
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้  โดยนกัศึกษา ครู และบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในคร้ังน้ีมีแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีสามารถรวบรวมได้
ดงัต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดดา้นการจดัการขยะมูลฝอย 
 2.2 แนวคิดดา้นการจดัการขยะประเภทพลาสติกและบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
 2.3 แนวคิดดา้นการมีส่วนร่วม 
 2.4 แนวคิดดา้นการสนทนากลุ่ม 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกบัความคาดหวงั 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
2.1 แนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอย 

ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการขยะประเภทพลาสติก (Waste Management) 
องค์การสหประชาชาติ  ได้จัดการประชุมสุดยอดว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมของมนุษย ์

(Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน ในปีพ.ศ.2515 นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ท่ีเขา้มามีบทบาทในกระแสการพฒันาของสังคมโลก ผลจากการประชุม
ท าใหท้ัว่โลกหนัมาใหค้วามสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง 

ปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดร่้วมลงนามในแผนแม่บทโลก เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ
แผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Earth Summit)   
ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ประเทศสมาชิกตอ้งตระหนกัถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
เห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งร่วมกนัพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืใหเ้กิดข้ึนในโลก 

ในการปฏิ รูปราชการเพื่ อให้หน่วยงานท้อง ถ่ินมีอ านาจหน้า ท่ี ในการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจดัการส่ิงแวดลอ้มและมลพิษต่างๆ โดยสาระส าคญัในดา้นการพฒันาเมืองมี                 
4 ประเด็นหลกั หน่ึงในนั้น คือ รัฐมีหน้าท่ีต้องจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงถือเป็นการให้บริการ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน (กระทรวงการต่างประเทศ, 2537) 
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ปี พ.ศ. 2547 ณ Sherraton Tower ประเทศสิงคโปร์ ไดจ้ดัตั้งคณะท างานของภูมิภาคเอเซียน
เพื่อท างานเก่ียวกบัเมืองท่ีมีส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน (ASEAN Working Group on Environmentally 
Sustainable Cities; AWGESC) โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประธานกลุ่ม  ในการขบัเคล่ือนการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างย ัง่ยืน และธรรมาภิบาลของเมืองแถบอาเซียน โดยจดัล าดบัความส าคญัจาก เร่ือง 
Brown Issues (เก่ียวกบัน ้ าเสียและขยะ) จากนั้นเป็นเร่ือง Green Issue (เก่ียวกบัความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ พนัธ์ุไม ้พนัธ์ุสัตว)์ และเร่ือง Blue Issue (เก่ียวกบัสัตวท์ะเลและระบบนิเวศน์ชายฝ่ัง) 
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะตามโครงการ Clean Land  มีเป้าหมาย ให้มี
การจดัการขยะท่ีดี ตั้งแต่การเก็บรวบรวม และก าจดัขยะทัว่ไปและขยะอนัตรายมีการลดปริมาณขยะ
และการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่ (recycle) และการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง โดยมีวตัถุประสงค์
ของการด าเนินการ 6 ประการ คือ 

1) มีการจดัการขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
2) มีการจดัการขยะอนัตรายอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
3) ลดการผลิตขยะและการก าจดัขยะ 
4) เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
5) สร้างความรับผดิชอบและความเป็นเจา้ของต่อส่ิงแวดลอ้มใหก้บัประชาชน 
6) มีการพฒันาบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 แนวคิดขยะเหลอืศูนย์ (Zero Waste Management)  

เป็นแนวคิดท่ียึดหลกัการท่ีว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้” 
เป้าประสงค์ คือ  “การท าให้ขยะเหลือน้อยท่ีสุดและก าจัดท่ี เหลือด้วยเทคโนโลยี ท่ี มี
ประสิทธิผล” แนวคิดดังกล่าวได้น าไปเป็นแนวคิดหลักในหลายประเทศ  เช่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ แคนาดา อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ฮอลล์แลนด์ สวีเดน  เยอรมนันี ออสเตรีย องักฤษ   
ไอร์แลนด์ สกอร์ตแลนด์ นอร์มิเบีย สวิทเซอร์แลนด์ บราซิล และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา ไดแ้ก่   
รัฐวอร์ชิงตนัดีซี นอร์ทแคโรไรน่า โอริกอน แคลิฟอร์เนีย จอร์เจีย เป็นตน้  

หลกัการส าคญัของแนวคิดขยะเหลือศูนย ์คือ การใชว้ตัถุการผลิตท่ีสามารถน ากลบัมาแปร
รูปใช้ใหม่ให้มากท่ีสุด ลดปริมาณของเสียท่ีจะท้ิงให้เหลือน้อยท่ีสุด บริโภคให้พอดีและบริโภค
สินค้าท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ ้ าได้ ผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  ผลิตสินค้าใหม่ ท่ี
ผสมผสานการน าวสัดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าท่ีผลิตจากวสัดุเหลือใช ้
พฒันาการน าขยะกลบัมาแปรรูปใช้ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสินคา้ท่ีคิดจากตน้ทุนทรัพยากร           
การผลิตช่วยยกระดบัเป้าหมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ๆ ใหก้บัชุมชน 
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กรณศึีกษาการจัดการขยะของต่างประเทศ 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ก าหนดให้ ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูจ้  าหน่ายตอ้งเรียกคืนบรรจุภณัฑ ์ 

