
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากในปจจุบันประชาชนโลกมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีอายุยืนยาวมากขึ้น
กวาอดีตที่ผานมา จึงสงผลใหการดําเนินการในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีการขยายตัว
อยางรวดเร็ว เพื่อสนองตอบตอความตองการของมนุษยในดานอุปโภคและบริโภคของคนในโลก 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ความเจริญกาวหนาทางดานเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงความมั่งคั่ง 
ทางเศรษฐกิจกลับกลายเปนปจจัยสนับสนุนใหประชาชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซ่ึงมิไดเพิ่มจํานวน
ประชาชนเพียงอยางเดียว แตยังเพิ่มความคิดที่จะอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ ใหมีความ
มากชนิดขึ้น และอํานวยความสะดวกไดมากกวา ดังนั้นไมวากิจกรรมภาคการเกษตร  หรือ
ภาคอุตสาหกรรมจึงจําเปนตองตอบสนองดวยการใช เทคนิค  และวิธีการที่ ซับซอนและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นดวย เมื่อปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรมีความเขมขนมากขึ้น นํามา
ซ่ึงปญหาของเสีย (waste) และปญหามลพิษ (pollution) ดวยเหตุนี้การสรางความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจจึงมีผลกระทบไปถึงการลด หรือทําลายคุณภาพสิ่งแวดลอมไปดวย โดยที่ผานมามนษุยเอง
ก็มิไดใสใจในเรื่องของมลภาวะอันเกิดจากพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภคของตัวเอง  ไมวาจะ
เปน มลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ํา มลภาวะทางเสียง เปนตน ดังนั้นเราควรตระหนักถึงผล
พลอยไดที่ไมพึงประสงคอันเกิดจากความเจริญกาวหนาของวิทยาการสมัยใหมดวย (มนัส สุวรรณ 2539)  
ซ่ึงปญหามลภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น ไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม              
และระบบนิเวศวิทยาของโลกทําใหมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในทิศทางที่แยลงกวาเดิม              
เพราะเกิดความไมสมดุลกันระหวางประชาชนกับทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังทําใหเกิดขยะ
เพิ่มขึ้นในอัตราเรงอยางมากมายและรวดเร็ว แปรผันตามจํานวนประชาชนที่เพิ่มขึ้น หากมองอยาง
ผิวเผินแลวขยะมูลฝอยนั้นไมไดมีผลกระทบตอมนุษยมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะผลกระทบที่
เกิดขึ้นโดยตรงกับมนุษยนั้นยังอยูในขั้นที่ไมรุนแรง และชัดเจนมากนัก แตในความเปนจริงแลว
ขยะ จะกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมเปนอยางมาก และจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษยทั้งทางตรงและทางออม ดวยวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเราสามารถผลิตสิ่ง
ตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อประโยชนในการใชสอยของมนุษย ส่ิงหนึ่งที่กอใหเกิดประโยชนแตมีโทษควบคู
กันมา คือ พลาสติก  พลาสติกเปนสารประกอบจําพวกไฮโดรคารบอนที่มนุษยสังเคราะหขึ้นโดย
อาศัยขบวนการทางเคมี นักวิทยาศาสตรเรียกพลาสติกเหลานี้วา “โพลิเมอรสังเคราะห” วัตถุดิบที่
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นํามาสังเคราะหเปนพลาสติก อาจมาจากปโตรเลียม คือ น้ํามันเชื้อเพลิง ถานหิน และกาซธรรมชาติ 
