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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอันดับต้นๆ                 
ของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมานั้ น จะเห็นได้ว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากร                  
ท่ีหลากหลายของประเทศไทยเป็นอยา่งมากท าใหผ้ลของการพฒันาประเทศท่ีผา่นมาขาดความสมดุล
ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะการเพิ่มปริมาณประชากร             
ท าให้มีความตอ้งการใช้ทรัพยากรมากข้ึนทรัพยากรธรรมชาติถูกน ามาใช้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยท าใหท้รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเสียสมดุล อีกทั้งยงั
น ามาซ่ึงปัญหาของเสีย ท่ีเรียกวา่มูลฝอย หรือขยะ ตกคา้งจากการน าทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีมีใชก้นัอยา่งมากมาย ผลจากการผลิตท่ีไม่ไดค้  านึงถึงกระบวนการจดัเก็บ และท าลายขยะมูล
ฝอยท าให้ประเทศก าลงัพฒันาทั้งหลายรวมถึงประเทศไทยดว้ยมีจ านวนขยะเพิ่มข้ึนในแต่ละปีโดย
คาดวา่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 15.04 ลา้นตนั หรือวนัละ 41,213 ตนั เพิ่มข้ึน
จากปี 2550 ประมาณ 0.32 ลา้นตนั หรือร้อยละ 2.18 โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีปริมาณขยะท่ีเก็บ
ขนไดป้ระมาณวนัละ 8,970 ตนั เขตเทศบาลเมืองและเมืองพทัยาคาดวา่มีประมาณวนัละ 14,766 ตนั
และนอกเขตเทศบาลประมาณวนัละ 17,477 ตนั ดา้นการจดัการขยะมูลฝอย พบวา่มีขยะท่ีไดรั้บการ
จดัการอย่างถูกตอ้งประมาณ 15,444 ตนัต่อวนั หรือร้อยละ 37 ของปริมาณขยะทัว่ประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถก าจดัขยะมูลฝอยไดท้ั้งหมด ในเขตเทศบาลเมืองและเมืองพทัยามีสถานท่ี
ก าจัดมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและสามารถเดินระบบได้แล้วจ านวน  107 แห่ง  ก าจัดได้
ประมาณ 5,240 ตนัต่อวนั ร้อยละ 35 ของปริมาณขยะในเขตเทศบาล ส่วนนอกเขตเทศบาล สามารถ
ก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งถูกหลกัสุขาภิบาลไดเ้พียง 1,234 ตนัต่อวนั หรือร้อยละ 7 ของปริมาณขยะนอก
เขตเทศบาล (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2551) และในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ผลิตขยะจ านวนคนละ 2.12 กิโลกรัมต่อวนั มากกว่าคนกรุงเทพฯและทุกจงัหวดัทัว่ทั้งประเทศไทย 
ท าใหเ้ทศบาลนครเชียงใหม่ตอ้งใชง้บประมาณกวา่ 200 ลา้นบาท เพื่อก าจดัขยะ (มูลนิธิสุขภาพไทย, 
2553) 
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ขยะมูลฝอยท่ีเพิ่มมากข้ึนเหล่าน้ีล้วนเป็นท่ีมาส าคญัของปัญหามลพิษต่างๆ เป็นตวัการ
ส าคญั ท่ีก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม เม่ือมีขยะมูลฝอยจ านวนมาก แต่ชุมชนไม่สามารถเก็บขน            
และก าจดัขยะมูลฝอยได้อย่างหมดจดหรือจดัการขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกสุขลกัษณะ ขยะมูลฝอย              
จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ดงักล่าวคือ อากาศเสีย อนัเกิดจากการเผาขยะมูลฝอย
กลางแจง้ ก่อให้เกิดควนัและสารพิษทางอากาศท าให้ คุณภาพอากาศเส่ือมโทรม ปัญหาน ้ าเสีย ท่ีเกิด
จากกองขยะมูลฝอยบนพื้นมีจ านวนมาก เม่ือฝนตกลงมาบนกองขยะมูลฝอยท าให้เกิดการเน่าเสียของ
มูลฝอย เม่ือมูลฝอยท่ีเน่าเสียถูกชะลา้งลงสู่แหล่งน ้าท าใหเ้กิดเป็นมลพิษทางน ้า รวมถึงแหล่งพาหะน า
โรคท่ี เกิดจากกองขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ของหนูและแมลงวนัรวมถึงแมลงคลานต่างๆ 
เหล่าน้ีลว้นเป็นพาหะน าโรคติดต่อท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนทั้งส้ิน สุดทา้ยคือ
เหตุร าคาญและความไม่น่าดู เกิดจากการเก็บขนขยะมูลฝอยไม่หมดเม่ือสะสมนานเขา้มูลฝอยเหล่าน้ี
เกิดการเน่าเสีย ท าใหส่้งกล่ินเหมน็รบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม ไม่เป็นสุนทรียภาพ 