รัฐก าหนดเคร่ืองหมายประทบับนสินคา้ เพื่อแสดงวา่บรรจุภณัฑจ์ะถูกน าไปรีไซเคิล รวมทั้งก าหนด
บรรจุภณัฑ์ 6 กลุ่ม เพื่อรีไซเคิล ไดแ้ก่ แกว้ กระป๋อง โลหะ พลาสติก กระดาษ อลูมิเนียม บรรจุ
ภณัฑ์เคลือบ ก าหนดให้ประชาชนคดัแยก 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กระดาษ แกว้ วสัดุน ้ าหนกัเบา (อลูมิเนียม 
พลาสติกและโฟม) จดัระบบการคดัแยก จดัเก็บและรวบรวม 

แคนาดา เน้นการลดขยะบรรจุภณัฑ์ท่ีไม่จ าเป็นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม น าเสนอ
ขอ้มูลและกิจกรรมต่างๆ ให้กบัผูบ้ริโภค ดงัน้ี (1) ใช้บรรจุภณัฑ์รวมห่อใหญ่ family pack                  
(2) ใชสิ้นคา้ชนิดเติม (refilled products) (3) มีระบบน าภาชนะไปบรรจุสินคา้ดว้ยตวัเอง (reuse) 
และ (4) ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถรีไซเคิลใหม้ากท่ีสุด (recycle)  

สหรัฐอเมริกา ก าหนดนโยบายการลดปริมาณขยะมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิดจากกิจกรรมการ
ผลิต เช่น วางแผนการผลิตและเปล่ียนแปลงวตัถุดิบในการผลิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์ก่อใหเ้กิดมลพิษนอ้ยท่ีสุด ซ่อมแซมไดแ้ละน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกาศเป้าหมาย  “แคลิฟอร์เนียขยะ                    
เป็นศูนย์” โดยให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยการปฏิบัติการ Reduce Reuse และ  Recycle                       
ในชีวิตประจ าวนั (1) เน้นให้ประชาชนรู้จกัใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า (2) การออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ต้องค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและศกัยภาพในการน ากลบัมาใช้ใหม่เสมอเพื่อเป็นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งน าไปฝังกลบ (3) มีเป้าหมายในการส่งเสริมการพฒันาตลาดการประมูล
สินคา้รีไซเคิล (4) การเพิ่มช่องทางการซ้ือขายในคลงัสินคา้รีไซเคิล (5) ด าเนินการวิจยัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง (6) มีศูนยเ์ก็บรวบรวมขยะพิษหรือขยะอนัตราย (7) จดัตั้งศูนยข์อ้มูลเพื่อเป็น
ศูนยป์ระสานการใชข้ยะก่อสร้างไวบ้ริการประชาชน 

ประเทศสิงคโปร์ Waste Management Department ก าหนดเป้าหมายไวว้า่อีก 10 ปี ใน
อนาคตสิงคโปร์จะต้องเป็นเมืองท่ีปราศจากขยะ โดยด าเนินการดังน้ี ขอความร่วมมือจากภาค
ประชาชนในการจดัเก็บและคดัแยกขยะ รณรงคใ์ห้ใชว้สัดุรีไซเคิล ขอความร่วมมือจากภาคเอกชน
ผลิตวสัดุท่ีรีไซเคิลไดท้ั้งหมด ประชาชนทุกคนก็จะตอ้งทิ้งขยะให้เป็นเวลา เพราะจะมีการจดัเก็บ
ขยะ 2 อาทิตย ์ต่อ 1 คร้ัง โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 150 บาท ส าหรับผูอ้ยูแ่ฟลต ส่วนผูท่ี้มี
บา้นเป็นของตนเองจะตอ้งเสียเกือบ 400 บาทต่อเดือน ขณะท่ีบริษทั โรงงานต่างๆ จะตอ้งเสียเป็น
รายวนั โดยคิดเป็นลิตร เป็นการปลูกฝังวินยัให้ทุกฝ่ายตระหนกัในการทิ้งขยะไดเ้ป็นอยา่งดีและจะ
เป็นการลดปริมาณขยะอีกดว้ย 
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มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ น ออกกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ต่อไปน้ี (1) กฎหมายส่งเสริมการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมการลดการน า
กลบัไปใชซ้ ้ าและการน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ (2) กฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม (3) กฎหมายว่าดว้ยภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุภณัฑ์ (4) กฎหมายว่าดว้ยการน า
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือนท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่ (5) กฎหมายการจดัการเศษอาหารท่ีเหลือ
กลบัมาใช ้(6) กฎหมายเก่ียวกบัการน าวสัดุก่อสร้างมาใชใ้หม่ (7) กฎหมายวา่ดว้ยการใชท้รัพยากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ และ (8) กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมริเร่ิมให้เป็นสังคมท่ีมีการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ จดัเก็บมูลฝอยแยกประเภท ตามเวลานัดหมาย คัดแยกวสัดุรีไซเคิลกลับมาใช้
ประโยชน์ท่ีแหล่งก าเนิด 

