะแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนแต่ยงัมีขอ้จ ากดัใน
เร่ืองของงบประมาณ ความรู้ และทรัพยากรบุคคล ท่ีมีความรู้ท่ีจะเขา้ไปแกไ้ขปัญหาร่วมกบัชาว
บา้รน อย่างแทจ้ริง  
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