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บทที ่2  
แนวคดิ และเอกสารงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง ความตระหนักในการจดัการขยะมูลฝอยของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้น

ขวญัเวยีงในคร้ังน้ีมีแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถรวบรวมไดด้งัต่อไปน้ี 
2.1 บริบทหมู่บา้น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกั 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร 
2.5 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะแบบฐานศูนย ์
2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

2.1 บริบทหมู่บ้าน 

2.1.1 ประวตัิ และทศันียภาพโดยรอบ 
หมู่บา้นขวญัเวยีงตั้งอยูใ่นต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ิมก่อสร้าง

ในปี พ.ศ 2538 มีการก่อสร้างบา้นพกัจ านวน 800 หลงัคาเรือนโดยตั้งแต่ก่อสร้างจนกระทัง่ถึง
ปัจจุบนัปี พ.ศ 2553 มีผูอ้ยูอ่าศยัทั้งส้ิน 550 ครัวเรือน พื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีราบมีท่ีนากระจายตวั
อยูร่อบหมู่บา้น ปัจจุบนัหมู่บา้นขวญัเวยีงอยูใ่นเขตปกครองของเทศบาลต าบลสันผกัหวาน   

 

2.1.2 การบริหารจัดการหมู่บ้าน 
หมู่บา้นขวญัเวียงมีการบริหารงานหมู่บา้นท่ีเรียกว่า “นิติบุคคลหมู่บา้นขวญัเวียง” โดย

คณะท างานน้ีมาจากการเลือกตั้งของคนในหมู่บา้นโดยมีวาระการท างาน 1 ปี มีการบริหารจดัการ
หมู่บา้น ดงัน้ี 

2.1.2.1 การบริหารน ้า หมู่บา้นขวญัเวยีงมีระบบน ้าประปาใชเ้องในหมู่บา้น 
2.1.2.2 การจดัการขยะ ฝ่ายนิติบุคคลไดม้อบหมายงานดา้นการจดัการขยะให้กบั

เทศบาลต าบลสันผกัหวานเป็นผูจ้ดัเก็บขยะในหมู่บา้น โดยให้ผูพ้กัอาศยัซ้ือถุงด าของทางเทศบาล



 8 

ในราคาถุงละ 10 บาท หากบา้นใดไม่บรรจุขยะในถุงด าท่ีมีเคร่ืองหมายของทางเทศบาลจะไม่ไดรั้บ
การจดัเก็บ 

2.1.2.3 การกระจายข่าว หมู่บา้นขวญัเวยีงมีการใชเ้สียงตามสายเพื่อกระจายข่าวใน
หมู่บา้นโดยมีการจดัตั้งเคร่ืองขยายเสียงไวต้ามจุดต่างๆ ในหมู่บา้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 ภาพแผนท่ีทางอากาศหมู่บา้นขวญัเวยีง (A) 
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ภาพ 2 ขยะมูลฝอยท่ีหลงเหลือจากการจดัเก็บ 

ภาพ 5 ขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดรั้บการจดัเก็บและถูกปล่อยทิ้งไว ้

ภาพ 4 ขยะมูลฝอยท่ีรอการจดัเก็บ 

ภาพ 3 ขยะมูลฝอยท่ีรอการจดัเก็บ 

ภาพ 6 ขยะมูลฝอยท่ีเป็นใบไมแ้หง้ 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกบัความรู้ 

จากสาระส าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
ท่ีไดน้อ้มน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบติั ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”  
โดยมียทุธศาสตร์การด าเนินการท่ีก าหนดวสิัยทศัน์ประเทศไทยใหเ้ป็นสังคมท่ีมีความสุขอยา่งย ัง่ยืน 
(Green and Happiness Society) และมุ่งพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา           
และการเรียนรู้  และการบริหารจดัการประเทศสู่ความย ัง่ยืน  ต่อเน่ืองมายงัแผนพฒันาเศรษฐกิจ         
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 ทั้งดา้นความมัน่คง สังคม-วฒันธรรม และเศรษฐกิจ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) ดงันั้น ความรู้ของผูค้นในประเทศ
ย่อมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศในภาพรวม หรืออาจจะกล่าวไดว้่า “ความรู้ คือ
อ านาจ” นั่นเอง ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ได้รวบรวมแนวคิดเก่ียวกบัความรู้ ได้แก่ ความหมาย 
ประเภท ระดบัความรู้ ตลอดจนปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้ ดงัน้ี  

2.2.1 ความหมายของความรู้ 
มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความรู้ ดงัน้ี 
Good, Carter V. (1973) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ความรู้” ไวว้า่ ความรู้เป็นขอ้เท็จจริง 

(Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ์และข้อมูลต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้รับและรวบรวมไวจ้ากประมวล
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนั 

Roger (1978) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ไวว้่า ความรู้ หมายถึง การรับรู้เบ้ืองตน้ซ่ึง
บุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองส่ิงเร้า (S-R) และ
จดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ีผสมผสานระหวา่งความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพทางจิตวิทยา ดว้ย
เหตุน้ีความรู้จึงเป็นความจ า เป็นท่ีเลือกสรรซ่ึงสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง เป็น
กระบวนการภายในท่ีผูอ่ื้นจะรับรู้ไดจ้ากการอนุมานมากกวา่การสังเกตโดยตรง 

Bloom et al (1971) กล่าววา่ ความรู้เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะเร่ืองหรือ
เร่ืองทัว่ไป ระลึกถึงวิธีการ กระบวนการ หรือสถานการณ์ต่างๆ และไดใ้ห้แนวความคิดเก่ียวกบั
ความรู้ไวว้า่ ความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนหน่ึงของพุทธิลกัษณะ ท่ีใชค้วามสามารถทางสติปัญญา
อยูใ่นขั้นต ่าสุด แต่จ าเป็นจะตอ้งมีมาก่อนการเรียนรู้ในขั้นต่อไป ล าดบัต่อไปคือ ความเขา้ใจซ่ึงถือ
ว่าตอ้งใช้ความสามารถทางสติปัญญาท่ีสูงไปอีกขั้นจากความรู้ และการท่ีเราจะท าความเขา้ใจใน
เร่ืองใดนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้เบ้ืองตน้ หรือขอ้มูลจ าเป็นต่อการท าความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ก่อน 
มิฉะนั้นก็ไม่สามารถท าความเข้าใจในเร่ืองนั้นๆ ได้ ล าดับขั้นต่อไป ได้แก่ การน าไปใช้ การ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ก็อธิบายไดใ้นท านองเดียวกนั เช่น ก่อนจะถึงขั้นการ
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น าไปใช้ได้ ตอ้งมีความรู้ และความเขา้ใจในเร่ืองนั้นๆ ก่อน ถา้เป็นการประเมินผล ซ่ึงถือว่าเป็น
ความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงสุด หมายถึงการท่ีเราจะสามารถประเมินผลอะไรนั้นจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจ การน าไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ก่อน 

ประภาเพญ็  สุวรรณ (2520) กล่าววา่ ความรู้เป็นพฤติกรรมขั้นตน้ซ่ึงผูเ้รียนเพียงแต่จ าได ้
อาจจะโดยการฝึกหรือการมองเห็น ไดย้ิน จ าได้ ความรู้ขั้นน้ี ไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบัค าจ ากดัความ 
ความหมาย ทฤษฎี ขอ้เทจ็จริง กฎโครงสร้างและวธีิการแกปั้ญญา 

ชวาล  แพรัตกุล (2526) ได้ให้ความหมาย ความรู้ คือ การแสดงออกของสมรรถภาพ
สมองดา้นความจ าโดยใชว้ธีิการระลึกออกมาเป็นหลกั 

วชิยั  วงษใ์หญ่ (2535) ไดก้ล่าวถึง ความรู้เป็นพฤติกรรมเบ้ืองตน้ท่ีผูเ้รียนจ าไดห้รือระลึก
ไดโ้ดยการมองเห็น ไดย้นิ ความรู้ในท่ีน้ีคือ ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์ค าจ ากดัความ เป็นตน้ 

จิตรา  วสุวาณิช (2528) ไดใ้ห้ความหมายของความรู้ว่า เป็นการจ าขอ้เท็จจริง เร่ืองราว   
รายละเอียดท่ีปรากฏในต าราหรือส่ิงท่ีไดรั้บจากการบอกกล่าวไว ้

พจนานุกรมทางการศึกษา (Morris, 1986) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง 
ข้อเท็จจริง (Facts) ความเข้าใจท่ีได้รับจากประสบการณ์ และเป็นข้อมูลต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้รับ 
ตลอดจนรวบรวมสะสมไวจ้ากประสบการณ์ต่าง ๆ  

จากความหมายดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกโดย
การระลึกออกมาถึงข้อเท็จจริง ความหมาย กฎเกณฑ์ ผูเ้รียนสามารถจ าได้ เพราะได้ผ่านการ
รวบรวมและสะสมไวส้ าหรับการน าไปใชป้ระโยชน์ ในการศึกษาคร้ังน้ี ความรู้จึงหมายถึง ส่ิงท่ีผู ้
พกัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง จ าได ้ระลึกได ้มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ หรือปัญหาขยะในเชิงสังคม ความรู้ก่อให้เกิดลกัษณะทางสังคม เป็นรูปแบบหน่ึงของ
ทุนทางสังคม  

2.2.2 การแบ่งประเภทและระดับความรู้ 
ความรู้ คือ ความเขา้ใจในเร่ืองบางเร่ือง หรือส่ิงบางส่ิง ซ่ึงอาจจะรวมไปถึงความสามารถ

ในการน าส่ิงนั้นไปใชเ้พื่อเป้าหมายบางประการ ความสามารถในการรู้บางอยา่งน้ีเป็นส่ิงสนใจหลกั
ของวชิาปรัชญา และมีสาขาท่ีศึกษาดา้นน้ีโดยเฉพาะเรียกวา่ญาณวิทยา ความรู้ในทางปฏิบติัมกัเป็น
ส่ิงท่ีทราบกนัในกลุ่มคน และในความหมายน้ีเองท่ีความรู้นั้นถูกปรับเปล่ียนและจดัการในหลายๆ 
แบบ การแบ่งประเภทและระดบัความรู้นั้น มีนกัวชิาการอธิบายไว ้ดงัน้ี 

สุรางค ์ โคว้ตระกลู (2541) แบ่งประเภทความรู้ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1. ความรู้เฉพาะส่ิง ซ่ึงเป็นความสามารถระลึกหรือจ าไดใ้นเร่ืองเก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะ

ส่ิงและขอ้เทจ็จริงเฉพาะส่ิง 
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2. ความรู้เร่ืองวถีิและวธีิการเก่ียวกบัแบบแผนนิยม แนวโนม้และล าดบัเหตุการณ์ 
3. ความรู้เร่ืองสากล และนามธรรมในสาขาต่างๆ เป็นความรู้ความสามารถในเร่ืองแผน

และรูปแบบท่ีส าคญั ทั้งท่ีเป็นโครงสร้าง ทฤษฎี และขอ้สรุป 
Bloom et al (1971) ไดจ้ดัระดบัความรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัความรู้ ความคิด และ

การน าความรู้ไปประยกุตด์งัน้ี 
1. ความรู้ (Knowledge) เป็นความรู้เก่ียวกับค าจ ากัดความของส่ิงต่างๆ และความรู้

เก่ียวกบัวธีิการท่ีจะใชเ้ก่ียวกบัเฉพาะส่ิง 
2. ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง การมีความเขา้ใจในความรู้ท่ีเรียน โดยสามารถ

อธิบายค าพดูของตนเอง 
3. การน าความรู้ไปประยกุต ์(Application) หมายถึง ความสามารถจะน าส่ิงท่ีเรียนรู้มาใช้

ในประสบการณ์ชีวติประจ าวนั 
4. การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถท่ีแบ่งท่ีตอ้งเรียนรู้ออกเป็นส่วนยอ่ย 

และแสดงความสัมพนัธ์ของส่วนยอ่ยเหล่านั้น 
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถท่ีจะรวบรวมส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ หรือ

ประสบการณ์เขา้เป็นส่ิงใหม่ 
6. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชค้วามรู้ท่ีไดเ้รียนมาในการ

ตดัสินวนิิจฉยัคุณค่าของส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ 
เม่ือพิจารณาในมิติของการจดัการความรู้ อธิบายถึงประเภทของความรู้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม, 2549) 
1. ความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
ความรู ประเภทน้ีเขา้ถึงได้จากการบอกเล าของผูใ้ห้ความรู้ ซ่ึงมกัจะเก่ียวกบัสภาวะ สถาน
การณ  และความรู สึกท่ีเกิดและส งสืบเน่ืองจากการมีประสบการณ ในสภาวะหรือสถาน
การณ นั้น  

2. ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถ ถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวิธี
ต่างๆ เช่น การบนัทึกท่ีสามารถรับรู  หรือท าความเข าใจได โดยการอ าน ฟ ง หรือการดู
สังเกต หรือทุกวธีิประกอบกนั 

สรุปไดว้า่ นกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทความรู้จากเน้ือหาของความรู้ เช่น ความรู้เฉพาะส่ิง 
ความรู้เร่ืองวิถีและวิธีการ ความรู้สากลและนามธรรมในสาขาต่างๆ และระดับความรู้ตาม
วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัความรู้ ความคิด และการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
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ศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นขอ้เท็จจริงท่ีเป็นประสบการณ์ของผูอ้ยูอ่าศยัใน
หมู่บา้นขวญัเวยีงในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา 