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออกระเบียบขอ้บงัคบัจดัเก็บค่าธรรมเนียมการคดัแยกประเภทขยะ
มูลฝอยจากครัวเรือนท่ีไม่คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง เพื่อให้ชุมชนปฏิบติัการคดัแยก
ประเภทขยะมูลฝอย หากไม่ตอ้งการจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าว (สุนีย ์มลัลิกะมาลยแ์ละคณะ, 254 

ประเทศฝร่ังเศส ออกกฎหมายขยะมูลฝอย “waste law 1975” เป็นกฎหมายหลกัในการ
จดัการบรรจุภณัฑ ์เก่ียวกบัการก าจดัและการใชซ้ ้ าบรรจุภณัฑ์ ในปี ค.ศ. 1992 ก าหนดให้ผูผ้ลิตและ 
ผูน้ าเขา้สินคา้ท่ีมีบรรจุภณัฑ์ท่ีน ามาจ าหน่ายในประเทศ ตอ้งรับผิดชอบในการรวบรวมและก าจดั
ขยะมูลฝอยบรรจุภณัฑ์ และปี ค.ศ. 1993 ก าหนดให้ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้สินคา้จะตอ้งรับผิดชอบ
รวบรวมขยะมูลฝอยบรรจุภณัฑเ์พื่อน าไปใชซ้ ้ า 

ประเทศไต้หวัน ออกกฎหมายสนบัสนุนการรีไซเคิล โดยให้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ เสีย
ภาษีให้รัฐ เพราะถือว่าเป็นภาระของสังคม และผูส้ร้างมลภาวะเป็นผูรั้บผิดชอบ เปล่ียนพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคให้เนน้ การน ามูลฝอยท่ียงัใชไ้ดก้ลบัมาใชใ้หม่เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตอ้งก าจดั
และใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า 

ประเทศบราซิล ตั้งจุด drop-off ในห้างสรรพสินคา้เพื่อรองรับวสัดุรีไซเคิลท่ีประชาชน
น ามาบริจาคประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรู้เก่ียวประเภทของวสัดุรีไซเคิลในสถาบนัการศึกษา
สหกรณ์ อาจมาจากซาเลง้ ประชาชน เป็นตน้โดยจะรับวสัดุรีไซเคิลจากโรงเรียน บริษทัเอกชนและ
บา้นเรือน จดัตั้ งองค์กรเอกชน ท่ีไม่แสวงหาผลก าไร สนับสนุนระบบการจดัการขยะแบบ
ผสมผสาน ยกระดบัการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มบนพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการขยะ 

ประเทศออสเตรเลีย ซิดนีย์ ได้ประกาศใช้ แผนการพัฒนาซิดนีย์อย่างย ัง่ยืน 2030:              
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ร่วมมือ เช่ือมต่อ (Sustainable Sydney 2030: Green  Global Connected)           
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 กิจกรรม โครงการต่างๆ ถูกก าหนดข้ึนเพื่อให้ผลการพฒันาเป็นไปตาม
วิสัยทศัน์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้นปี 2030 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขยะไดแ้ก่ การให้ความรู้
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เร่ืองขยะ และการบงัคบัใช้กฎหมาย กลยุทธ์ในการจดัการขยะ โครงการ ลดปริมาณขยะและน า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ เป็นปัจจยัยอ่ยท่ี ช่วยเสริมความย ัง่ยืนของซิดนียใ์น  ปี 2030 ให้เป็น
จริง  

 
การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย 
ปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยย ังคงสูงข้ึน โดยในปี 2551 มีปริมาณขยะมูลฝอย

เกิดข้ึนทัว่ประเทศประมาณ 15.03 ลา้นตนัหรือวนัละ 41,064 ตนั (ไม่รวมขยะมูลฝอยก่อนทิ้งลงถงั) 
เพิ่มข้ึนจากปี 2550 ประมาณ 0.27 ลา้นตนั หรือร้อยละ 1.81 และเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณขยะเม่ือ 
10 ปี ท่ีผา่นมาในปี 2542 มีขยะเกิดข้ึนทัว่ประเทศ 13.83 ลา้นตนั โดยในเขตกรุงเทพมหานครมี
ปริมาณขยะท่ีเก็บขนไดป้ระมาณวนัละ 8,780 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 21 ในขณะท่ีในเขตเทศบาล
และเมืองพทัยามีขยะมูลฝอย 14,915 ตนั/วนั คิดเป็นร้อยละ 36 และในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล มีขยะมูลฝอย 17,369 ตนั/วนั  คิดเป็นร้อยละ 43 ของปริมาณมูลฝอยทัว่ประเทศ มีการน าขยะ
มูลฝอยชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ประมาณ 3.45 ลา้นตนัหรือคิดเป็นร้อยละ23 ของปริมาณท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงมีปริมาณค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการรณรงค์ให้กบั
ประชาชน ชุมชนและผูป้ระกอบการ เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกและทศันคติท่ีดีต่อการจดัการมูลฝอย
ไม่เพียงพอและไม่ต่อเน่ือง ขาดแรงจูงใจในการลดและคัดแยกมูลฝอยในชุมชนและสถาน
ประกอบการ ซ่ึงมูลฝอยประมาณร้อยละ 34 ถูกน าไปฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภิบาล ร้อยละ 1 
น าไปก าจดัโดยการเผา และ ท่ีเหลือยงัคงใชว้ิธีการก าจดัท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น การเทกองบนพื้น การเผา
กลางแจง้ เป็นตน้ 

สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย ประเทศไทยมีอตัราการรีไซเคิล
ค่อนขา้งต ่าเม่ือเทียบกบัประเทศอ่ืน กล่าวคือ อตัราการ รีไซเคิลของประเทศไทยอยูท่ี่ร้อยละ 23 
ในขณะท่ีฮ่องกงมีอตัราการรีไซเคิล 36% สิงคโปร์มีอตัราการรีไซเคิล 39% และเกาหลีใตมี้อตัรา
การรีไซเคิล 45% ในประเทศจีน มีการรับซ้ือขวดน ้ าอดัลม และขวดน ้ ามนัพืช ชนิดใสท่ีเรียกวา่ขวด
เพท หรือ PET (พีอีที) เพื่อไปผลิตเป็นเส้นใยก่อนน าไปผลิตเป็นเส้ือผา้ 

นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย เพื่อให้การจดัการขยะมูล
ฝอย สามารถด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยสนองตอบต่อเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550 -2554) คือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสมต่อการด ารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและ ไม่เป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกลไกการจดัการขยะชุมชน ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ของเสียอนัตรายและขยะติด
เช้ือ  ดว้ยการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้เกิดการลดและคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิด สนบัสนุน
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ส่งเสริมการสร้างธุรกิจเอกชนจากขยะรีไซเคิล  พฒันาระบบรวบรวม คดัแยก และโครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งออกกฎหมายให้ผูป้ระกอบการรับผิดชอบต่อซากผลิตภณัฑ์ของตนเองและ          
น ามาตรการทางภาษีมาใช้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และ
เป็นแนวทางส าหรับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11  มีเป้าหมาย ดงัน้ี (1) องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดมี้การรวมกลุ่มพื้นท่ีเพื่อด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
ของจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหมดในปี 2553 (2) กลุ่มองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จ านวนร้อยละ 10 ของกลุ่มพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัเร่งด่วนมีการจดัตั้งศูนยจ์ดัการขยะมูลฝอยรวมแบบ
ครบวงจรในปี 2553 (3) ขยะมูลฝอยไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกสุขลกัษณะไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 
2563 (4) ของเสียอนัตรายชุมชนไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกสุขลกัษณะไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 20 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 2553 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 
2563 (5) มูลฝอยติดเช้ือไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพและถูกสุขลกัษณะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 (6) ปริมาณความสกปรกรวมของน ้ าเสียจากชุมชนเมืองจะลดลง
ก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนใน ปี 2553 และร้อยละ 50 
ของปริมาณท่ีเกิดข้ึนในปี 2563 (7) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความ
พร้อมในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยและน ้ าเสียไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในปี 2553 และไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 100 ในปี 2563 

มาตรการทีจ่ะเสริมให้สามารถน าแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. สนบัสนุนใหมี้การจดัตั้งศูนยก์  าจดัขยะมูลฝอยใชร่้วมกนัหลายชุมชน 
2. ส่งเสริมการลงทุนร่วมจากภาคเอกชนในการก าจดัขยะมูลฝอย และน าขยะมูลฝอยมาใช้

ประโยชน ์
3. สนบัสนุนภาคเอกชนด าเนินธุรกิจการจดัการขยะมูลฝอย การติดตามตรวจสอบ 
4. ใชห้ลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้ายอยา่งยติุธรรมและเสมอภาค 
5. ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าธรรมเนียม ค่าบริการเก็บขนส่ง

และก าจดัใหส้อดคลอ้งกบัค่าด าเนินการ 
6. ปลูกฝังทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชน โดยให้การศึกษาและรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือ

ปฏิบติั รวมทั้งใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 
7. ฝึกอบรมเพิ่มพนูความรู้แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐและเอกชน 
8. สนบัสนุนการศึกษา วิจยั และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะมูลฝอย

อยา่งมีระบบ 
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นโยบายและแผนส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559              
ก าหนดเป้าหมายด าเนินการดา้นการจดัการมูลฝอยไว ้ดงัน้ี (1) ลดอตัราการเกิดขยะมูลฝอยชุมชน
โดยเฉล่ียใหไ้ม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวนั (2) ให้มีการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอยชุมชนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน และ (3) ให้ทุกจงัหวดัมีแผนหลกัและแผนการจดัการ
ขยะมูลฝอยและมีระบบก าจดัมูลฝอยท่ีถูกลกัษณะ ซ่ึงก าหนดแนวทางด าเนินการไว ้4 แนวทาง ดงัน้ี 

1. ด้านการจัดการ 
1.1 ใชห้ลกัการ “ผูก่้อมลพิษเป็นผูจ่้าย” ทั้งกบัประชาชนและหน่วยงานของรัฐท่ีเป็น

ผูผ้ลิตมูลฝอยด าเนินการจดัการมูลฝอยใหเ้หมาะสม 
1.2 ให้มีการจัดการมูลฝอยระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนจัดการคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบครบวงจร 
1.3 สนบัสนุนให้เอกชนด าเนินธุรกิจการบริการดา้นการจดัการมูลฝอย ทั้งในรูปของ