หรืออาจสังเคราะหขึ้นจากแปง น้ําตาล แอลกอฮอล  หรือสินแรอ่ืน ๆ (กรมควบคุมมลพิษ, 2546) 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของพลาสติกยอยสลายไดยาก ทุกวันนี้มีผูใช
ถุงพลาสติกกันอยางแพรหลายเพราะมีขอดีหลายประการ อาทิ พลาสติกเปนวัสดุที่มีลักษณะ
หลากหลายอยางที่เหนือกวาวัสดุอ่ืนในธรรมชาติมีน้ําหนักเบาและมีความยืดหยุนสูง เปนผลผลิต
พลอยไดจากปโตรเลียม เมื่อเอาสารอื่น ๆ ผสมเขาไป พลาสติกก็จะมีลักษณะพิเศษขึ้นมาซึ่งมีสวน
สําคัญในการขับเคลื่อนโลกทําใหสามารถนําไปใชงานไดมากมายทั้งในครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม  ทั้งยังมีความทนทาน  ไมเปนสนิม ไมเนาเปอย และมีราคาถูก แตขอเสียของ
ถุงพลาสติกก็คือ ขอดีทั้งหมดที่กลาวมาขางตนโดยมองในมุมยอนกลับกันนั่นเอง พลาสติกคือภัย
รายที่คุกคามแบบเงียบ ๆ ที่กําลังรุกลํ้าเขามาอยางไมหยุดยั้งและไมทันไดรูตัว ถาจะเปรียบพลาสติก
กับวัสดุอ่ืน ๆ ถือไดวาพลาสติกมีความปลอดภัยคอนขางสูง เพราะไมมีพิษเหมือนโลหะหนัก เชน 
ตะกั่ว แคดเมียม หรือสารเคมีอันตรายอื่น ๆ แตดวยความที่ถุงพลาสติกเปนวัสดุที่ยอยสลายโดย
ธรรมชาติไดยากมาก ซ่ึงหากปลอยใหยอยสลายตามธรรมชาติ จะใชเวลานานกวา 450 ป (กรม
สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2546) คนสวนใหญจึงไดใชวิธีการกําจัดดวยการเผา ซ่ึงเปนการสราง
พิษรายแรงใหส่ิงแวดลอมมากขึ้น ตองสรางโรงเผาขยะ ตองใชแรงคน และผลาญพลังงานเชื้อเพลิง
ที่นับวันจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมแลวเปนเงินมูลคามหาศาล และหากกระบวนการเผา
ไมมีการดักจับไอระเหย จะทําใหกาซพิษจําพวกซัลเฟอร ไดออกไซด ไฮโดรเจนคลอไรด และ
ไฮโดรเจนฟลูออไรด ซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรดแก ฟุงกระจาย ไปทั่วปะปนไปในอากาศ เมื่อฝนตก
กาซพิษเหลานี้จะรวมตัวกับน้ําฝน กลายเปนฝนกรดที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม หรือการฟุง
กระจายในอากาศของสารจําพวกโลหะหนัก เชน แคดเมียม ตะกั่ว สังกะสี เมื่อหายใจเอาโลหะหนัก
เหลานี้เขาไปสะสมในรางกายมาก ๆ ก็จะกอใหเกิดโรครายแรงตาง ๆ มากมาย รวมไปถึงการเผา
ขยะประเภทนี้ตองใชความรอนที่มีอุณหภูมิสูงพอที่จะไมเกิดสารไดออกซินดวย (กรมควบคุม
มลพิษ, 2546 อางแลว) ที่สําคัญวิธีการนี้กลับสงผลรายแรงทําใหช้ันบรรยากาศของโลกถูกทําลาย 
อันเนื่องมาจากสารฟลูออโรคารบอน (CFCs) ไดลอยข้ึนไปยังบนชั้นโอโซนทําใหช้ันบรรยากาศ
ของโลกถูกทําลาย เพราะขยะประเภทพลาสติกตองเผาในที่อุณหภูมิสูงมาก ใชพลังงานเชื้อเพลิง
มาก กอใหเกิดเขมา ควัน กาซตาง ๆ รวมไปถึงกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และสารฟลูออโร
คารบอน (CFCs) อันเปนสวนประกอบที่สําคัญของกาซเรือนกระจก  ที่มีคุณสมบัติดูดซับรังสีความ
รอนจากดวงอาทิตย ไมสามารถสะทอนกลับออกไปยังชั้นบรรยากาศได เปนผลทําใหอุณหภูมิบน
พื้นผิวโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกกันวาสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) จึงกอใหเกิดภาวะ
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ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) หรือภาวะโลกรอน (Global Warming) ในปจจุบัน และที่
สําคัญที่สุดในปจจุบันยังไมมีวิธีกําจัดถุงพลาสติกโดยไมกอใหเกิดมลภาวะขึ้นบนโลกได 