2.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความรู้ 
ประสาท  อิสระปรีดา (2533) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความรู้ตามแนวคิดของอริสโตเติล 

ว่าประสบการณ์ของมนุษย์จะเป็นพื้นฐานก่อให้เกิดความรู้ โดยได้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมไวว้่า
จุดเร่ิมตน้ของความรู้จะเร่ิมจากไดส้ัมผสัและใชจิ้ตใจไตร่ตรองส่ิงท่ีรับสัมผสันั้น เพื่อหาฎเกณฑ์ซ่ึง
กฎเกณฑ์ท่ีได้มานั้นจะไม่ได้เกิดจากประสบการณ์แต่เพียงล าพงัเท่านั้ น แต่ต้องประกอบด้วย
ความคิดและเหตุผลภายในจิตใจด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดของฮอบบ์ท่ีถือว่าความรู้เกิดจาก
ประสบการณ์ ความรู้สึกท่ีประทบัใจของมนุษย ์และล็อกซ์ซ่ึงถือว่า การสัมผสัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
ความรู้ทุกอยา่งจิตจะท าหนา้ท่ีรวมการสัมผสัต่างๆ เขา้เป็นความคิดหรือสร้างความคิดท่ีซบัซ้อนข้ึน
จากความคิดท่ีง่ายๆ รวมกนั ตามความคิดของล็อกซ์เช่ือว่า ความรู้ทุกอย่างจะเกิดข้ึนโดยวิธีการ
อธิบายเชิงเหตุ และผลเพื่อการอนุมาน (Inductive) เป็นกระบวนการท่ีกลบักนัของการอธิบายเชิง
เหตุผลเพื่อการสรุป (Deductive) คือเป็นการศึกษาเหตุและผลในการก าหนดขอ้เสนอทัว่ไปจาก
การศึกษาส่วนย่อยท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อน าไปสู่การสรุปถึงทฤษฏีหลกั ไม่ใช่เร่ิมจากตั้งกฎเกณฑ์
ก่อนแลว้จึงออกไปหาขอ้เทจ็จริงภายหลงั และจากความเช่ือท่ีวา่ความรู้ทุกอยา่งมาจากประสบการณ์
นั้น ฮิวส์ซ่ึงเป็นผูห้น่ึงซ่ึงเห็นดว้ยกบัความเช่ือน้ี ไดแ้สดงความคิดเห็นเดิมไวว้า่ ประสบการณ์ไดใ้ห้
ความรู้แก่มนุษย ์2 ระยะคือ ระยะท่ีก าลงัมีประสบการณ์อยู ่จะเป็นระยะท่ีก่อให้เกิดภาพประทบัใจ 
และระยะท่ีประสบการณ์ผ่านพน้ไปแลว้ ยงัมีภาพเรือนลางเก็บไวใ้นความทรงจ า ระยะน้ีเรียกว่า
ระยะท่ีท าใหเ้กิดความคิด 

Piaget (1970) ผูคิ้ดทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาดา้นการเรียนรู้และการคิดไดส้รุปว่า
ปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้นั้นคือ การท่ีคนเรามีการพบปะสังสรรคก์บัส่ิงแวดลอ้มมาตั้งแต่เกิดโดยท่ี
การพฒันาทางสติปัญญาดา้นความรู้ และการคิดจะมากข้ึนเม่ือมีการพบปะสังสรรคก์นัอยา่งต่อเน่ือง
ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการพบปะสังสรรค์น้ีตามความหมายของเพียเจท์ จะหมายถึง
กระบวนการปรับตวัของอินทรียก์บัส่ิงแวดลอ้มภายนอก และการจดัรวบรวมภายในสมอง ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีต่อเน่ืองและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นกัจิตวิทยาอีกท่านหน่ึงคือ           
เลวนิ (Kurt Lewin)ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้วา่เป็นผลของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของความรู้ ความ
เขา้ใจ (Cognitive Structure) ซ่ึงอาจเกิดจากสภาพความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Field) หรือ
เน่ืองมาจากแรงจูงใจภายในของแต่ละบุคคล เลวินเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ นั้นอาจเกิดข้ึนในทนัที หรืออาจจะเกิดจากการไดก้ระท าซ ้ าๆ เพราะการกระท าซ ้ าๆ อาจจะท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพความรู้ ความเขา้ใจ ภายในตวัของเขาเอง อยา่งไรก็ตามการกระท าซ ้ าๆ 
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ไม่เพียงแต่ท าใหเ้ป้าหมายท่ีดึงดูดใจกลายเป็นเป้าหมายท่ีดึงดูดใจมากข้ึนเท่านั้น แต่ในทางตรงขา้ม
อาจท าให้เป้าหมายท่ีไม่ดึงดูดใจกลายเป็นเป้าหมายท่ีดึงดูดใจได ้แนวความคิดดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (Association) ท่ีแอบบิงค์เฮา้ส์ (Hermann Ebbinghaus)น ามาใชคื้อกฎ
ความถ่ี (Law of Frequency)นัน่คือความรู้และการจ าจะเพิ่มมากข้ึน หากมีการกระท าซ ้ าๆ หลายคร้ัง 

พอสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้ ความเข้าใจ คือ ประสบการณ์ท่ีประกอบด้วย
ความคิดและเหตุผลภายในจิตใจ ความรู้สึกท่ีประทบัใจต่อเหตุการณ์  และปัจจยัส าคญัในการเรียนรู้
นั้นคือ การท่ีคนเรามีการพบปะสังสรรค์กบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นผลของการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของความรู้ ความเขา้ใจ อาจเกิดข้ึนในทนัที หรืออาจจะเกิดจากการไดก้ระท าซ ้ าๆ จากแนวคิด
เก่ียวกบัความรู้ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นตวัแปรหน่ึงในการศึกษาถึงระดบัความรู้ ความ
วติกกงัวลในการจดัการขยะของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกบัความตระหนัก   

การจดัการขยะมูลฝอย นบัเป็นประด็นสาธารณะท่ีมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม หากมี
การจดัการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระดบัครัวเรือนแลว้นั้น ยอ่มส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้ม
และสังคม รวมไปถึงความประหยดัตน้ทุนในการจดัการอีกดว้ย  บุคคลในฐานะสมาชิกของสังคม   
จึงตอ้งตระหนกัในประเด็นดงักล่าว ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดเก่ียวกบัความ
ตระหนกัไว ้ดงัน้ี  

2.3.1 ความหมายของความตระหนัก 
ความตระหนัก หรือ Awareness ในภาษาองักฤษนั้น มีการให้ความหมายไวว้่า ความ

ตระหนกัเป็นสภาวะของจิตส านึก ความรู้สึก ความคิด และความตอ้งการของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
หรือเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หน่ึง (สุชาดา  ศิริลน้, 2540: 14, ไพวรรณ  ธรรมวิฐาน, 2544: 12) ซ่ึงเกิด
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ในอดีต เม่ือบุคคลไดเ้ผชิญเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ เป็นส่ิงเร้าท่ีจะ
กระตุ้นเตือนให้ระลึกได้ เกิดเป็นความตระหนักและส่งผลต่อการตอบสนองต่อหตุการณ์นั้ น 
(เสาวลกัษณ์  ศรีบุญเรือง, 2542: 21, สดุดี  งามภูพนัธ์, 2542: 52-53, พชัรีภรณ์  เคยนิยม, 2545: 15) 
หรือกล่าวไดว้า่ ความตระหนกัเป็นภาวะท่ีบุคคลเกิดความรู้สึก ความส านึก ความคิดเห็นต่อเหตุการณ์
ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีบุคคลเข้าใจและประเมินผลลัพธ์ของเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง อนัเกิดจาก
จิตส านึกท่ียอมรับต่อภาวะนั้น และโน้มเอียงท่ีจะเลือกปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ตาม
ประสบการณ์ของตน (กุลวดี  ราชภกัดี, 2545: 38) และอีกนยัหน่ึง ความตระหนกัยงัเป็นความรู้ตวั 
ความเขา้ใจของบุคคล ซ่ึงเป็นการรู้อยา่งชดัเจน ประจกัษแ์จง้ จนเกิดเป็นส านึกในความรับผิดชอบหรือ
ให้ความส าคญัต่อเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หน่ึงท่ีคาดวา่จะเป็นปัญหาเกิดข้ึน (เพญ็จนัทร์  ธาตุไพบูลย,์ 



 15 

2546: 23) ความส านึกรับผิดชอบน้ีจะก่อให้เกิดการกระท าหรือพฤติกรรมต่อเหตุการณ์หรือปัญหา
นั้นๆ (Runs, 1971: 32) 

มนสั  สุวรรณ (2549: 84-85) กล่าวถึงความตระหนักท่ีบุคคลมีต่อทรัพยกรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มใน 4 ประเด็นท่ีส าคญั คือ คือ 1) รู้จริง / ซาบซ้ึง เนน้การเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเร่ือง
ท่ีสนใจ รู้ซ้ึงวา่อะไรผดิถูก และจะเป็นผลดี ผลเสีย 2) มีความรัก / หวงแหน  เนน้ในส่ิงท่ีเขา้ใจอยา่ง
ซาบซ้ึงวา่เป็นส่ิงท่ีถูก  เป็นส่ิงท่ีดี  เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อตนและส่วนรวม 3) มีความวิตก / ห่วงใย
วา่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยูข่องตนเองและสังคม 4) ท าจริง/ ปฏิบติัจริง ไม่ไดเ้นน้วา่ตอ้ง
ท าแต่เป็นกรณีท่ีท าไดห้รือเป็นไปได ้ทุกคนมีความสามารถท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ อยูใ่นระดบัหน่ึง
เท่านั้น ปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถท าจริงหรือปฏิบติัจริงไดโ้ดยตรงก็สามารถท าจริงหรือปฏิบติัจริง
โดยทางออ้มในรูปแบบต่างๆ ได ้

จากความหมายของความตระหนักท่ีนักวิชาการกล่าวถึงขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า ความ
ตระหนัก คือ ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อบางส่ิงบางอย่างและความส านึกหาเหตุผลท่ีได้กระท า 
ตลอดจนเป็นการรับรู้ การยอมรับ หรือความโน้มเอียงท่ีจะเลือกแสดงพฤติกรรมต่อปัญหาหรือ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงท่ีได้พบเห็น โดยอาจแสดงออกในลกัษณะของการรับรู้ การยอมรับ  
การตอบสนอง การเห็นคุณค่าหรือเห็นความส าคญั การจดัระบบคุณค่า และการน าเอาคุณค่ามาสร้าง
เป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวั 

2.3.2 ขั้นตอนการเกดิความตระหนัก 
นกัวชิาการไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการท่ีก่อให้เกิดความตระหนกั ซ่ึงโดยรวมแลว้

เร่ิมตน้จากความรู้ ความเขา้ใจ ของบุคคลต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก และ
ทศันคติต่อเร่ืองนั้น จึงท าใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมหรือท่าทีต่อเหตุกาณ์นั้นแตกต่างกนัไป  

Bloom et al (1971) ไดก้ล่าวถึงความตระหนกัโดยใชร้ะดบัของพฤติกรรมดา้นความรู้สึก
หรือดา้นคุณลกัษณะ เป็นส่ิงแสดงถึงความตระหนกัจ าแนกตามล าดบัพฒันาการ สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ขั้นการรับรู้ จดัเป็นขั้นแรกสุดของพฤติกรรมดา้นความรู้สึก ในขั้นน้ีบุคคลจะมีการ
รับรู้ต่อส่ิงเร้าหรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตวั จ าแนกเป็น 3 ขั้น ขั้นแรกการรับรู้ หมายถึง การรู้จกั
เก่ียวกบัส่ิงเร้านั้น ขั้นท่ี 2 ตั้งใจรับ หมายถึง การเต็มใจท่ีจะยอมรับส่ิงเร้านั้น และขั้นสุดทา้ย                 
การเลือกรับ หมายถึง การควบคุมหรือคดัเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น 

2. ขั้นตอบสนอง เป็นพฤติกรรมดา้นความรู้สึกท่ีพฒันาต่อจากขั้นแรก กล่าวคือเม่ือเกิด
การรับรู้แลว้ บุคคลจะเร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงเร้า แยกเป็นขบวนการย่อยจากระดบัต ่าสุด
ประกอบด้วย การตอบตามสั่ง ท าเพราะความเช่ือฟังหรือคลอ้ยตาม หรือท าตามค าแนะน า โดยมี
ความรู้สึกต่อตา้นน้อย ต่อมาเป็นขั้นอาสาตอบ คือ ความตั้งใจหรือเต็มใจท่ีจะตอบสนอง เป็นการ
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อาสาสมคัรท่ีจะท าโดยมิไดเ้กิดจากความเกรงกลวัหรือเกรงใจ แต่เป็นเพราะเขาตั้งใจท าดว้ยตวัของ
เขาเอง และขั้นพอใจตอบ เป็นการตอบสนองท่ีประกอบดว้ยอารมณ์ หรือความรู้สึกพึงพอใจ ยินดี 
สนุกสนาน 