การวา่จา้ง การร่วมลงทุน หรือการใหส้ัมปทานรับจา้งควบคุมระบบก าจดัมูลฝอย 
1.4 ก าหนดองค์กรและหน้าท่ีในการควบคุมก ากับ ดูแลการจดัการมูลฝอยของ

หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ 
1.5 ให้จงัหวดัจดัเตรียมท่ีดินท่ีเหมาะสมส าหรับใชก้ าจดัมูลฝอยระยะยาว รวมทั้งการ

ก าหนดพื้นท่ีท่ีสงวนไวเ้พื่อการก าจดัมูลฝอยในผงัเมืองดว้ย 
1.6 ใหน้ าระบบท่ีผูผ้ลิตตอ้งรับซ้ือซากหรือบรรจุภณัฑ์ท่ีใชแ้ลว้จากผูบ้ริโภคเพื่อน าไป

ก าจดัหรือหมุนเวยีนกลบัมาใชป้ระโยชน์ รวมทั้งก าหนดประเภทผลิตภณัฑ์ และบรรจุภณัฑ์ท่ีผูผ้ลิต
ตอ้งน ากลบัคืนเพื่อลดปริมาณมูลฝอยและ 

1.7 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสภาพปัญหาและการจดัการมูลฝอยของชุมชน 
และก าเนิดต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และพฒันาระบบขอ้มูลการจดัการมูลฝอยให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั
และทนัสมยัตลอดเวลา รวมทั้งใหมี้ศูนยป์ระสานขอ้มูลการน ามูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ 

2. ด้านการลงทุน 
2.1 ให้ มีการลงทุนก่อสร้างสถานท่ีก าจัดมูลฝอย ท่ี ถูกสุขลักษณะและจัดหา

เคร่ืองจกัรกลท่ีเหมาะสม โดยรัฐร่วมทุนกบัภาคเอกชนหรือรัฐสนบัสนุนงบประมาณทั้งหมด หรือ
สมทบบางส่วนใหแ้ก่ราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการ 

2.2 ส่งเสริมการลงทุนและใหส่ิ้งจูงใจแก่ภาคเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจหรืองคก์รสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีท างานเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอย รวมทั้งการน าของเสียกลบัมาใชป้ระโยชน์ 

2.3 จดัตั้งศูนยก์  าจดัมูลฝอยส่วนกลางท่ีสามารถใชร่้วมกนัไดร้ะหวา่งชุมชนหลายแห่ง
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั  
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2.4 ปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีก าจดัมูลฝอยเดิมท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะในพื้นท่ีชุมชนทัว่
ประเทศ ตามล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

3. ด้านกฎหมาย 
3.1 ปรับปรุง แกไ้ข กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราค่าธรรมเนียมการ

จดัการมูลฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมการลดและใชป้ระโยชน์จากมูลฝอย 
3.2 ก าหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากสถานท่ีก าจดัมูลฝอย และก าหนดเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีจะตอ้งถูกควบคุมการระบายของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3.3 ก าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั มาตรฐาน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างกลไกการ

เรียกคืนซากผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์เพื่อใชป้ระโยชน์จากมูลฝอยและลดปริมาณมูลฝอย  และมูล
ฝอยท่ีเกิดจากการก่อสร้าง 

3.4 ก าหนดให้มีระบบติดตามตรวจสอบบนัทึกภาวะมลพิษจากแหล่งก าเนิดมลพิษ 
โดยส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีบทบาทในการตรวจสอบมากข้ึน และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบ
การติดตามตรวจสอบ 

4. ด้านการสนับสนุน 
4.1 สนบัสนุนใหมี้การศึกษา วจิยั และพฒันาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพื่อน ามาใชแ้กไ้ข

ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการมูลฝอย 
4.2 ให้มีการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการบริหาร

จดัการแก่เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการมูลฝอย  
 

การก าจัดขยะมูลฝอยโดยทัว่ไป 
วิธีการก าจดัขยะมูลฝอย Method of Refuse Disposal  มีหลายวิธีดว้ยกนั เป็นวิธีท่ีดีถูก

สุขลกัษณะบา้งไม่ถูกสุขลกัษณะบา้ง เช่น น าไปกองไวบ้นพื้นดิน น าไปทิ้งทะเล น าไปฝังกลบใช้
ปรับปรุงพื้นท่ีเผา หมกัท าปุ๋ยใช้เล้ียงสัตว ์ ฯลฯ การจดัการและการก าจดัขยะ แต่ละวิธีต่างมีขอ้ดี
ขอ้เสียต่างกนั การพิจารณาวา่จะเลือกใชว้ิธีใดตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีส าคญั คือ 
ปริมาณของขยะท่ีเกิดข้ึน รูปแบบการบริหารของทอ้งถ่ิน งบประมาณ ชนิด ลกัษณะสมบติัของขยะ
มูลฝอย ขนาด สภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีจะใช้ก าจดัขยะมูลฝอย เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร
สถานท่ี ความร่วมมือของประชาชน ประโยชน์ท่ีควรจะได้รับ คุณสมบติัของขยะ เช่น ปริมาณของ
อินทรีย ์อนินทรียส์าร การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีมีพิษและเช้ือโรค ปริมาณของของแข็งชนิดต่างๆ 
ความหนาแน่นความช้ืน ขยะท่ีเกิดข้ึนในชุมชนเมืองมีแหล่งท่ีมาจาก อาคาร บา้นเรือน บริษทั ห้าง
ร้าน โรงงาน อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาด และสถานท่ีราชการ ขยะท่ีทิ้งในแต่ละวนัจะ