จากสถิติของกรมควบคุมมลพิษพบวา เมื่อป พ.ศ.2545 คนไทยรวมกันผลิตขยะมากถึง               
14 ลานตัน แตสามารถจัดการไดเพียง 9.8 ลานตัน มีขยะที่เปนพลาสติกและโฟมมากถึง 2.3 ลานตัน 
ชีวิตคนไทยในปจจุบันนี้หลีกเลี่ยงการใชถุงพลาสติกแทบไมพน เพราะถุงพลาสติกไดเขามามีสวน
เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อชวยอํานวยความสะดวกสบายในหลาย  ๆ  ดาน                        
เพราะทุกครั้งที่เกิดการบริโภค ก็จะมีถุงพลาสติกติดมาดวยทุกครั้ง ยิ่งบริโภคมากก็ยิ่งมีสวนสราง
ขยะมากขึ้นเปนเงาตามตัว 

 ดังนั้นในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และแกปญหาส่ิงแวดลอมนั้น
วิธีการหนึ่งที่นิยมใชกันคือการใหความรูแกประชาชน เพื่อใหเกิดความตระหนักและเกิดจิตสํานึก
ในการที่จะแกปญหาสิ่งแวดลอม อันเปนแนวทางที่สอดคลองกับกรอบแนวคิดในการจัดการปญหา
มลภาวะของมนัส  สุวรรณ (2536) ซ่ึงเปนวิธีการแกปญหาที่ตนเหตุ อนึ่งในการแกปญหานั้นควร
เร่ิมจากตัวเราเอง และบุคคลรอบขางจากนั้นจึงขยายผลใหกวางขวางยิ่งขึ้นไป 
 เพื่อเปนการเริ่มตนการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ความรู และพฤติกรรมของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการ
ลดมลภาวะจากถุงพลาสติก เพื่อจะไดทราบถึงความรู และพฤติกรรมของประชาชน อันจะทําให
ไดมาซึ่งขอมูลที่มีประโยชน ตลอดจนเปนแนวทางสําคัญในการที่จะทําการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่
เกิดขึ้นในปจจุบันตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนอง
หาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกดิจาก
ถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 ความรูเกี่ยวกบัการลดมลภาวะที่เกิดจากถงุพลาสติกมีความสัมพันธกบัพฤติกรรมการลด
มลภาวะทีเ่กิดจากถุงพลาสติก 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1  ประชาชน ผูที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองหาร อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม (ที่มา: องคการบริหารสวนตาํบลหนองหาร, 2551) 
2  กลุมตัวอยาง โดยเลือกสุมแบบแบงชั้น (ที่มา: วิเชียร เกตุสิงห, 2534) 
ขอบเขตของเนื้อหา 

  1.  ความรูของประชาชนเกี่ยวกับมลภาวะที่สงผลตอส่ิงแวดลอมอันเกิดจาก
ถุงพลาสติก ในดานแหลงที่มาของมลภาวะ ผูที่ทําใหเกิดมลภาวะจากถุงพลาสติก ผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดขึ้น 
  2.  ความรูของประชาชนเกี่ยวกับมลภาวะตาง ๆ ที่เกิดจากถุงพลาสติก ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นตอตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

3.  พฤติกรรมของประชาชนเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 

 
1.5 นิยามปฏบิัติการ 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกนั ผูวิจยัไดกําหนดความหมายของนิยามปฏิบัติการเพื่อการวิจัยคร้ังนี้ 
ดังนี ้

ความรูเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก หมายถึง การจํา การระลึก ขอเท็จจริง
หรือกระบวนการที่ประชาชนไดรับรูในเรื่องที่เกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก ซ่ึง
ไดแกดานปญหาและผลกระทบ ดานการปองกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติก และดาน
การกําจัดขยะพลาสติก ของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
 พฤติกรรมเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก หมายถึง การกระทําหรือการ
ปฏิบัติ การใชภาชนะอื่นแทนถุงพลาสติก เพื่อเปนการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของ
ประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 มลภาวะท่ีเกิดจากถุงพลาสติก หมายถึง พิษภัย อันตรายที่เกิดขึ้นจากถุงพลาสติก ที่มี
ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในดานสภาวะทางอากาศ เชน แกส
พิษที่เกิดจากการเผาถุงพลาสติก ซ่ึงเปนเหตุใหการไหลของน้ําในแมน้ําลําคลองเปนไปไดชาลงจาก
การมีถุงพลาสติกขัดขวางการไหลของน้ํา 

การลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก หมายถึง การทําใหมลภาวะอันเกิดจากถุงพลาสติกให
นอยลง ดวยกระบวนการ 5R อันประกอบดวย  

1. Reduce เปนการลดปริมาณขยะเริ่มตน เชน ซ้ือผลิตภัณฑที่จําเปนเทานั้น ซ้ือผลิตภัณฑที่
บรรจุในหีบหอที่ทําจากวัสดุ ซ่ึงผานกระบวนการรีไซเคิล 
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 2. Repair เปนการซอมแซมสิ่งของตาง ๆ ที่เสียแตสามารถนํามาใชตอไดหากมีการ
ซอมแซมแทนที่จะทิ้งเปนขยะ 
 3. Reject เปนการกําจัดขยะที่ไมสามารถนํากลับมาใชใหมหรือนําไปรีไซเคิลได หรือขยะที่
มีพิษวิธีการกําจัดโดยการนําไปเผาดวยเตาเผาขยะ การฝงกลบอยางถูกสุขลักษณะ และการเทกองไว
บนพื้นดิน 
 4. Reuse เปนการนํากลับมาใชใหมซ่ึงไมตองใชพลังงาน 
 5. Recycle เปนการนําของที่ใชแลวกลับมาเขากระบวนการผลิตใหมใหไดของที่ใกลเคียง
ของเดิมหรือของใหมที่สามารถนํามาใชไดเอง 

 
1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1. ทราบความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

2. ทราบพฤติกรรมการลดมลภาวะจากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร    
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

3. ทราบความสัมพันธระหวางความรูและพฤติกรรมเกี่ ยวกับการลดมลภาวะ               
จากถุงพลาสติกของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

4. ผูมีสวนเกี่ ยวของไดขอมูลสําหรับนําไปใชในการวางแผนการลดมลภาวะ                 
จากถุงพลาสติก 

 
 
 