3. ขั้นเห็นคุณค่า เป็นพฤติกรรมดา้นความรู้สึก ในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบุคคลมองเห็นคุณค่า
ของส่ิงของปรากฏการณ์ พฤติกรรมดว้ยตวัของเขาเอง ซ่ึงรวมถึงการเอากฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็น
เกณฑ์ในการตดัสินใจคุณค่าของส่ิงต่างๆ ส่ิงท่ีบุคคลแสดงออกจะมีลกัษณะคงเส้นคงวา ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะของความเช่ือหรือทศันคติท่ีควบคุมพฤติกรรมของบุคคลหรือการตอบสนองจะเป็นไป
ตามค่านิยมท่ีเขายึดถือ ขั้นเห็นคุณค่าน้ีแยกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัยอมรับคุณค่า การท่ีบุคคลเห็น
ดว้ยและยอมรับในความเช่ือ ทศันคติ หรือค่านิยมดว้ยการกระท าอยา่งคงเส้นคงวา ต่อมาระดบันิยม
คุณค่า เป็นการแสดงถึงความนิยมในคุณค่าดว้ยการแสดงความตอ้งการ การยกย่องชมเชยในส่ิงท่ี
เขายอมรับคุณค่าแลว้ และทา้ยสุดคือระดบัปกป้อง บุคคลจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขายึดถือ
คุณค่าของส่ิงใด มีแรงจูงใจท่ีจะแสดงออกถึงการสนบัสนุน ช่วยเหลือ ท าด้วยความศรัทธา ด้วย
ความเช่ือมัน่ ตลอดจนปฏิเสธท่ีจะกระท าในส่ิงท่ีขดัแยง้กบัความเช่ือของตน 

4. ขั้นจดัระบบ พฤติกรรมในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์ของค่านิยมกบับุคคล
โดยการจดัล าดบัความส าคญัของค่านิยม จะมีการพฒันาระบบไปทีละน้อยโดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นการ
สร้างความเขา้ใจในคุณค่าของส่ิงต่างๆ ด้วยการเขา้ร่วมกลุ่มอภิปรายเปรียบเทียบ ซ่ึงเป็นความ
พยายามท่ีจะมองเห็นความสัมพนัธ์ของค่านิยมท่ีเขา้ยดึถืออยูจ่นอาจกลายเป็นค่านิยมใหม่ข้ึน 

5. ขั้นสร้างคุณลกัษณะจากค่านิยม พฤติกรรมในขั้นน้ีเป็นการพฒันาถึงขั้นของการ
ประพฤติปฏิบติัของบุคคลตามระบบค่านิยมท่ีเขายึดถือ มีการแสดงออกในรูปแบบท่ีคงเส้นคงวา
และเป็นอตัโนมติั โดยมิไดมี้อารมณ์มาเก่ียวขอ้ง (ยกเวน้ในสภาพการณ์ท่ีมีความตึงเครียดอยูด่ว้ย) 

วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2535: 142) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับความตระหนักโดยใช้
พฤติกรรมทางดา้นจิตพิสัยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนกั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ความตระหนกัพฤติกรรมทางดา้นจิตพิสัย มีล าดบัขั้นของพฤติกรรมดงัน้ี 
1. การรับรู้ เป็นขั้นตอนของการท าความรู้จกัและเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น ไดแ้ก่ การรู้จกัส่ิงเร้า 

และความเตม็ใจท่ีจะรับส่ิงเร้านั้น 
2. คดัเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น 
3. การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพอใจหรือซาบซ้ึงในส่ิงเร้าหรือ

ปรากฏการณ์นั้นๆ ไดแ้ก่ การยนิยอมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น มีความตั้งใจท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้า
นั้น และมีความพอใจท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้านั้น 
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4. การเห็นคุณค่า เป็นการส านึกในคุณค่า มีความเช่ือและทศันคติท่ีดีทั้งต่อส่ิงเร้าหรือ
ปรากฏการณ์นั้นๆ ซ่ึงจะเป็นค่านิยมของสังคม จนสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณค่า
ในส่ิงต่างๆ ได ้คือ การยอมรับในคุณค่า เกิดความนิยมชมชอบในคุณค่า การยดึถือผกูพนัในคุณค่า  

5. การจัดระบบคุณค่า คือ การจัดระบบค่านิยมเข้าเป็นระบบและหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งคุณค่าเหล่านั้น ประกอบดว้ย การมีความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคุณค่า และการจดัล าดบัคุณค่า
เหล่านั้นใหเ้ป็นระบบ 

6. การน าเอาคุณค่ามาสร้างเป็นลกัษณะนิสัยประจ าตวัไดแ้ก่ การเอาคุณค่าต่างๆ มาสร้าง
เป็นคุณลกัษณะของแต่ละคนซ่ึงจะกลายเป็นบุคลิกภาพหรือเอกลกัษณ์ของบุคคลนั้นไดแ้ก่ การสรุป
ระบบของคุณค่า และการสร้างลกัษณะนิสัย 

Good, Carter V. (1973) อธิบายขั้นตอนกระบวนการเกิดความตระหนกัวา่เป็นผลมาจาก
กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าหรือ
ไดรั้บการสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้ และเม่ือรับรู้ในขั้นต่อๆไป ก็จะเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น คือ 
เกิดความคิดรวบยอดและน าไปสู่การเรียนรู้ คือ มีความรู้ในส่ิงนั้นและน าไปสู่การเกิดความ
ตระหนกัรู้ในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และความตระหนกัรู้ต่างก็น าไปสู่การกระท าหรือการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้นๆ การท่ีบุคคลจะเกิดความตระหนกัรู้ข้ึนไดน้ั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมีความรู้           
มาก่อน ดงันั้น การจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนมองเห็นความส าคญัความรับผิดชอบและผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนตามมา จะส่งผลให้ผู ้เ รียนเกิดความตระหนักรู้ต่อส่ิงนั้ นต่อไปในท่ีสุด แสดง
กระบวนการเกิดความตระหนกัในแผนภูมิ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1 แสดงกระบวนการเกิดความตระหนกั 
ทีม่า: Good, Carter V. (1973: 54) 

 
การสัมผสั 

 
การรับรู้ 

 
พฤติกรรม 

 

ความคิด 
รวบยอด 

 
การเรียนรู้ 

ความ
ตระหนัก 
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ในส่วนความตระหนกัต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์ (2537) ไดอ้ธิบายขั้นตอน
การเกิดความตระหนักไวว้่าเป็นล าดับของการสะสมความรู้ และเจตคติเพื่อให้เกิดเป็นความ
ตระหนกัในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในการสร้างความตระหนกันั้นจะตอ้งอาศยัพื้นฐานความรู้ (Knowledge) 
ทางส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งตามหลกัการ เม่ือเกิดความรู้แล้วจะตอ้งมีการสร้างเจตคติ (Attitude) 
ทางส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกตอ้ง และตอ้งมีความรู้อยา่งถ่องแท ้รู้วา่ส่ิงใดถูก ส่ิงใดผิด ส่ิงใดดี ไม่ดี จึงจะ
น าไปสู่ขั้นความลุ่มลึกชัดแจง้ (Intelligibility) แล้วจึงจะเกิดความตระหนักในท่ีสุด แสดงดัง 
แผนภมิู 2 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2 แสดงขั้นตอนตามล าดบัของการสะสมความรู้และเจตคติเพื่อใหเ้กิดเป็นความตระหนกั
ในส่ิงแวดลอ้มท่ีเด่นชดั 

ทีม่า: กิตติภูมิ มีประดิษฐ ์(2537: 40) 
 
จากความเห็นของนักวิชาการ พอสรุปได้ว่า ความตระหนักเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือบุคคล

ได้รับการสัมผสัจากส่ิงเร้าในสภาพแวดล้อม เกิดการรับรู้ และน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด            
การเรียนรู้ และน าไปสู่การเกิดความตระหนกัตามล าดบั การเรียนรู้และความตระหนกันั้นจะน าไปสู่
ความพร้อมท่ีจะแสดงการกระท าหรือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีจะพฒันาไปเป็นลกัษณะนิสัยต่อไป 

2.3.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตระหนัก 
เม่ือความตระหนกัเกิดจาการท่ีบุคคลได้สัมผสัส่ิงเร้าหรือส่ิงแวดล้อม การใช้ความคิด 

ไตร่ตราองหาเหตุผล แลว้จึงเกิดส านึกต่อเหตุการณ์นั้นๆ ดงันั้น ความรู้หรือการศึกษาจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัประการแรกท่ีมีผลต่อความตระหนกั (ประสาท  อิสระปรีดา, 2533) 

นอกเหนือจากความรู้เดิม การรับรู้หรือการรู้จกัส่ิงเร้าหรือสภาพแวดลอ้มใดๆ ของบุคคล
ย่อมส่งผลต่อความตระหนกัมากน้อยต่างกนั บณัฑิต  จุฬาศยั (2528) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
รับรู้ของมนุษยไ์ว ้3 ประการ ดงัน้ี 

ความรู้ 
(knowledge) 

 
เจตคต ิ

(attitude) 

 

ความลุ่มลกึ 
ชัดแจ้ง 

( intelligibility
) 

 
 

ความ 
ตระหนัก 

(awareness) 
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1. ประสบการณ์ การรับรู้นั้ นข้ึนอยู่กับประสบการณ์ทั้ งในอดีตท่ีผ่านมาและใน
ชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองราวใดๆ ข้ึนอยูก่บัความเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์นั้นๆ ประสบการณ์ท่ีได้
พบเห็นมีผลกระทบโดยตรง ท าใหเ้กิดการรับรู้ระดบัต่างๆ เช่น คนท่ีประสบปัญหาน ้ าท่วมยอ่มรับรู้
เร่ืองน ้ าท่วมไดดี้กวา่คนท่ีอยูใ่นบริเวณท่ีน ้ าไม่ท่วม คนท่ีเคยอยูใ่นชุมชนแออดัจะไม่ยอมรับการอยู่
อาคารสงเคราะห์ในห้องเล็กๆ บนอาคารสูง เน่ืองจากไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน คนท่ีเคยอาศยั
อยูใ่นบา้นเมืองท่ีสับสนวุน่วายไร้ระเบียบ สกปรก ไม่วา่จะเป็นบนพื้นถนนหรือบนทางเทา้เต็มไป
ด้วยขยะ สองฟากถนนเต็มไปด้วยอาคารรูปแบบต่างๆ ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้า 
สายโทรศพัท ์ระโยงรยางคเ์กะกะเต็มไปหมด ก็จะรับรู้สภาพดงักล่าวอยู่ทุกวนั ท าให้เกิดความเคย
ชินและยอมรับในสภาพแวดล้อมนั้นแมว้่าจะไร้คุณภาพก็ตาม ส านึกดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงก็
ต่อเม่ือมีการเปรียบเทียบจากส่ิงท่ีไดรั้บรู้ใหม่ เช่น ไดไ้ปเห็นบา้นเมืองอ่ืนๆ ท่ีสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่สับสนวุน่วาย 

2. ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเร่ืองท่ีจะรับรู้ ความใส่ใจในเร่ืองท่ีจะรับรู้แปรเปล่ียน
ไดห้ลายระดบัตั้งแต่ความจ าเป็น ความตอ้งการ ความคาดหวงั ความสนใจและอารมณ์ เช่น บุคคลท่ี
สัญจรบนทอ้งถนนจะมีความตอ้งการบา้นเมืองท่ีสะอาด ร่มร่ืน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ถา้
เขาขบัรถยนตเ์ขาจะรับรู้ถึงความสับสนของส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาในการขบัข่ี ซ่ึงไดแ้ก่ ความวุน่วาย
ของป้ายจราจร ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา การขบัข่ียวดยานพาหนะท่ีไม่เคารพกฎจราจร การขา้ม
ถนนของคนท่ีไม่เป็นระเบียบ ความทรุดโทรมของทางเทา้ การตั้งวางส่ิงกีดขวางทางเดิน หรือถา้เขา
ตอ้งการเดินทางเทา้ในเวลากลางวนัก็จะตอ้งการร่มเงาจากอาคาร ตน้ไม ้ดงันั้นเขาก็จะใส่ใจในเร่ือง
สภาพทางเทา้มากข้ึน ในขณะท่ีศิลปินอาศยัเพียงอารมณ์ท่ีจะใส่ใจรับรู้ในเร่ืองของความงามของ
สภาพแวดลอ้ม นกัอนุรักษท่ี์มีความสนใจในเร่ืองสภาวะแวดลอ้มของบา้นเมืองก็จะใส่ใจและเห็น
คุณค่าของธรรมชาติและบา้นเมือง ส่วนนกัท่องเท่ียวมีความหวงัท่ีจะไดพ้บธรรมชาติและบา้นเมือง
นั้นวา่เป็นอย่างไร ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การรับรู้ในเร่ืองใดของแต่ละบุคคลนั้น ข้ึนอยูก่บัวา่เขาใส่ใจ
และใหคุ้ณค่าในเร่ืองนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