14 

ประกอบดว้ยเศษอาหาร กระดาษ เศษแกว้ เศษไม ้พลาสติก เศษดิน เศษหิน ข้ีเถา้ เศษผา้ และใบไม ้
ก่ิงไม ้โดยมีปริมาณของส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีในอตัราส่วนท่ีแตกต่างกนั 

 
การก าจัดขยะมูลฝอยทีถู่กสุขลกัษณะ ตอ้งมีลกัษณะ ดงัน้ี  
1. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ เสียหายต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข และวิถีชีวิตท่ีดีงาม ตลอดจน

องคป์ระกอบของสังคมดา้นใดๆ 
2. ไม่ก่อใหเ้กิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวห์รือแมลงท่ีเป็นพาหะน าโรค เช่น แมลงวนั แมลงสาบ 

หนู ยงุ สัตวพ์ิษท่ีกดัต่อยมนุษย ์สัตวเ์ล้ียง เช่น ตะขาบ งู  
3. ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญ ขดัประโยชน์ ต่อประชาชนในอาณาบริเวณใกลเ้คียง

กนั อนัเน่ืองมาจากฝุ่ นละออง เสียงดงั กล่ินเหมน็ อุจจาดตา เศษขยะปลิวกระจายเกะกะ ฯลฯ 
4. ตอ้งไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน ้ า มลพิษ

ทางดิน มลพิษทางทศันียภาพ  
 
การก าจดัขยะมูลฝอยในแต่ละวิธีต่างก็มีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนัไป ฉะนั้นควรเลือกวิธีท่ี

เหมาะสม ของแต่ละพื้นท่ี โดยกระท าควบคู่กนัไปทั้งการลดปริมาณขยะมูลฝอย การน ากลบัไปใช้
ใหม่ และการก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงส าคญัท่ีควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั คือ 
การลดปริมาณขยะ ซ่ึงมีแผนหรือแนวคิด 5R  

1. Reduce เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่อาจเกิดขึน้ เช่น ใชต้ะกร้าใส่ของแทนถุงพลาสติก 
การลดปริมาณวสัดุ (reduce material volume) เป็นการพยายามเลือกใชสิ้นคา้ท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑ์
ขนาดใหญ่แทนบรรจุภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อลดปริมาณของบรรจุภณัฑ์ท่ีจะกลายเป็นขยะมูลฝอย 
การลดความเป็นพิษ (reduced toxicity) เป็นการเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
นอ้ยท่ีสุด 

2. Reuse น าขยะมูลฝอยเศษวสัดุมาใชใ้หม่อีกหรือเป็นการใชซ้ ้ า ใชแ้ลว้ใชอี้กๆ เช่น ขวด
น ้ าหวาน น ามาบรรจุน ้ าด่ืม ขวดกาแฟท่ีหมดแลว้ น ามาใส่น ้ าตาล การน าผลิตภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ 
(product reuse) เป็นการพยายามใชส่ิ้งของต่างๆ หลายๆ คร้ัง ก่อนท่ีจะทิ้งหรือเลือกใชข้องใหม่ 

3. Repair การน ามาแกไ้ข น าวสัดุอุปกรณ์ท่ีช ารุดเสียหาย ซ่ึงจะทิ้งเป็นมูลฝอยมาซ่อมแซม
ใชใ้หม่ เช่น เกา้อ้ี 

4. Recycle การหมุนเวยีนกลบัมาใช ้น าขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท 
เพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ หรือเปล่ียนแปลงสภาพจากเดิมแลว้น ามาใช้ใหม่ เช่น พลาสติก 
กระดาษ ขวด โลหะต่างๆ ฯลฯ น ามาหลอมใหม่ น ายางรถยนตท่ี์ใชไ้ม่ไดแ้ลว้มาท ารองเทา้ น าแกว้
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แตกมาหลอมผลิตเป็นแกว้หรือกระจกใหม่ การน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ (material recycling) เป็นการ
น าวสัดุมาผา่นกระบวนการเพื่อผลิตเป็นสินคา้ใหม่  

5. Reject การหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ท าลายยาก หรือวสัดุท่ีใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง เช่น โฟม 
ปฏิเสธการใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ยอ่ยสลายยาก หลีกเล่ียงการใชท่ี้ผดิวตัถุประสงค ์

 
การจดัการและก าจดัขยะมูลฝอยท่ีใชก้นัอยู ่มีวธีิดงัน้ี  
1. การน าขยะไปหมักท าปุ๋ย (Composting method) โดยแยกขยะอนัตราย ขยะติดเช้ือ