จะเห็นไดว้า่ขยะมูลฝอยไดส้ร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนอยา่งมากซ่ึงปัจจุบนัในทุก
ภาคส่วนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าจดัมูลฝอยเหล่าน้ีโดยการน ามูลฝอยกลบัมาใช้ประโยชน์อีก
คร้ังซ่ึงในปี 2553 กระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มคาดวา่มีการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ประมาณ 3.405 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 15.04 
ตนั โดยมีการคดัแยกและน ากลบัคืนขยะรีไซเคิล ประเภท เศษแกว้ กระดาษ เหล็ก อะลูมิเนียม ผา่น
กิจกรรมต่างๆ เช่น ศูนยว์สัดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล การน าขยะอินทรียม์าหมกัท าปุ๋ย
อินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพ และการน าขยะมูลฝอยมาผลิตพลงังานไฟฟ้า  

ดงันั้น การจดัการมูลฝอยดว้ยการลดใชมู้ลฝอยจากแหล่งก าเนิด และการแยกมูลฝอยตาม
ประเภทก่อนน าไปสู่กระบวนการก าจดัจึงน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการป้องกนัและแกไ้ขมูลฝอย
ไดอ้น่ึงการจะแกไ้ขปัญหาใหย้ ัง่ยนืไดน้ั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และของคนทุกคน
ในสังคม ดว้ยการการปลูกสร้างจิตส านึกให้ตระหนกัต่อปัญหาและการจดัการขยะมูลฝอย เพราะ
ความตระหนักต่อความรุนแรงของปัญหามีความส าคญัยิ่งต่อการน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอยดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาของ ธนพร  เล่ือนประไพ (2547) ศึกษาเร่ืองความรู้
และความตระหนกัต่อการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากครัวเรือนของแม่บา้น ชุมชนบา้นเด่น
สามคัคีเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ไดอ้ธิบายวา่ กลุ่มแม่บา้นท่ีมีความตระหนกัถึง
ความรุนแรงของปัญหาขยะมูลฝอยนั้นจะร่วมมือในการคดัแยกขยะเป็นอย่างดีซ่ึงสอดคล้องกบั
การศึกษาของ วิชยั  ลกัษณ์รุจิ (2541) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของ
ครัวเรือน กรณีชุมชนบา้นหลวย เทศบาลเมืองล าพูน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีความ
ตระหนกัต่อปัญหาขยะของชุมชน จึงท าให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนในชุมชนกบัผูน้ า
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ชุมชนในการจดัการขยะมูลฝอยและกิจกรรมอ่ืนๆ เช่นเดียวกบั เรืองเดช  ทองสถิต (2545) ศึกษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นในการจดัการขยะชุมชน กรณีศึกษาต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัน่าน ได้ให้แนวทางในการจดัการขยะในชุมชนท่ีไดจ้ากการศึกษาคือ การลดการเกิดขยะ           
ในชุมชน โดยใช้มาตรการท่ีใครเป็นผูก่้อขยะผูน้ั้นตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้นแนวทางในการปฏิบติั             
คือ ให้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในชุมชน แต่ทั้งน้ีแนวทางการจดัการขยะให้ได้ผล          
เป็นท่ีน่าพึงพอใจและเกิดการมีส่วนร่วม  