3. ลักษณะและรูปแบบของเร่ืองท่ีจะรับรู้ นอกจากการรับรู้ของบุคคลจะข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ ความใส่ใจและการใหคุ้ณค่าในเร่ืองท่ีจะรับรู้แลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัวา่ส่ิงนั้นหรือเร่ืองท่ีจะ
รับรู้มีลกัษณะรูปแบบเป็นอยา่งไร เช่น การสร้างความตระหนกัในเร่ืองขยะท่ีไดรั้บความสนใจมาก 
เน่ืองจากการใหค้วามรู้ความเขา้ใจไดก้ระท าอยา่งกวา้งขวางโดยอาศยัวิธีการต่างๆ เช่น การใชด้ารา
ภาพยนตร์ผูซ่ึ้งเป็นท่ีสนใจของบุคคลทัว่ไป โครงการตาวิเศษก็มีทั้งบทเพลง ค าขวญั มีการเสนอ
ข่าวสารทั้งทางโทรทศัน์และวิทยุ ป้ายโฆษณาถงัขยะ การเสนอบ่อยคร้ังและเลือกใช้รูปแบบท่ี
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เหมาะสมท าใหเ้กิดผลอยา่งมาก การรับรู้นั้นตอ้งเกิดจากการไดย้ินหลายๆ คร้ัง ดงันั้นการท่ีจะท าให้
บุคคลเกิดการรับรู้เพื่อใหเ้กิดความตระหนกันั้นตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร 

ทนงศกัด์ิ  ประสบกิตติคุณ (2534: 22-23) ไดส้รุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ของแต่
ละบุคคลไว ้ดงัน้ี  

1. ประสบการณ์ท่ีมีต่อการรับรู้ 
2. ความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้ม ถา้บุคคลใดท่ีมีความเคยชินต่อสภาพแวดลอ้มจะมีผล

ท าใหบุ้คคลนั้นไม่ตระหนกัต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
3. ความใส่ใจและการใหคุ้ณค่า ถา้มนุษยมี์ความใส่ใจในเร่ืองใดมากก็จะมีความตระหนกั

ในเร่ืองนั้นมาก 
4. ลกัษณะและรูปแบบของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้านั้นสามารถท าให้ผูพ้บเห็นเกิดความสนใจ

ยอ่มท าใหผู้พ้บเห็นเกิดการรับรู้และความตระหนกัข้ึน 
5. ระยะเวลาและความถ่ีในการรับรู้ ถา้มนุษยไ์ด้รับการรับรู้บ่อยคร้ังเท่าไรหรือนาน

เท่าไรก็ยิง่ท  าใหมี้โอกาสเกิดความตระหนกัไดม้ากข้ึนเท่านั้น 
นอกจากนั้ น นักวิชาการยงัจ าแนกปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักเป็นกลุ่มปัจจัย                

สถิต  วงศส์วรรค ์(2525) แบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี  
1. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีท าให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะรับรู้อนัจะ

น าไปสู่ความตระหนกัต่อไป 
2. ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ลกัษณะของบุคคล บุคคลจะเกิดความตระหนกัต่อปรากฏการณ์

อยา่งใดอยา่งหน่ึงมากน้อยเพียงใดยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัสองดา้น คือ ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ 
สมรรถภาพของอวยัวะรับสัมผสั หู ตา จมูก และปาก และปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความรู้เดิม 
การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจพร้อมท่ีจะรับรู้ การเห็นคุณค่า  

ส าหรับการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัดงันั้นจากแนวคิดเก่ียวกบัความตระหนัก ในด้านปัจจยัน้ี
ผูว้ิจยัได้แบ่งปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความตระหนกัออกเป็นสองส่วน ส่วนท่ีหน่ึง ปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัส่วนบุคคล ในส่วนท่ีสองคือ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นกายภาพ และปัจจยัทางสังคม  

2.3.4 การวดัความตระหนัก 
ความตระหนกั เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการรู้ส านึกว่าส่ิงนั้นมีอยู่ จ าแนกและรับรู้               

ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัดา้นความรู้สึกและอารมณ์ ดงันั้น การท่ีจะท าการวดัและการประเมิน   
จึงตอ้งมีหลกัการและวิธีการ ตลอดจนเทคนิคเฉพาะ จึงจะวดัความรู้สึกและอารมณ์นั้นมีหลาย
ประเภทดว้ยกนั ชวาล  แพรัตกุล (2526: 201) แบ่งประเภทการวดัความตระหนกั ดงัน้ี 
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1. วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีโครงสร้างแน่นอน
(Structure item) โดยสร้างค าถามและมีค าตอบท่ีเลือกเหมือนๆกนั แบบสอบถามชนิดเลือกตอบและ
ค าถาม จะต้องตั้ งไว้ก่อน เรียงล าดับก่อนหลังไว้อย่างดี หรืออาจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructure item) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีไวแ้ต่หวัขอ้ใหญ่ๆใหผู้ต้อบมีเสรีภาพในการตอบมากๆ 

2. แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามอาจจะเป็นชนิดปิดหรือเปิดก็ได ้
3. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นเคร่ืองมือวดัชนิดท่ีตรวจสอบว่าเห็นด้วย       

ไม่เห็นดว้ย หรือมีไม่มีส่ิงท่ีก าหนดตามรายการ อาจอยูใ่นรูปของการท าเคร่ืองหมายตอบ หรือเลือก
วา่ใช่ ไม่ใช่ก็ได ้

4. มาตรวดัอนัดับคุณภาพ (Rating scale) เคร่ืองมือน้ีเหมาะส าหรับวดัอารมณ์              
และความรู้สึกท่ีตอ้งการทราบความเขา้ใจ (Intensity) วา่มีมากนอ้ยเพียงไรในเร่ืองนั้น 

5. การเขา้ใจความหมายภาษา (Semantic differential technique หรือ S.D.) เทคนิคการวดั
โดยใชค้วามหมายของภาษาของ ชาลล ์ออสกดู เป็นเคร่ืองมือท่ีวดัไดค้รอบคลุมชนิดหน่ึง เคร่ืองมือ
ชนิดน้ีจะประกอบดว้ยเร่ืองซ่ึงถือเป็น “สังกปั” (concept) ซ่ึงเป็นค าหรือกลุ่มค าเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง ในขณะใดขณะหน่ึงค าและกลุ่มค าเหล่าน้ีในขณะอ่ืนอาจมีความหมายอย่างอ่ืนได ้ และจะมี
คุณศพัทท่ี์ตรงขา้มกนัเป็นคู่ประกอบสังกปันั้นหลายคู่ แต่ละคู่จะมี 2 ขั้ว ช่องจะห่างระหวา่ง 2 ขั้วน้ี 
บ่งดว้ยตวัเลข ถา้ใกลข้า้งใดมากก็จะมีคุณลกัษณะตามคุณศพัทข์องขั้วนั้นมาก 

ในการวดัความตระหนกั แครทโฮลและคนอ่ืนๆ (Krathwohl and Other. 1973: 101-103) 
ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการวดัความตระหนักว่า “พฤติกรรมท่ีจะใช้วดัความตระหนักจะตอ้งเป็น
พฤติกรรมเก่ียวกบัความส านึกในบางส่ิงบางอย่างท่ีแสดงวา่นกัเรียนตระหนกัในความเป็นอยูข่อง
ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ หรือกิจการบางอย่าง ความตระหนกัเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัสติปัญญาเขา้มา
เก่ียวขอ้งอย่างมาก การตระหนักต่อคนบางคนหรือของบางอย่างก็คือการรู้จกัส่ิงนั้นหรือคนนั้น 
ถึงแมว้่าการรู้นั้นจะเป็นการรับรู้แค่ผิวเผินก็ตาม” ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างแบบวดัความ
ตระหนกัท่ีควรค านึงถึง 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การวดัความตระหนกัจะตอ้งวดัพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส านึกโดยการรับรู้หรือ
การยอมรับวา่มีส่ิงนั้น หรือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึน 

2. การท่ีนกัเรียนจะมีความตระหนกัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้น นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้หรือ
เคยรู้จกัส่ิงนั้นมาก่อน แมจ้ะเป็นการรู้จกัอยา่งผวิเผนิก็ตาม 

3. ขอบเขตของความตระหนักมีตั้งแต่ความตระหนักอย่างผิวเผินจนถึงความตระหนัก
อยา่งลึกซ้ึง 
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4. ความตระหนกัท่ีเกิดข้ึนจะเร่ิมจากความตระหนกัอยา่งผิวเผินก่อน แลว้จึงจะเกิดความ
ตระหนกัท่ีลึกซ้ึงยิง่ข้ึน 

5. ในการสร้างแบบวดัความตระหนกั สถานการณ์ท่ีสร้างเพื่อให้มีความตระหนกัเกิดข้ึน
จะตอ้งไม่มีการช้ีแนะหรือชกัน าโดยตรงจากผูใ้หก้ารวดัวา่มีส่ิงของหรือมีปรากฏการณ์นั้นอยู ่

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบัการเปิดรับข่าวสาร 

ในสังคมปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิต
มนุษย ์เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีตอ้งการอาศยัการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์
ซ่ึงกนัและกนั ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
เม่ือมนุษยเ์กิดความไม่แน่ใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด ความตอ้งการข่าวสารก็จะยิ่งเพิ่มมากข้ึน
เท่านั้น (วฒิุชยั  จ  านง อา้งใน  สินนภา  ภู่สวา่ง, 2544) 

การท่ีบุคคลเปิดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากวา้งไกล มีความรู้ ความเขา้ใจสภาพแวดลอ้ม  
และเป็นคนท่ีทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย (Atkin, 1973) พฤติกรรมในการเปิดรับ
ข่าวสารนั้นมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลายประการ ชวรัตน์  เชิดชยั (2527: 170) กล่าวถึงปัจจยัในการรับ
ข่าวสารของบุคคล ดงัน้ี 

1. ความเหงา เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาท่ีว่า ปกติมนุษย์ไม่ชอบอยู่ตามล าพงั ดังนั้น           
จึงพยายามท่ีจะอยูร่วมกลุ่มเพื่อสังสรรคก์บัผูอ่ื้น แต่เม่ือไม่สามารถท าไดก้็ใชว้ิธีอ่ืนๆ นัน่คือ การหนั
มาหาส่ือต่างๆ แทน 

2. ความอยากรู้อยากเห็น ซ่ึงเป็นคุณสมบติัพื้นฐานของมนุษย ์การเปิดรับข่าวสารต่างๆ 
จึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นน้ี โดยเร่ิมตั้งแต่ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัไปจนถึงไกลตวั 

3. ประโยชน์ใช้สอย โดยอาศยัหลกัพื้นฐานวา่มนุษยเ์ป็นผูเ้ห็นแก่ตวั การรับข่าวสารจึง
เพื่อประโยชน์แก่ตนเองทั้งในดา้นความสะดวกสบาย ความสนุกสนานเพลิดเพลินและความสุขกาย
สบายใจ 

4. ลกัษณะเฉพาะของส่ือ ส่ือแต่ละประเภทมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนัจึงสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บสารไปคนละอย่าง เช่น หนังสือพิมพ์ สามารถท าให้ผูรั้บสาร
สัมผสักบัสังคมภายนอกไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีความละเอียดมากกวา่ส่ืออ่ืนๆ ในขณะท่ีโทรทศัน์
เป็นส่ือท่ีสามารถชดเชยความรู้สึกหรือส่ิงท่ีตนเองไม่มี เป็นตน้ 

McCombs and Becker (1979) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนวา่ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชนก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 6 ประการของ
ตนเอง ดงัน้ี 
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1. เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและ
สังเกตการณ์รอบตวัจากส่ือมวลชน เพื่อใหรู้้ทนัเหตุการณ์และรู้วา่อะไรเป็นส่ิงส าคญัท่ีควรรู้ 

2. เพื่อช่วยการตดัสินใจ (Decisions) โดยเฉพาะการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ชีวิตประจ าวนั การเปิดรับส่ือมวลชนท าให้บุคคลสามารถก าหนดความคิดเห็นของตนเองต่อ
เหตุการณ์รอบๆ ตวั 

3. เพื่อตอ้งการขอ้มูลในการพูดคุยสนทนา (Discussions) การเปิดรับส่ือมวลชนท าให้
บุคคลมีขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใชใ้นการสนทนากบัผูอ่ื้นได ้

4. เพื่อการมีส่วนร่วม (Participating) การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์และความเป็นไปต่างๆ 
ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวั 

5. เพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดเห็น (Rcinforcement) ช่วยเสริมความคิดเห็นให้มัน่คง
ยิง่ข้ึน หรือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีไดก้ระท าไปแลว้ 

6. เพื่อความบนัเทิง (Relaxation and Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลินรวมทั้งการ
ผอ่นคลายอารมณ์ของผูรั้บสาร 

นอกจากน้ี บุคคลยงัสามารถเปิดรับข่าวสารได้จากแหล่งข่าวสารหลากหลายแหล่ง        
ปรมะ  สตะเวทิน (2538) กล่าววา่การรับรู้ข่าวสารของบุคคลสามารถรับข่าวสารไดจ้ากแหล่งต่างๆ 
ดงัน้ี 

1. ส่ือสารมวลชน (Mass Media) ท่ีสามารถน าสารจากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บท่ีประกอบดว้ย
คนจ านวนมากไดอ้ย่างรวดเร็วโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) คือ วิทยุ โทรทศัน์ 
ภาพยนตร์ และส่ือส่ิงพิมพ ์(Print Media) คือ หนงัสือพิมพ ์ส่ิงพิมพต่์างๆ 