ออกไปก าจดัเป็นพิเศษเสียก่อน ส่วนขยะพวกสารอินทรียย์อ่ยสลายไดง่้าย พวกผกัผลไมไ้ม่ตอ้งการ 
เม่ือปล่อยทิ้งไวจ้ะเกิดการเน่าเป่ือย สามารถน าขยะท่ีผ่านการยอ่ยสลายนั้นมาใส่ปรับปรุงคุณภาพ
ดินได ้น าขยะไปท าเป็นปุ๋ยหรับใชบ้  ารุงดินเพื่อการเกษตรการยอ่ยสลายตามกระบวนการธรรมชาติ 
เป็นการน าขยะประเภทอินทรียว์ตัถุไปรวมกันไว  ้ แล้วปล่อยให้ขยะถูกย่อยสลายไปเองตาม
ธรรมชาติหรือโดยวิธีช่วยกระตุน้ให้ขยะถูกยอ่ยสลายเร็วข้ึน การก าจดัขยะโดยวิธีน้ีใชก้นัทัว่ไปใน
ยโุรปและเอเซีย ในประเทศไทยเองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครใชว้ิธีน้ีคือ การน าขยะไปรวมกนัไว้
ในแหล่งรวมขยะ เช่น ท่ีรามอินทรา แขวงท่าแร้ง หนองแขม และซอยอ่อนนุช จนขยะเหล่านั้น
เปล่ียนสภาพไป นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยงัใช้หลกัการก าจดัขยะดงักล่าว โดยการน าขยะ
ประเภทอินทรียว์ตัถุไปผลิตเป็นปุ๋ยจ าหน่ายแก่ประชากรทัว่ไป 

2. การน าขยะไปเทกองกลางแจ้งหรือการน าขยะไปทิง้ไว้ตามธรรมชาติ (Open dump) 
ประเทศไทยนิยมจดัการขยะดว้ยวธีิการน้ี เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการฝังกลบ วิธีน้ีมีปัญหา
เร่ืองกล่ินรบกวนรุนแรง รบกวนผูท่ี้อาศยัใกลเ้คียง ก่อปัญหาเก่ียวกบัทศันียภาพ การแพร่กระจาย
ของเช้ือโรค สัตวแ์มลงต่างๆ เช่น แมลงวนั แมลงหวี่ ยงัพบปัญหาน ้ าชะจากกองขยะ เกิดความเน่า
เสียแก่น ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น การจดัการกบัขยะวิธีน้ีเป็นวิธีเก่าแก่ท่ีใชก้นั อยา่งแพร่หลายมานานแลว้ 
เป็นวิธีท่ีน าขยะไปกองทิ้งไวใ้นท่ีดินกวา้งๆ เฉยๆ แลว้ปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติเป็นการ
ก าจดัขยะท่ีง่ายและลงทุนนอ้ย แต่ในปัจจุบนัท่ีดินแพงมากท่ีสาธารณะ หรือท่ีรกร้างวา่งเปล่าก็เกือบ
ไม่หลงเหลืออยูเ่ลย วิธีน้ีตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากดว้ยและชุมชนเมืองยิ่งขยายตวัมากข้ึน การน าขยะไปกอง
ทิ้งไวใ้นพื้นท่ีกวา้งขวางเช่นน้ีจึงไม่เหมาะสม เศษวสัดุบางอยา่งในกองขยะใชเ้วลานานกวา่จะยอ่ย
สลาย เช่น โฟม ไม่ยอ่ยสลาย กระป๋องดีบุก 1,000 ปีกระป๋องอลูมิเนียม 200 – 500 ปี ถุงพลาสติก 
450 ปี  กน้บุหร่ี 12 ปี ถุงเทา้ขนแกะ 1 ปี กระดาษ 2 – 5 เดือน, ผา้ฝ้าย 1– 5 เดือน 

3. การเผาด้วยความร้อนสูง หรือการก าจัดโดยใช้เตาเผา หรือการสร้างโรงงานเผาขยะ                             
(Incineration) ขอ้ดีใช้พื้นท่ีนอ้ยสามารถน าความร้อนท่ีเกิดจากการเผาขยะไปใช้ประโยชน์อ่ืนได ้
เช่น ผลิตไฟฟ้า ขอ้เสียราคาในการก่อสร้างและด าเนินการเผาสูง อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
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การสร้างโรงงานเผาขยะเป็นการเก็บขยะไปเผาในเตาเผาในโรงงานท่ีจดัสร้างข้ึนโดยใชค้วามร้อน
สูงประมาณ 1,700 – 1,800 องศาฟาเรนไฮด์ หรือ 676 – 1,100 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะท าให้ขยะมูล
ฝอยท่ีเผาไหมไ้ดถู้กเผาอยา่งสมบูรณ์กลายเป็นข้ีเถา้ ท าให้ขยะลดปริมาณลงไดดี้ถึงร้อยละ 75 – 95 
การก าจดัขยะโดยวิธีน้ีช่วยลดปริมาณขยะลงได้มากเพียงแต่น าข้ีเถา้ท่ีเหลือจากการเผาไปทิ้งใน
บริเวณท่ีจดัไวต่้อไป ขอ้เสียของวิธีน้ีคือ ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ การดูแลรักษาค่อนขา้งสูง ตอ้งแยกขยะท่ีเผาไหมไ้ดแ้ละท่ีเผาไหมไ้ม่ไดอ้อกจากกนั 
อยา่งไรก็ตาม การก าจดัขยะโดยการเผาในโรงงานน้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก เพราะเป็นวิธีการก าจดั
ขยะท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