ปัจจุบนัหมู่บา้นจดัสรรไดมี้จ านวนเพิ่มมากข้ึนในแต่ละเขตเทศบาลเช่นในเขตเทศบาล
ต าบลสันผกัหวานมีจ านวนหมู่บา้นจดัสรรถึง 12 หมู่บา้น มีหมู่บา้นขวญัเวียงเป็นหมู่บา้นท่ีมีขนาด
ของหมู่บา้นใหญ่ท่ีสุดและมีประชากรอยูห่นาแน่นท่ีสุดทั้งท่ีเป็นประชากรแฝงไดแ้ก่ ผูพ้กัอาศยัท่ี
ไม่ได้เป็นเจา้ของบา้นแต่เป็นผูเ้ช่าอาศยัท่ีเช่าอาศยัระยะยาว หรือระยะสั้ นสับเปล่ียนหมุนเวียน            
กนัไป และประชากรจริงคือผูท่ี้เป็นเจา้ของบา้นพกั เม่ือความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากข้ึนน้ี
ท าให้ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนเพิ่มปริมาณข้ึน โดยในปัจจุบนัหมู่บา้นขวญัเวียงมีจ านวนครัวเรือน 
550 ครัวเรือน ปริมาณขยะต่อวนัโดยประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม ส่วนการจดัการขยะให้เทศบาล
เป็นผูจ้ดัเก็บ โดยให้ผูพ้กัอาศยัซ้ือถุงขยะจากเทศบาล จากนั้นจึงรวมขยะท่ีจะทิ้งทุกประเภทรวม         
ในถุงใบเดียวโดยไม่มีการคดัแยก ถึงแมเ้ทศบาลจะมาจดัเก็บเป็นประจ า แต่ในหมู่บา้นก็ยงัคงมีเศษ
ขยะตกคา้งตามพื้นถนน ใบไมแ้ห้งท่ีใส่ในถุงไม่หมดก็มีการกองทิ้งไวข้า้งบา้น แต่ในบางบา้นไดมี้
การแยกขยะพลาสติก ขยะมีพิษโดยมีกล่องของตวัเองวางไวห้นา้บา้น ไม่ทิ้งรวมกนัในถุงเทศบาล 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ในเร่ืองของความตระหนกัในการจดัการขยะ
มูลฝอยท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกวนัในหมู่บ้านขวญัเวียง และมีปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อความ
ตระหนัก ความวิตกกังวลต่อปัญหาขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยของผู ้พ ักอาศัย              
ในหมู่บา้นขวญัเวียง ผลจากการศึกษาน้ีจะน าไปสู่แนวทางในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น
อยา่งไรในภายภาคหนา้ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนักในการจดัการขยะท่ีเหมาะสมของผูพ้กั
อาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

1.2.2  เพื่อศึกษาระดบัความรู้ ในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญั
เวยีง 
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1.2.3 เพื่อศึกษาความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยั              
ในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ืองความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของผู ้พกัอาศัยในหมู่บ้าน              
ขวญัเวยีง ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ   
1.3.1.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั การเห็นคุณค่าในการจดัการขยะของผูพ้กั

อาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง  
 1) ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ คือ สภาพส่ิงแวดลอ้ม

ภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ สถานท่ีท้ิงขยะ และระบบการจดัเก็บขยะของหมู่บา้นขวญัเวียง และปัจจยั
ทางสังคม คือ สภาพทางเศรษฐกิจ วถีิชีวติ ครอบครัว ผูน้ าชุมชน 

 2) ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา คือ ความรู้เดิม การสังเกต
พิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจพร้อมท่ีจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจดัการขยะมูลฝอย              
การเห็นคุณค่า และปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยู่อาศยั              
ในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

1.3.1.2 ระดบัความรู้ การเห็นคุณค่า และความตระหนกัต่อการจดัการขยะของผู ้
พกัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

1.3.1.3 การจดัการขยะในครัวเรือนของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 
1.3.1.4 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะ และแนวโนม้ในการจดัการขยะมูลฝอยของ

ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง ท่ีเหมาะสม 
1.3.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
การวิจยัคร้ังน้ี ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา ได้แก่ หมู่บา้นขวญัเวียง หมู่ 3 ต าบลสัน-

ผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากหมู่บา้นขวญัเวียงเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ ท่ีมี
ผูพ้กัอาศยัท่ีมีความหลากหลายดา้นวยัวุฒิ และคุณวุฒิ การศึกษา อาชีพ และรายได ้รวมถึงมี  อตัตา
การใชท้รัพยากรธรรมชาติ และพลงังานมากจึงท าใหมี้จ านวนมูลฝอยต่อครัวเรือนค่อนขา้งสูง 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีจะท าการศึกษาทั้งหมดเป็นประชากรท่ีเป็นหัวหน้าครัวเรือนท่ีพกัอาศัย             

ในหมู่บา้นขวญัเวยีงจ านวน 550 คน (ส านกังานนิติบุคคลหมู่บา้นขวญัเวยีง, 2553) 
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1.3.4  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ท าการศึกษาในปี 2553 – 2554  
 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ควำมตระหนักในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย หมายถึง ความรู้ การเห็นคุณค่า และการให้
ความส าคญัโดยการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ ในการจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของตวัเอง และสังคมส่วนรวม ในการวิจยัคร้ังน้ีวดัจากการเห็นคุณค่าเก่ียวกบัการ
จดัการขยะมูลฝอย โดยแบ่งระดบัความเห็นเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไม่แน่ใจ และ
เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ขยะมูลฝอย หมายถึง  ของเสียท่ีอยู่ในรูปของแข็ง หรืออ่อนบา้งมีความช้ืนอยู่ อาจมีน้อย
หรืออาจไม่มีความช้ืนเลย บางชนิดสามารถย่อยสลายเองไดต้ามธรรมชาติเช่น เศษใบไม ้กระดาษ 
เศษอาหารแต่บางชนิดไม่สามารถยอ่ยสลายไดต้ามธรรมชาติ เช่นพลาสติก ขวดแกว้ 

กำรจัดกำรขยะมูลฝอย หมายถึง รูปแบบ หรือกระบวนการเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย
นบัตั้งแต่การก าหนดประเภทขยะ การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การก าจดั การแปลงรูป
ของขยะมูลฝอย โดยมีมาตรการป้องกนัไม่ใหข้ยะมูลฝอยเป็นสาเหตุใหเ้กิดความร าคาญ สร้างความ
สกปรก เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค 

กำรจัดกำรขยะในครัวเรือน หมายถึง กระบวนการในการจดัการในแต่ละขั้นตอนท่ีจะมีผล
ต่อปริมาณขยะในครัวเรือน โดยเร่ิมจากพฤติกรรมเร่ิมตน้ในการสร้างขยะในครัวเรือน เช่น การ
เลือกใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑแ์ละ แนวทางการจดัการก่อนน าไปทิ้ง  

หัวหน้ำครัวเรือน หมายถึง บุคคลผูซ่ึ้งเป็นท่ียอมรับนับถือของสมาชิกอ่ืนในครัวเรือน  
โดยยกย่องให้เป็นหัวหน้า อาจจะเป็นผูรั้บผิดชอบทางด้านการเงินและสวสัดิการของครัวเรือน
หรือไม่ก็ตาม 

ขยะครัวเรือน หมายถึงวสัดุ หรือของท่ีไม่ตอ้งการใช้ประโยชน์จากครัวเรือน เช่น เศษ
อาหาร กระดาษ แกว้ กระป๋องโลหะ พลาสติก ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี เป็นตน้ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อควำมตระหนัก หมายถึง ส่ิงท่ีส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในการจดัการขยะของ
ผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง  ประกอบดว้ย ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  

 ปัจจัยภำยใน หมายถึง ปัจจยัอนัเกิดจากตวัผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง ได้แก่ ปัจจยั
ทางดา้นจิตวิทยา คือ ความรู้เดิม การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจพร้อมท่ีจะรับรู้ขอ้มูล
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ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย การเห็นคุณค่า และปัจจยัส่วนบุคคล คือ อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

ปัจจัยภำยนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัอนัเกิดจากส่ิงภายนอกตวัผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง ไดแ้ก่ 
ปัจจยัทางดา้นกายภาพ คือ สภาพส่ิงแวดลอ้มภายในหมู่บา้น ไดแ้ก่ สถานท่ีทิ้งขยะ และระบบการ
จดัเก็บขยะของหมู่บา้นขวญัเวียง และปัจจยัทางสังคม คือ สภาพทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิต ครอบครัว 
ผูน้ าชุมชน 

 
 