2. ส่ือบุคคล เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการท าให้บุคคล
ใดๆ เกิดการยอมรับในสารท่ีเสนอออกไป(Rogers and shoemaker, 1971) และมีผลต่อการท าให้
ผูรั้บสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติ และยอมรับท่ีจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ มาก
ท่ีสุด ฉะนั้นส่ือบุคคลจึงมีความส าคญัมากกวา่ส่ือมวลชนในขั้นจูงใจ ส่ือบุคคลมีความส าคญัในการ
ให้ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และอาจมีผลบา้งในการสร้างทศันคติในเร่ืองท่ีบุคคลยงัไม่เคยรับรู้
มาก่อน (Katz and Larzarfel, 1955) 

3. ส่ือเฉพาะกิจ (Identity Media) เป็นส่ือท่ีจดัท าข้ึนเพื่อสนบัสนุนกิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงโดยเฉพาะ การใชส่ื้อเป็นในลกัษณะการให้ความรู้และข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองราวเฉพาะอยา่ง โดย
มีกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บท่ีก าหนดไวแ้น่นอน ได้แก่ ป้ายประกาศ เอกสารส่ิงพิมพ์ เช่น แผ่นพบั 
ใบปลิว หอกระจายข่าว 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและข่าวสาร สรุปได้ว่า การเปิดรับส่ือและข่าวสาร            
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะข่าวสารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีใช้ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 
พฤติกรรมในการเปิดรับข่าวสารนั้น มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ หลายประการ บุคคลจะเปิดรับ
ข่าวสารจากส่ือมวลชนก็เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และสามารถเปิดรับข่าวสารไดจ้าก
หลากหลายแหล่ง ซ่ึงส่งมีผลต่อการท าให้ผูรั้บสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติ การเปิดรับ
ข่าวสารยงัมีความส าคญัในการให้ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ส าหรับงานวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจ ัย
ก าหนดให้การเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจยัภายในทางดา้นจิตวิทยาของผูอ้าศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง             
ซ่ึงน่าจะส่งผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะมูลฝอยต่อไป 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการขยะ 

ปัญหาทางดา้นขยะมูลฝอยท าใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นต่าง  ๆมากมาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามยัของประชากรและสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ปัญหากล่ินเหม็นมีแมลงวนั               
และสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค ปัญหาน ้ าเสีย และปัญหาน ้ าท่วมซ่ึงเกิดจากการท่ีมีเศษขยะมูลฝอยไปอุดตนั
ท่อระบายน ้า ปัญหาการแพร่กระจายของสารอนัตราย ปัญหาทางดา้นขยะมูลฝอยยงัส่งผลทางดา้นเศรษฐกิจ 
คือ ถา้หากประชากรหรือชุมชนไม่มีการวางแผนในการจดัการท่ีดีจะก่อให้เกิดผลเสียในเร่ืองค่าใช้จ่าย            
ถ้ามีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึน (อดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต์ และคนอ่ืนๆ, 2545: 15) การทบทวนแนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการขยะ ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารเก่ียวกบัค าจ ากดัความของขยะมูลฝอย ประเภท      
และแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย ตลอดจนแนวทางการจดัการขยะมูลฝอย ดงัน้ี 

2.5.1 ค าจ ากดัความของขยะมูลฝอย   
ค าว่า ขยะ หรือ มูลฝอย หรือ ขยะมูลฝอย เป็นค าท่ีมีผูนิ้ยามไวม้ากซ่ึงมีความหมาย

กวา้งขวาง และยดึถือเป็นทางการ ดงัต่อไปน้ี  
ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติให้ความหมายของ ขยะมูลฝอย หมายถึง 

เศษของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใชส้อยของมนุษย ์ขยะมูลฝอยอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กันออกไปตามแหล่งท่ีก่อให้เกิดขยะมูลฝอยนั้ นๆ เช่น ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนท่ีพกัอาศัย                   
มีลักษณะเป็นเศษอาหารท่ีเหลือจากการหุงต้ม เศษผา้และเศษของท่ีไม่ใช้แล้วต่างๆ เป็นต้น               
และขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรมมีลกัษณะข้ึนอยูก่บัประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากน้ีมีขยะมูล
ฝอยอีกประเภทหน่ึงเป็นขยะมูลฝอยท่ีถูกทิ้งไวต้ามถนนหนทาง แม่น ้ าล าคลอง และตามสถานท่ี
สาธารณะต่างๆ เช่น ใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ดิน หิน กรวด ทราย เป็นตน้ ขยะมูลฝอย
ประเภทน้ีแมจ้ะมีส่วนก่อเหตุร าคาญน้อยกวา่ขยะมูลฝอยท่ีกล่าวแลว้ แต่ก็เป็นภาระแก่ผูเ้ก็บกวาด 
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ทั้ งน้ีเพราะกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณกว้าง ท าให้เก็บท าลายยากและไม่ทั่วถึง (ส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ, 2540: 12) 

กรมควบคุมมลพิษ (2547) ให้ค  าจ  ากดัความค าว่า ขยะมูลฝอยหรือมูลฝอย หมายถึง เศษ
กระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว ์ซาก
สัตวห์รือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตวห์รือท่ีอ่ืน และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษ หรืออนัตรายจากชุมชนหรือครัวเรือน ยกเวน้วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ของโรงงาน
ซ่ึงมีลกัษณะและคุณสมบติัท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

นอกจากน้ี ยงัมีผูใ้ห้นิยามของค าว่า “ขยะมูลฝอย” ในความหมายท่ีใกล้เคียงกนั เช่น 
Kenneth และ John (1973) กล่าววา่ ขยะมูลฝอย (Solid waste) หมายถึง ขยะมูลฝอยท่ีไม่ไดอ้ยูใ่น
สภาพแก๊สและของเหลว เกิดข้ึนจากกิจกรรมประจ าวนัในพื้นท่ีชุมชนแหล่งท่ีพกัอาศยั ย่านธุรกิจ
การคา้ และภาคอุตสาหกรรม โดยในเบ้ืองตน้ไดแ้บ่งประเภทขยะมูลฝอยออกเป็นเศษอาหาร ไดแ้ก่
อินทรียวตัถุซ่ึงเกิดจากการปรุงและบริโภคอาหาร เถา้ และขยะมูลฝอยทัว่ไปนอกเหนือจากสองกลุ่ม
ขา้งตน้ แบ่งเป็นกลุ่มท่ีสามารถเผาไหมไ้ด ้เช่น กระดาษ เศษผา้ เศษไม/้ใบไม ้และกลุ่มท่ีไม่สามารถ
เผาไหมไ้ดห้รือเผาไหมไ้ดย้าก เช่น แกว้ และเศษโลหะต่างๆ เป็นตน้ 

2.5.2 ประเภทและแหล่งก าเนิดขยะมูลฝอย 
การจ าแนกประเภทขยะมูลฝอย สามารถจ าแนกไดห้ลากหลาย ข้ึนอยู่กบัการใช้เกณฑ ์        

ในการจ าแนก เช่น การพิจารณาจากแหล่งก าเนิด องคป์ระกอบของขยะมูลฝอย หรือคุณสมบติัของ
ขยะมูลฝอย เป็นตน้ ซ่ึง พฒันา อนุรักษพ์งศธร (2547) ไดร้ะบุการจ าแนกประเภทของขยะมูลฝอย
ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. จ  าแนกตามแหล่งก าเนิดของมูลฝอย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ขยะมูลฝอย
จากชุมชน (Community waste) ขยะมูลฝอยจากเกษตรกรรม (Agricultural waste) และขยะมูลฝอย
จากอุตสาหกรรม (Industrial waste) ทั้งน้ี ปรีดา แยม้เจริญวงศ ์(2531) ไดข้ยายความแหล่งก าเนิด
ขยะมูลฝอยทั้ง 3 ประเภท ออกไปไดอี้ก ดงัน้ี 

1.1 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยจากชุมชน คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งชุมชน ยกเวน้
ขยะมูลฝอยจากกระบวนการจากโรงงานอุตสาหกรรม และมูลฝอยจากการเกษตรกรรม จะเรียกรวม
วา่ ขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal solid waste) จากขยะมูลฝอยชุมชนสามารถแบ่งประเภทของขยะ
มูลฝอยได ้2 ชนิด คือ ขยะมูลฝอยแห้ง เช่น แกว้ พลาสติก โลหะ กระดาษ และขยะมูลฝอยเปียก 
เช่น เศษผกัผลไม ้เศษอาหาร  

1.2 แหล่งก า เนิดขยะมูลฝอยจากโรงงาน คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบท่ีน าเขา้ในกระบวนการผลิต            
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ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้เป็นของเสียท่ีไม่เป็นอนัตราย และของเสียท่ีเป็นอนัตราย เช่น ของเสีย          
ท่ีเป็นพิษ ของเสียติดไฟ และของเสียท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เป็นตน้ 

1.3 แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยจากการเกษตรกรรม คือ ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากการท า
การเกษตร ทั้งการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ์ขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากแหล่งน้ีโดยส่วนใหญ่ คือ ขยะมูลฝอย
เปียก เช่น ซังขา้วโพด ชานออ้ย มูลสัตว ์นอกจากน้ียงัมีขยะมูลฝอยท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารเคมี 
ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศตัรูพืช 

2. จ  าแนกตามลกัษณะความเป็นอนัตรายต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ ขยะมูลฝอยทัว่ไป (General waste) และขยะมูลฝอยอนัตราย (Hazardous waste) 

3. จ  าแนกตามลกัษณะสมบติัของขยะมูลฝอย สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะ
มูลฝอยแห้ง (Refuse) ขยะมูลฝอยเปียก (Garbage) ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ด ้(Combustible waste) 
ขยะมูลฝอยท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้(Non-combustible waste) และขยะมูลฝอยอนัตราย (Hazardous waste) 

นอกจากน้ี จากการศึกษาคู่มือแนวทางการลด คดัแยกและใชป้ระโยชน์ขยะมูลฝอย (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2551) พบวา่ โดยทัว่ไปแลว้ขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ขยะยอ่ยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะท่ีเน่าเสียและยอ่ยสลายไดเ้ร็ว สามารถ
น ามาหมกัท าปุ๋ยได ้เช่น เศษผกั เปลือกผลไม ้เศษอาหารใบไม ้เศษเน้ือสัตว ์เป็นตน้ แต่ไม่รวมถึง
ซากหรือเศษของพืช ผกั ผลไม ้หรือสัตวท่ี์เกิดจากการทดลองในหอ้งปฏิบติัการ เป็นตน้ 

2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยท่ียงัใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภณัฑ์หรือวสัดุเหลือใช ้                 
ซ่ึงสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเคร่ืองด่ืม เศษพลาสติก             
เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต ์กล่องเคร่ืองด่ืมแบบ UHT เป็นตน้ 

3. ขยะทัว่ไป หรือ มูลฝอยทัว่ไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย  
ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย มีลกัษณะท่ีย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าส าหรับการน ากลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนมถุงพลาสติกบรรจุผงซกัฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหม่ี
ก่ึงส าเร็จรูป ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร โฟมเป้ือนอาหาร ฟอยล์เป้ือนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติก
ส าหรับบรรจุเคร่ืองอุปโภคดว้ยวธีิรีดความร้อน เป็นตน้ 

4. ขยะอนัตราย หรือมูลฝอยอนัตราย คือ มูลฝอยท่ีปนเป้ือน หรือมีองค์ประกอบของ         
วตัถุระเบิดได้ วตัถุไวไฟ วตัถุออกไซด์และวตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค             
วตัถุกมัมนัตรังสี วตัถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม วตัถุกดักร่อน วตัถุท่ีก่อให้เกิด 
การระคายเคือง วตัถุอยา่งอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจท าให้เกิด
อนัตรายแก่บุคคล สัตว ์พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี
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โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ภาชนะท่ีใชบ้รรจุสารก าจดัแมลงหรือวชัพืช กระป๋องสเปรยบ์รรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นตน้ 

2.5.3 แนวทางการลดปริมาณขยะมูลฝอย 
การป้องกันและควบคุมการเพิ่มข้ึนของปริมาณขยะท่ีส าคัญ ต้องอาศัยขบวนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนั โดยทัว่ไปแลว้หน่วยงาน ประชาชน องค์กรและชุมชน 
สามารถลดปริมาณขยะท่ีจะเกิดข้ึนได ้โดยใชห้ลกัการ ดงัน้ี 

1. ระดบัครัวเรือน 
1.1 ลดการใช ้(Reduce) ไดแ้ก่ 1) ลดการขนขยะเขา้บา้น ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติก           

ถุงกระดาษ กระดาษห่อของ โฟม หรือหนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ 2) ใชผ้ลิตภณัฑ์ชนิดเติม เช่น น ้ ายาลา้ง
จาน น ้ ายาปรับผา้นุ่ม เคร่ืองส าอาง ถ่านชนิดชาร์จได ้สบู่เหลว น ้ ายารีดผา้ น ้ ายาท าความสะอาด 3) 
ลดปริมาณขยะมูลฝอยอนัตรายในบา้น หลีกเล่ียงการใชส้ารเคมีภายในบา้น เช่น ยาก าจดัแมลงหรือ
น ้ ายาท าความสะอาดต่างๆ ควรจะหนัไปใชว้ิธีการทางธรรมชาติจะดีกวา่ เช่น เปลือกส้มแห้งน ามา
เผาไล่ยุง หรือ ใช้ผลมะนาวเพื่อดับกล่ินภายในห้องน ้ า 4) พยายามหลีกเล่ียงการใช้โฟม               
และพลาสติกซ่ึงก าจดัยาก โดยใชถุ้งผา้ หรือตะกร้าในการจบัจ่ายซ้ือของ ใชป่ิ้นโตใส่อาหาร 

1.2 ใชซ้ ้ า (Reuse) ไดแ้ก่ 1) น าส่ิงของท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น ถุงพลาสติกท่ีไม่
เปรอะเป้ือนก็ใหเ้ก็บไวใ้ชใ้ส่ของอีกคร้ังหน่ึง หรือใชเ้ป็นถุงใส่ขยะในบา้น 2) น าส่ิงของมาดดัแปลง
ให้ใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น การน ายางรถยนต์มาท าเก้าอ้ี การน าขวดพลาสติกก็สามารถน ามา
ดดัแปลงเป็นท่ีใส่ของ แจกนั การน าเศษผา้มาท าเปลนอน เป็นตน้ 3) ใชก้ระดาษทั้งสองหนา้ 

1.3 การรีไซเคิล (Recycle) ไดแ้ก่ เป็นการน าวสัดุท่ีสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เช่น 
กระดาษ แก้วพลาสติก เหล็ก อะลูมิเนียม มาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆ นอกจากจะเป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว ยงัเป็นการลดการใช้พลงังานและลดมลพิษท่ีเกิดกบัส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเรา
สามารถท าได้โดย 1) คดัแยกขยะรีไซเคิล แต่ละประเภท ได้แก่ แก้ว กระดาษ พลาสติกโลหะ/
อโลหะ 2) น าไปขาย/บริจาค/ น าเขา้ธนาคารขยะ/กิจกรรมขยะแลกไข่ 3) ขยะเหล่าน้ีก็จะเขา้สู่
กระบวนการรีไซเคิล  

2. ระดบัชุมชน 
2.1 จัดท าโครงการหรือประสานให้มีการด าเนินโครงการท่ีเน้นการลดและใช้

ประโยชน์ขยะชุมชน ณ แหล่งก าเนิด ซ่ึงจะลดภาระการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยโครงการดงักล่าว ไดแ้ก่ การจดัตั้งธนาคารขยะหรือวสัดุเหลือใช ้การหมกัท าปุ๋ย การหมกัปุ๋ยน ้ า
ชีวภาพ ตลาดนดัขยะรีไซเคิล ขยะแลกไข่ ผา้ป่ารีไซเคิล สหกรณ์สินคา้รีไซเคิล การบริจาคส่ิงของท่ี
ไม่ใชแ้ลว้ เป็นตน้ 
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2.2 ใหร้างวลัตอบแทนใบประกาศเกียรติคุณ หรือการส่งเสริมการขาย แก่ร้านคา้ หรือ
ผูป้ระกอบการท่ีสามารถลดบรรจุภณัฑ์ฟุ่มเฟือย เช่น ร้านคา้ท่ีมีการกกัเก็บหรือจ าหน่ายสินคา้ท่ีมี
บรรจุภณัฑห่์อหุม้นอ้ย หรือมีการรวบรวมบรรจุภณัฑใ์ชแ้ลว้เพื่อใชป้ระโยชน์ใหม่ 

2.3 ส่งเสริมให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้ปลีก
ร้านคา้ส่ง อ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคในการคดัแยกและส่งคืนบรรจุภณัฑ ์ท่ีใชห่้อหุ้มสินคา้ 
โดยจดัใหมี้ภาชนะรองรับท่ีเหมาะสม ณ จุดขายและเปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคแยกบรรจุภณัฑ์ออกจาก
สินคา้ ณ จุดขาย หรือใกลจุ้ดขายโดยไม่เรียกเก็บค่าใชจ่้าย 

การจดัการขยะมูลฝอยประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ได้การพฒันาแนวความคิดจากเดิมท่ีมุ่ง
ประสงค์จะให้มีการลดปริมาณมูลฝอยมาเป็นน าประเทศไปสู่สังคมไร้มูลฝอย (Zero Waste 
Disposal Society) โดยใชห้ลกั 3Rs ดงัน้ี(สุนีย ์ มลัลิกะมาลย,์ 2543) 

1. การลดการก่อเกิดขยะมูลฝอย (Reduce) หรือการลดขยะจากแหล่งท่ีเกิด การป้องกนั
ไม่ให้ขยะเกิดข้ึนมาหรือให้เกิดข้ึนน้อยท่ีสุดเป็นขั้นตอนแรกสุดและส าคญัท่ีสุดในกระบวนการ
จัดการกับขยะ สามารถกระท าได้โดยการเปล่ียนแปลงการออกแบบผลิตภัณฑ์เปล่ียนแปลง
กระบวนการผลิตหรือเปล่ียนแปลงวตัถุดิบทดแทนให้เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้สมารถลดปริมาณ
ทรัพยากรและพลงังานท่ีใช ้ท าใหข้ยะนอ้ยลงส่งผลใหป้ระหยดังบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการก าจดั
ขยะและของเสียท่ีเกิดข้ึน 

2. การใช้ซ ้ า (Reuse) เป็นการน าวสัดุของใช้กลับมาใช้ในรูปแบบเดิมซ ้ าแล้วซ ้ าอีก               
ตามรูปแบบท่ีเป็นตน้ก าเนิดผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์มากมายหลายชนิดท่ีเม่ือน ากลบัไปใช้ประโยชน์
ใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์นั้นเลย เช่น ขวดแกว้ส าหรับใส่เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
การน ามาใชซ้ ้ าอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน คือ 

2.1 ในขั้นตอนการผลิตสินคา้ ควรหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดเศษวสัดุหรือของเสีย หากไม่
สามารถหลีกเล่ียงไดใ้นขั้นตอนน้ี ก็สามรถน าวสัดุนั้นกลบัเขา้ไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตไดซ่ึ้ง
เป็นการลดขยะท่ีง่าย อีกทั้งยงัไดว้ตัถุดิบท่ีปราศจากส่ิงปนเป้ือนและเป็นการประหยดั 

2.2 การน าของใชม้าใชซ้ ้ า เป็นการยดือายกุารใชง้านหรือใชป้ระโยชน์ให้มากข้ึนก่อน
จะน าไปทิ้งเป็นขยะ เช่น การน าขวดแกว้ ขวดพลาสติกมาใชบ้รรจุนม น ้ า น ้ าผลไม ้การน ากระดาษ
มาใช ้สองหนา้หรือน ามาตดัท าเป็นกระดาษบนัทึก 

3. การแปรสภาพเพื่อน ามาใชใ้หม่ (Recycle) คือการน าผลิตภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่
โดยการน าเขา้สู่กระบวนการซ่ึงใชเ้ทคโนโลยีในระดบัต ่าจนถึงระดบัสูงไปใชใ้นการเปล่ียนแปลง
ผลิตภณัฑ์ใช้แลว้ให้เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น ถุงพลาสติกใชแ้ลว้น าไปแปรสภาพเพื่อน ามาใชใ้หม่
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เป็นพรมปูพื้น กระดาษใช้แล้วหรือกระดาษหนังสือพิมพ์น าไปแปรสภาพเพื่อน ามาใช้ใหม่เป็น
กระดาษช าระ เป็นตน้  

กระบวนการ 3Rs น้ีส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
ประชาชนตระหนกัถึงปัญหาขยะมูลฝอยซ่ึงเป็นปัญหาระดบัประเทศ จึงใหค้วามร่วมมือต่อภาครัฐท่ี
จะด าเนินการใดๆ เพื่อน าไปสู่กระบวนการ 3Rs ซ่ึงมีความส าคญัอยู่ท่ีการคดัแยกขยะมูลฝอย             
ก่อนทิ้ง 

ส าหรับประเทศท่ีก าลังพฒันานั้นเม่ือรับเอาแนวคิดการลดปริมาณขยะมูลฝอยด้วย
กระบวนการ 3Rs จึงเกิดปัญหาการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีโดยส่วนใหญ่แล้วจะคัดแยกเฉพาะ
ประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น เพราะเห็นวา่เป็นมูลฝอยท่ีมีมูลค่าสามารถน าไปขายหรือแลกเปล่ียนเป็น
ผลิตภณัฑ์อ่ืนได ้เน่ืองจากการน ากระบวนการ 3Rs มาใช้ในประเทศก าลงัพฒันาเป็นการใช้ไดเ้ป็น
บางกลุ่มเท่านั้น จึงไดมี้แนวความคิดในการเพิ่มอีก 2Rs ไดแ้ก่  

1. การหลีกเล่ียง (Reject) เป็นการปฏิบติั หรือการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการหลีกเล่ียง              
การก่อให้เกิดขยะมูลฝอยท่ีเป็นปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะขยะมูลฝอยท่ียอ่ยไดย้าก และขยะ
อนัตรายเช่น การใชก้ล่องใส่ขา้วท่ีท าดว้ยวสัดุท่ีคงทนแทนการใชก้ล่องโฟมใส่ขา้ว การใชถุ้งผา้เพื่อ
ใส่ของแทนการใช้ถุงพลาสติก การใช้สินคา้ท่ีมีการย่อยสลายไดง่้ายตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ใบตอง
แทนการห่อดว้ยถุงพลาสติกในการใชบ้างประเภท 

2. การซ่อมแซมเพื่อใชใ้หม่ (Repair) คือการน าเอาวสัดุท่ีช ารุดแลว้มาซ่อมแซม ปรับปรุง
เพื่อใหส้ามารถน ากลบัมาใชไ้ดด้งัเดิม  

ตัวอย่างการรีไซเคิลท่ีประสบความส าเร็จในการแปรรูปขยะให้เป็นทรัพย์ และยงั
สามารถลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจริงทั้ งในต่างประเทศอย่างท่ีไต้หวนัมูลนิธิฉือจ้ี (Tzu Chi 
Foundation) ประเทศไตห้วนั เป็นมูลนิธิท่ีมีกิจการดา้นต่างๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานมากมาย หน่ึงในนั้น 
คือ การรีไซเคิลขยะเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม การรีไซเคิลจะใชแ้รงงานท่ีเป็น อาสามสมคัรของมูลนิธิ
ซ่ึงแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ไดรั้บค่าจา้งแต่อยา่งใด เป็นการท าดว้ยจิตอาสาเพื่อมูลนิธิ  

ส่วนในประเทศไทย จงัหวดัพิษณุโลกประสบความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอย 
เรียกวา่ “รีไซเคิลซิต้ี” ท่ีมีระบบการจดัการท่ีดีท่ีสุดเพียงแห่งเดียวของเมืองไทย  และขยะท่ีน่ีมีค่า
เป็น “เงิน”   เร่ิมแรกโครงการไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมนัเป็นวงเงินงบประมาณ 75 
ลา้นบาท โดยมีขอ้แมว้า่การช่วยเหลือจะไม่ใช่การป้อนอาหาร แต่ตอ้งการให้เทศบาลนครพิษณุโลก
และชาวพิษณุโลกแก้ปัญหาน้ีได้ ดว้ยการศึกษาปัญหาและหาทางออกท่ีเหมาะสมกบัตวัเอง เป็น
ท่ีมาของโครงการ “Solid Waste Management Programme for Phitsanulok” เพื่อจดัการและก าจดั
ขยะในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ ในโครงการน้ีได้มีการดึงธุรกิจรับซ้ือของเก่าและขยะเพื่อน าไปรี
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ไซเคิลรายใหญ่ของไทยซ่ึงท่ีมีฐานใหญ่อยูใ่นพิษณุโลกอยา่ง “วงษพ์าณิชย”์ มาช่วยอบรมการแยก
ขยะและใหค้วามรู้วา่ขยะนั้นเป็น “ทรัพยากร” ท่ีมีค่าสามารถท าเงินให้กบัผูท่ี้รู้จกัแยกไดเ้ป็นอยา่งดี 
นอกจากน้ีเทศบาลยงัมีมาตรการในการคัดแยกขยะท่ีมาจากบ้านอีกชั้นหน่ึง โดยอนุญาตให้
พนกังานประจ ารถขนขยะและซาเลง้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ “อาสาสมคัรรักษาส่ิงแวดลอ้ม” สามารถมา
แยกขยะตามจุดพกัขยะต่างๆ หรือจดัการแยกขยะในขณะเก็บขยะเพื่อน าไปขายไดอ้ยา่งเสรีเพื่อลด
ปริมาณขยะ ดังนั้ น ขยะท่ีลงบ่อฝังรอบสุดท้ายแทบจะไม่สามารถน าไปท าประโยชน์ได้แล้ว 
โครงการดงักล่าวของจงัหวดัพิษณุโลก เป็นความส าเร็จของกระบวนการจดัการขยะท่ีคนทุกระดบั
เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะทอ้งถ่ิน ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยปัญหาขยะล้นเมือง ตามมาด้วยความ
ตระหนกัในปัญหาของผูบ้ริหาร การหาหนทางแกไ้ข ชาวพิษณุโลกตระหนกัวา่ขยะคือ “ทรัพยากร” 
ท่ีส าคญัไม่ต่างอะไรกบัสินแร่ท่ีมีราคา ท าใหปั้จจุบนัปริมาณขยะลดลงเหลืออยา่งมีประสิทธิผล 

พอสรุปไดว้า่ การจดัการขยะมูลฝอยมีหลายขั้นตอนและหลายวิธีการ ซ่ึงตอ้งด าเนินการ
ให้เป็นไปตามหลกัวิธีการ แต่ผลของการจดัการจะบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัการ
สร้างจิตส านึกและความตระหนกัต่อบทบาทและหนา้ท่ีของประชาชนในการจดัการก่อนทิ้งขยะมูล
ฝอย การใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ซ่ึงเป็นแรงจูงใจให้เกิดการแยก และเก็บขนขยะมูลฝอย            
การก าหนดนโยบายระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินให้เกิดความชัดเจนในการจดัการขยะมูลฝอย                
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และธุรกิจเอกชนท่ีจะเข้าร่วมการจดัการขยะมูลฝอย           
การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุง
กฎหมายในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถ่ินให้เอ้ืออ านวยต่อการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนทั้ งท่ีไต้หวนั และพิษณุโลกแสดงให้เห็นว่าความ
ตระหนกัต่อปัญหาขยะมูลฝอยทุกภาคส่วนของสังคม และความร่วมมือกนัในการคดัแยกขยะมูล
ฝอยตามแนวคิด 3Rs และ 5Rs ท าใหก้ารใชแ้ละการพฒันาทรัพยากรของประเทศเป็นไปอยา่งย ัง่ยืน 
รวมถึงสามารถลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 

 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกบัการจัดการขยะฐานศูนย์ 

การจดัการขยะฐานศูนย ์คือการท าให้ขยะหมดไปโดยการน าขยะไปรีไซเคิลนั้นนบัเป็น
หวัใจส าคญัในการจดัการขยะฐานศูนย ์(พิชยา  แกว้ขาว, 2547) 

ขยะฐานศูนย ์เป็นแนวคิดและยทุธวิธีในการบริหารจดัการเศษวสัดุเหลือใช้ โดยไม่เหลือ
เศษท่ีเราเรียกวา่ ขยะ ออกสู่สาธารณะได ้หรือเหลือขยะท่ีจะตอ้งทิ้งลงหลุมฝังกลบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงเป็น
การจดัการขยะแบบไม่ให้มีขยะ ถ้าจะยงัคงมีก็ให้มีเหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะน้อยได้ เรียกกัน
โดยทัว่ไปวา่ การจดัการขยะแบบฐานศูนย ์ 
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การจดัการขยะแบบฐานศูนยน์ั้นเป็นเร่ืองท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม กล่าวคือ 1. ตอ้งลด
ปริมาณการใชส่ิ้งท่ีก่อให้เกิดขยะ 2. ส่ิงใดท่ีน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไดก้็ควรน ากลบัมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด 3. ส่ิงใดท่ีแปรสภาพไดก้็ควรคดัแยกออกมาแลว้น าไปสร้างมูลค่า โดยเขา้
ระบบธนาคารขยะ หรือขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า และ 4. ส่วนท่ีแปรสภาพเป็นปุ๋ยไดก้็น าไปเขา้สู่
กรรมวธีิท่ีจะท าเป็นปุ๋ยมาใชก้บัตน้ไม ้หรือพื้นท่ีทางการเกษตร การจดัการขยะแบบฐานศูนย ์ไม่ใช่
การไม่ให้สร้างขยะ แต่เป็นการท าขยะไม่ให้เป็นขยะ ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพของยุค
ปัจจุบนั ดงัเช่นการน าแนวคิดขยะฐานศูนยไ์ปใชป้ฏิบติัการจริงของเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
จงัหวดัสงขลา โดยเร่ิมการจดัการขยะ 3 ระดบั กล่าวคือ การจดัการท่ีต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางเพื่อท่ีจะกา้วไปสู่การจดัการขยะฐานศูนย ์ในอนาคตดงัน้ี 

1. การจดัการท่ีตน้ทาง ใชว้ิธีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ดว้ยการพฒันาความรู้ของแกน
น าและประชาชนให้สามารถเกิดพื้นท่ีในการอธิบายแลกเปล่ียน และท าให้ดูให้เห็นกนัว่า การคดั
แยกขยะ นั้นสามารถท าไดใ้นระดบัครัวเรือน ขยะต่างๆ ลว้นมีท่ีมาจากไหน เร่ิมตน้อยา่งไรและจะ
จบลงแบบไหน ขยะประเภทใดบา้งท่ีสามารถน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ได ้ก็น ากลบัไปใชป้ระโยชน์
ใหม่ หรือจะสร้างมูลค่าเป็นตวัเงิน ดว้ยการน าเขา้ระบบธนาคารขยะ ซ่ึงบริหารจดัการโดยชุมชน 
หรือจะขายให้กบัรถกระบะท่ีมาตระเวนรับซ้ือในชุมชน หรือจะน าไปขายให้กบัร้านรับซ้ือของเก่า
โดยตรง ก็ได ้ตามท่ีแต่ละคนสะดวก ขยะ เหล่านั้นไดแ้ก่ ขวด พลาสติก แกว้ เหล็ก กระดาษ เป็นตน้ 
ส่วนขยะเปียก หรือขยะอินทรีย ์ท่ีหลายคนอาจจะคิดวา่ไม่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดแ้ลว้ ขยะ
เปียกก็สามารถน ามาสร้างมูลค่าไดโ้ดยการแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย ์ หรือน าไปเป็นส่วนประกอบ
ของการท าน ้าหมกัชีวภาพ ส่วนขยะท่ีเหลือจากการท าปุ๋ยและน ้ าหมกัแลว้ ก็น าไปฝังกลบเป็นปุ๋ยแก่
ตน้ไม ้หรืออาจจะทิ้งลงถงัท่ีเตรียมไวส้ าหรับขยะอินทรียเ์พื่อรอใหท้างเทศบาลน าไปจดัการต่อไป 

2. การจดัการท่ีกลางทาง เม่ือทุกคนรู้จกัการคดัแยกขยะในเบ้ืองตน้ และสร้างขยะท่ีเห็น
วา่สามารถท่ีจะน ากลบัมาใชใ้หม่ไดน้ั้นให้กลบัมีคุณค่ามีราคาข้ึนมาได ้ก็จะท าให้ขยะท่ีเหลือทิ้งลง
ถงัของเทศบาลมีปริมาณลดลงเป็นล าดบั หรือ หากวา่ในชุมชนของเรามีความสามารถท่ีจะน าขยะ
แต่ละประเภทกลบัมาใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งหมด ส่ิงไหนท่ีขายได ้ก็ขายไป หากประชาชนในชุมชน
เห็นว่าขยะบางประเภทเม่ือแยกแลว้ไม่รู้จะเอาไปไหนก็ได้ช่วยกนัรณรงค์ส่งเสริมให้น ามาเขา้สู่
ระบบธนาคารขยะท่ีชุมชนตลาดใตจ้ดัตั้งข้ึนมาในปี 2547 โดยเร่ิมตน้จากกลุ่มแกนน าในชุมชนท่ี
เป็นผูใ้หญ่ และต่อมาไดป้รับกระบวนการท างานท่ีมีครู เยาวชน และนกัเรียนเป็นแกนน า ไดเ้กิดการ
ขยายผลและเกิดการกระตุน้ให้ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการขยะอีกระดบัหน่ึงท่ีเท่ากบั
เป็นตะแกรงชั้นท่ีสองท่ีคอยคดักรองรองรับการท้ิงขยะจากประชาชนในชุมชนดว้ยการน าขยะมา
ฝากไวท่ี้ธนาคารขยะของชุมชน เป็นการดกัขยะไวอี้กชั้นหน่ึงเพื่อไม่ใหข้ยะออกสู่สาธารณะ 
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3. การจดัการท่ีปลายทาง ส่วนขยะท่ีทางเทศบาลไดด้ าเนินการจดัเก็บในแต่ละวนัเม่ือไป
ถึงหลุมฝังกลบ ก็จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยคุย้เอาอินทรียน์ าไปท าเป็นปุ๋ย โดยผา่นขั้นตอนการตาก การผึ่ง 
และผสมกบัน ้าหมกัชีวภาพและมูลสัตว ์แลว้น าไปเขา้เคร่ืองบด และเคร่ืองอดัเม็ด ท่ีทางเทศบาลได้
สร้างโรงแยกขยะและโรงผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพในพื้นติดกบัท่ีหลุมฝังกลบขยะของเทศบาล 

สรุปไดว้า่ แนวคิดการจดัการขยะฐานศูนยน้ี์คือทางเลือกใหม่ในการจดัการกบัปัญหาขยะ 
ซ่ึงตอ้งเร่ิมท่ีบา้น ครัวเรือน ชุมชน ท่ีเป็นตน้ทางในการสร้างขยะ  เม่ือปริมาณขยะตน้ทางลดลง 
ปลายทางก็จะจดัการขยะง่ายข้ึน การจดัการขยะแบบฐานศูนย ์ไม่ใช่การไม่ให้สร้างขยะ แต่เป็นการ
ท าขยะไม่ใหเ้ป็นขยะ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีเหมาะสมอยา่งยิง่กบัสภาพของยคุปัจจุบนั 

 
2.7 หลกัการผู้ก่อมลพษิเป็นผู้จ่าย 
ปัญหาส าคญัหน่ึงท่ีท าให้การจดัการปัญหาส่ิงแวดล้อมไม่ได้ผลก็คือ การท่ีโครงการ

พฒันาโดยภาครัฐและเอกชนได้ท าลายธรรมชาติ ลา้งผลาญทรัพยากร สร้างมลพิษข้ึน กลายเป็น
ภาระตน้ทุนส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน และภาระน้ีถูกผลกัไปยงัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและประชาชนเป็น
ผูแ้บกภาระ เช่น ความน่าร าคาญจากมลภาวะ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความขดัแยง้แย่งชิงทรัพยากร 
ปัญหาภยัพิบติัจากธรรมชาติ เป็นตน้ และปัญหาอีกแง่มุมหน่ึงเกิดจากประชาชนในฐานะผูบ้ริโภค
ตกอยู่ในห้วงการบริโภคนิยมจึงก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาลต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นอุปสรรค
ส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2546: 2-3) 

จากปัญหาขา้งตน้จึงเกิดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มในการควบคุมมลพิษ ซ่ึงประกอบดว้ย
การควบคุม สองดา้น คือ การควบคุมโดยตรง (Direct Control) เป็นกลวิธีการควบคุมท่ีมุ่งตรงต่อผู ้
ก่อมลพิษ ซ่ึงมกัจะเป็นการก าหนดมาตรฐานของการปล่อยมลพิษจากกระบวนการผลิตและผลผลิต 
และแนวทางท่ีเป็นทางเลือกในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในปัจจุบนั คือ การควบคุมโดยวิธีการทาง
เศรษฐกิจ (Economic Approach) ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีอยู่บนเหตุผลท่ีว่าเน่ืองจากมีความคิดว่า
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ามาใช้เป็นของฟรีหรือไม่มีราคา ดังนั้น จึงมีผูโ้ต้แยง้ว่าราคาท่ีเป็นจริง 
(Realistic Price) ควรจะรวมมูลค่าของมลพิษท่ีมีการประเมินแลว้  เรียกวา่ หลกัผูก่้อให้เกิดมลพิษ
เป็นผูจ่้าย (Polluter Pays Principle; PPP) (ปริณภา จิตราภณัฑ,์ 2547:  28) 

การยึดหลกัผูก่้อให้เกิดมลพิษเป็นผูจ่้าย มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณมลพิษท่ีมีผูก่้อให้เกิด
ในลกัษณะท่ีผูก่้อมลพิษมากจ าเป็นตอ้งจ่ายมาก ผูก่้อมลพิษนอ้ยจ าเป็นตอ้งจ่ายนอ้ย การปฏิบติัตน
ตามหลกัน้ีเช่ือมโยงกบัตน้ทุนการก าจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึน โดยถือวา่ผูก่้อมลพิษจ าเป็นตอ้งรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน การก าจดัจึงต้องค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ จ  านวนหรือปริมาณมลพิษ 
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ประเภทของมลพิษ เช่น ขยะธรรมดา หรือขยะอนัตราย และยงัตอ้งค านึงถึงวิธีการก าจดัมลพิษ 
ซ่ึงรวมทั้งการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจดั  นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความสามารถในการช าระ 
(Ability to Pay) และความเต็มใจท่ีจะจ่าย (Willingness to Pay)  (ดารารัตน์  อานนัทนะสุวงศ์,  
2541: 49)  

ในปัจจุบนัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต่างคาดหวงัว่า หลกัผูก่้อให้เกิดมลพิษเป็นผูจ่้ายนั้นจะเป็นเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีส่งผลดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไดผ้ล ทั้งน้ี
ผูส้ร้างปัญหา ก่อมลพิษ หรือท าลายทรัพยากรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรได้นั้น 
สังคมตอ้งมีส่วนเขา้มาก ากบั เช่น การสนบัสนุนสิทธิชุมชนทอ้งถ่ิน และประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการก ากบัการใชท้รัพยากรและควบคุมปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก็น่าจะช่วยคล่ีคลายปัญหาได้
ระดบัหน่ึง หากรัฐใหก้ารสนบัสนุนทางนโยบายอยา่งจริงจงั 

 

2.8 งานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่าน             
ท่ีศึกษาวจิยัเก่ียวกบัความตระหนกัและพฤติกรรมการจดัการขยะมูลฝอย  ในท่ีน้ี ผูว้จิยัน าเสนอ ดงัน้ี 

พณิชชา  สมฤทธ์ิ (2547) ศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
หมู่บา้นเร่งรัดพฒันา จงัหวดัล าปาง กรณีศึกษาหมู่บา้นหนองละคร พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ทราบ
ถึงประโยชน์จากการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นแต่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และประชาชนท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีส่วนร่วมใน
การจดัขยะแตกต่างกนั ประชาชนทีมีลกัษณะส่วนบุคคลด้านรายได้และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มต่างกนั มีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกนั 

สุธาสิณี  อินทร์ผูก (2548) ศึกษาเร่ืองความตระหนักในปัญหาการจดัการมูลฝอยกบั
พฤติกรรมการน ามูลฝอยแห้งกลับมาใช้ซ ้ าของประชาชนในเขตเทศบาลนครล าปาง พบว่า               
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความตระหนกัในปัญหามูลฝอยในระดบัสูง และมีความตระหนกัในการน า
มูลฝอยแห้งกลบัมาใช้ซ ้ าในระดบัปานกลาง ส าหรับพฤติกรรมการน ามูลฝอยแห้งกลบัมาใช้ซ ้ า         
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง ปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชนดา้น อาย ุ 
และระดับการศึกษา  มีผลให้เกิดพฤติกรรมการน ามูลฝอยแห้งกลับมาใช้ซ ้ าแตกต่างกัน                     
โดยประชาชนท่ีมีอายนุอ้ยกวา่จะมีพฤติกรรมการน ามูลฝอยแห้งกลบัมาใชซ้ ้ าไดม้ากกวา่ประชาชน
ท่ีมีอายุมากกวา่ และ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสูงจะมีพฤติกรรมการน ามูลฝอยกลบัมาใชซ้ ้ า
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มากกวา่ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน แหล่งท่ีพกัอาศยั 
และประเภทท่ีอยูอ่าศยั ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการน ามูลฝอยแหง้กลบัมาใชซ้ ้ า 

S.A.Chung and C.S.Poon (1994) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบันโยบายการน าผลิตภณัฑ์ของ
เสียกลบัมาใช้ใหม่ในฮ่องกงพบว่า การส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการน าขยะกลบัมาใช้ทางราชการ
จ าเป็นตอ้งยื่นมือเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยรัฐจะตอ้งให้การศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชนควบคู่ไป
กบัการออกกฎหมายควบคุม การวางนโยบายดา้นการจดัเก็บเงินค่าบริการ และภาษีสินคา้ เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการขยะเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และการส่งเสริมให้มีการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ซ่ึง
รัฐจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัใหญ่ๆ 2 ประการ คือ เร่ืองของความมัน่คงของตลาดในทอ้งถ่ินท่ีจะรองรับ
ขยะกลบัมาใชซ้ ้ า และส่งเสริมใหมี้การแยกแยะขยะกลบัมาใชซ้ ้ าได ้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการบรรจุหีบ
ห่อมากเกินความจ าเป็นอาจเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยลดจ านวนขยะลงได ้

ธนภรณ์  พรหมมูล และคณะ (2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการคดั
แยกขยะเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ของประชาชน (กรณีศึกษาชุมชนท่ีมีการคดัแยกขยะในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก)ผลการศึกษาพบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ 
ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บความเดือดร้อนจากปัญหาขยะและระดบัความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ            
ท่ีแตกต่างกันไม่ท าให้พฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แตกต่างกัน 
ส าหรับรายได้ของประชาชนท่ีแตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการคัดแยกขยะเพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่แตกต่างกนั 

นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาเก่ียวกับความตระหนักและจิตส านึกของประชาชนต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เช่น บรรชร  กลา้หาญ และรุ่งทิพย ์  กลา้หาญ (2545) ศึกษา
ความตระหนกัและพฤติกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มของนักศึกษาโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตร 
เพื่อชีวติ พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมในการรับขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง โดยมี
แหล่งข้อมูลเรียงล าดับดังน้ี จากโทรทศัน์ ครู/อาจารย์ หนังสือ/ ต าราเรียน วิทยุ หนังสือพิมพ ์
หนงัสือสารคดี เพื่อน การเขา้รับการอบรม สมาชิกในครอบครัว และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
และมีความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับพฤติกรรมเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีพบว่า นกัศึกษามีพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัปานกลาง การปฏิบติักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มยงัคงเป็นลกัษณะการปฏิบติัตามความเคยชิน และพบว่าการรับรู้
ข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมกับความตระหนักต่อปัญหาส่ิงแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนความตระหนกัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัพฤติกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มมี
ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
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ประพิณวดี  ศิริศุภลกัษณ์ และ นุชนาถ  มัง่คัง่ (2550) ศึกษาเร่ืองความตระหนกัทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อสะทอ้นแนวการปฏิบติัในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรชาวไทยภูเขา
ภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเป็นการศึกษาของศูนยว์ิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต ์คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการศึกษาเพื่อทบทวนมาตรการหรือมาตรฐานของการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก่อให้เกิดความย ัง่ยืน พบว่า วิธีการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม                     
ท่ีค  านึงถึงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทยใช้ในปัจจุบนัมีวิธีการจดัการดังต่อไปน้ี คือ                    
1) การให้การศึกษาหรือการสอนให้เขา้ใจถึงหลกัการและวิธีการอนุรักษ์ การมีจริยธรรม การปลูก
จิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2) การใช้
เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด                
3) ใช้กฎหมายหรือพระราชบญัญติัควบคุมการใช้ทรัพยากร ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อมาตรวดัความ
ตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการใชท้รัพยากรธรรมชาติของเกษตรกรในชุมชนนั้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
สามญัส านึกและการรับรู้ดา้นข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยท่ีมีผลในเชิงบวกกบั
มาตรวดัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัรายไดข้องครัวเรือนหรือเกษตรกรมีผลเชิงลบกบั
มาตรวดัความตระหนกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากรายไดส่้วนใหญ่ของครัวเรือนมาจากรายไดจ้าก
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยท่ีรายไดท่ี้ไดจ้ากป่ามีจ านวนนอ้ย และชนเผา่กระเหร่ียง
และไทยใหญ่จะมีพฤติกรรมมีผลต่อความตระหนกัในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติมากกวา่โดย
เปรียบเทียบกบัชนเผา่มูเซอ 

ปริญญา  โปธาเก๋ียง (2551) ศึกษาเร่ืองความตระหนกัและจิตส านึกของประชาชนในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มของเทศบาลต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่
ในพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุโมงคมี์ความตระหนกัและจิตส านึกในเร่ืองขยะมูลฝอย และการจดัภูมิทศัน์
เมืองก็ตาม แต่ลกัษณะนิสัยหรือความเคยชินกบัการปฏิบติัจนเป็นวิถีชีวิตประจ าวนั โดยไม่ค  านึงถึง
ผลกระทบจากจากการกระท าของตนเองก็ยงัคงมีอยู ่หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ รู้วา่การทิ้งขยะไม่ถูก
ท่ี การไม่คดัแยกขยะการก าจดัขยะโดยการเผา่กลางแจง้ เป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง ประชาชนก็ยงัท า  

เสน่ห์  พบพาน (2538) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนักเก่ียวกับปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของประชาชน อ าเภอนครหลวง ศึกษาเฉพาะกรณีกิจการอุตสาหกรรมในเขต
เกษตรกรรม พบว่าประชาชนโดยรวมมีความตระหนักเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในระดบัปาน
กลาง การเปิดรับส่ือมวลชนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนอาย ุระยะเวลาท่ีอยูใ่นชุมชน และการเขา้ถึงส่ือบุคคลมีความสัมพนัธ์เชิงลบกบัความตระหนกั
เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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กุลวดี  สุกหล า (2550) ศึกษาเร่ืองความตระหนกัต่อปัญหาเร่ืองน ้ า ค่านิยมการอนุรักษน์ ้ า
และพฤติกรรมการใช้น ้ าของชุมชนริมน ้ าแม่กลอง จงัหวดัราชบุรีพบว่า ความตระหนักเก่ียวกบั
ปัญหาเร่ืองน ้ าของชุมชนริมแม่น ้ าแม่กลอง ในด้านประสบการณ์เก่ียวกับปัญหาเร่ืองน ้ า แหล่ง
ข่าวสารและการการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์น ้ า อยู่ในระดบัปานกลาง และค่านิยมการ
อนุรักษน์ ้า ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นสังคมและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ภิญญาภรณ์  เพ็ญพินนัท์ (2544) ศึกษาเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนกัรู้ 
ทศันคติ และการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู 
จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัความรู้ และความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

รัตนาวลี  จนัทนสมิต (2546) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของประชาชนกบั
ความรู้ ความตระหนกั และการมีส่วนร่วมในการป้องกนัรักษาและเฝ้าระวงัปัญหามลพิษ เฉพาะ
มลพิษทางน ้ าและทางอากาศของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง พบวา่เพศ อายุ อาชีพ
และการศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าให้มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และปัญหา
มลพิษต่างกนั การเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม และปัญหามลพิษในภาพรวมจากส่ือมวลชน
มีความสัมพนัธ์กับความตระหนักเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม และปัญหามลพิษ ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีมี
อิทธิพลต่อการป้องกนัรักษา การเฝ้าระวงัแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มและปัญหามลพิษมากท่ีสุด 

ภคพร  ชอ้นทอง (2551) ศึกษาเร่ืองการปฏิบติังานดา้นกายภาพและพื้นท่ีส่วนกลางของ
หมู่บา้นจดัสรรกรณีศึกษา 30 หมู่บา้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า จ  านวนงาน
บริการและวิธีการปฏิบติังานของหมู่บา้นแตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพและส่ิงอ านวยความ
สะดวก และวิธีการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัระดบัราคาของหมู่บา้น โดยพบว่าหมู่บา้นระดบั
ราคาสูงมีขั้นตอนและวธีิการปฏิบติังานท่ีมากกวา่หมู่บา้นระดบัราคาต ่าและปานกลาง เช่น การดูแล
รักษาความปลอดภัย นอกเหนือจากการตรวจตราการเข้า -ออกของบุคคลภายนอก และการ
ลาดตระเวนโดยรอบโครงการ หมู่บา้นจดัให้มีการจดัท าบตัรผูม้าติดต่อให้กบับุคคลภายนอก น าไป
ให้เจา้ของบา้นประทบัตราหรือลงช่ือก ากบัเพื่อตรวจสอบก่อนออกจากโครงการ เป็นตน้ ส่วนดา้น
การจดัเก็บขยะ พบวิธีการปฏิบติังานในหมู่บา้นระดบัราคาต ่าและระดบัราคาปานกลางทุกหมู่บา้น 
จดัเก็บโดยให้เทศบาลมาเก็บบริเวณบา้นพกัอาศยั สัปดาห์ละ 2 คร้ัง และพบวา่หมู่บา้นระดบัราคา
สูงทุกหมู่บา้นจดัใหพ้นกังานเขา้เก็บหนา้บา้นทุกวนั และน าขยะไปพกัไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ
ซ่ึงได้มีการจดัเตรียมไวส้ าหรับเป็นท่ีพกัขยะโดยให้รถเทศบาลเขา้เก็บบริเวณท่ีพกัขยะดา้นหน้า
โครงการ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง ตลอดจนสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัท่ีดี 
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จากผลการศึกษาวิจยัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ผูว้ิจยัเห็นวา่มีปัจจยัหลายดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความตระหนกัและการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย เช่น ปัจจยัจากตวับุคคลซ่ึงลว้นมีความ
แตกต่างกนัทั้งคุณลกัษณะเฉพาะ ความรู้ ประสบการณ์ การเปิดรับและความถ่ีของขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัปัญหาขยะมูลฝอย นอกจากนั้น ยงัมีปัจจยัภายนอกตวับุคคล เช่น สภาพแวดลอ้ม และการ
จดัการขยะมูลฝอยท่ีแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นท่ีและสังคม ซ่ึงผูว้ิจยัได้น ามาพฒันาเป็นกรอบ
แนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 
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2.9 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-แนวคิดเก่ียวกบัความรู้ 
-แนวคิดเก่ียวกบัความตระหนกั 
-แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับ
ข่าวสารและกระบวนการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร    
-แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการขยะ 
-แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะฐานศูนย ์
 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

- เพศ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั 
ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
- ความตั้งใจพร้อมท่ี
จะรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการจดัการ
ขยะมูลฝอย 
 - การสังเกตพิจารณา 
- ความสนใจในเร่ือง
การจดัการขยะ 
 

- ระดบัความรู้ 
 

ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยด้านสังคม 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- วิถีชีวิต 
- ครอบครัว 
- ผูน้ าชุมชน เพ่ือนบา้น 
ปัจจัยด้านกายภาพ 
 

- สภาพส่ิงแวดลอ้ม
ภายในหมู่บา้น 
- ระบบการจดัเกบ็ขยะ
ของหมู่บา้น 

- สถานท่ีท้ิงขยะ 
 
 
 

ความตระหนักของผู้พกัอาศัย
ในหมู่บ้านขวญัเวยีงต่อการ

จดัการขยะ 

แผนภูมิ 3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

การรับรู้ 
ระดบัความรู้ 

 

การปฏบิัต ิ