การเผาขยะดว้ยเตาเผาขยะเหมาะสมมากท่ีจะใชใ้นการก าจดัขยะพิเศษบางชนิด เช่น ขยะท่ี
มีการปนเป้ือนของเช้ือโรค และขยะท่ีมีส่วนท่ีเผาไหมไ้ดป้นอยู่ดว้ยมาก ขอ้ดีของการเผาขยะใน
เตาเผา คือ ใชพ้ื้นท่ีน้อย สามารถสร้างเตาเผาไวใ้นชุมชนซ่ึงจะช่วยลดค่าขนส่งขยะ อีกทั้งกากท่ี
เหลือจากการเผาไหมจ้ะปราศจากอินทรียส์ารท่ียอ่ยสลายไดอี้กต่อไป อน่ึง เตาเผาขยะสามารถใช้
เผาขยะไดแ้ทบทุกชนิด แมบ้างชนิดไม่ไหมไ้ฟก็อาจยุบตวัลง และสภาพของดินฟ้าอากาศไม่เป็น
ปัญหาในการก าจดั สามารถปรับระยะเวลาในการท างานได ้ขอ้เสียของการใชเ้ตาเผาขยะ คือ เตาเผา
ขยะมีราคาแพง หาท าเลท่ีตั้งเตาเผาล าบาก เพราะราษฎรรังเกียจวา่อาจจะก่อให้เกิดความร าคาญและ
ภาวะมลพิษในอากาศได ้

การก าจดัขยะโดยใชเ้ตาเผาในต่างประเทศนิยมใชม้าก เน่ืองจากสามารถลดปริมาณขยะมูล
ฝอยไดสู้งถึงร้อยละ 75 – 95 ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย สามารถน าพลงังานความร้อนท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์หลาย
อยา่ง เช่น น าไปตม้น ้าเพื่อน าเอาไอน ้าไปใหค้วามร้อนแก่อาคารประเภทต่างๆ ตลอดจนน าไปใชใ้น
การผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้โครงการสร้างไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยอยูแ่ลว้ 4 
โครงการด้วยกนั คือ 1) โครงการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม 2) โครงการของเทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ 3) โครงการของกรุงเทพมหานคร และ 4) 
โครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดัเชียงใหม่ เตาเผาขยะน้ียงัเหมาะส าหรับการก าจดัขยะมูล
ฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาลต่างๆ อีกดว้ย ขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสมส าหรับการจ ากดัโดยวิธีเผาตอ้งมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ความช้ืนไม่เกิน 50% มีสารท่ีเผาไหมไ้ดอ้ยา่งน้อย 25% และมีสารท่ีเผาไหม้
ไม่ไดไ้ม่เกิน 60% ในกรณีท่ีขยะมูลฝอยไม่มีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ เตาเผาขยะจะตอ้งออกแบบให้
น าเช้ือเพลิงอยา่งอ่ืนเขา้มาช่วยในการเผาไหม ้ เน่ืองจากตวัขยะมูลฝอยเองไม่สามารถให้ความร้อน
ได้เพียงพอ นอกจากน้ีแลว้จะตอ้งมีการออกแบบหรือใช้เทคโนโลยีท่ีจะป้องกนั ควบคุมมิให้
กระบวนการเผาไหม ้อุณหภูมิ ควนั ฝุ่ นละออง ไอเสีย เถา้ ฯลฯ  เกิดปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่มลพิษทางอากาศ 
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4. การฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary landfill) นิยมใช้วิธีน้ี
เพราะค่าใชจ่้ายต ่า บริเวณท่ีมีการฝังกลบอยา่งถูกสุขอนามยัจะมีการปูพลาสติกพิเศษเพื่อป้องกนัน ้ า
ชะจากกองขยะ เม่ือเทกองขยะแลว้ก็จะกลบเสร็จในแต่ละวนั วิธีน้ีจะสามารถลดกล่ิน รบกวน ลด
การแพร่กระจายจากสัตวน์ ้า โรคต่างๆ ตลอดจนสามารถควบคุมน ้ าชะจากกองขยะได ้การปรับปรุง
พื้นท่ีดว้ยขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขอนามยัเป็นวิธีก าจดัขยะท่ีนิยมแพร่หลายโดยเฉพาะในยุโรป
และสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากสามารถก าจดัขยะโดยไม่ตอ้งคดัแยกขยะ และสามารถปรับปรุงพื้นท่ีให้
เป็นพื้นท่ีท่ีดีมีประโยชน์ได ้ 

5. การน าขยะไปทิ้งทะเล (Dumping at sea) ตามปกติผิวดินของพื้นน ้ าแหล่งต่างๆ 
โดยเฉพาะทะเล มหาสมุทร เป็นท่ีทบัถมส่ิงปฏิกูลตาม ธรรมชาติไดอ้ยา่งกวา้งขวางอยูแ่ลว้ แต่เม่ือ
ในปัจจุบนั พื้นผิวโลกท่ีเป็นพื้นดินนบัวนัจะมีนอ้ยลงและมีค่า มากข้ึน การน าขยะไปท้ิงในทะเล 
มหาสมุทร จึงนิยมท ากนัในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ในสหรัฐอเมริกา ขณะท่ีนิยมน าไปท้ิงใน
ทะเล มหาสมุทร ไดแ้ก่ ส่ิงปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม สารพิษต่างๆ กากสารกมัมนัตรังสี และ 
วสัดุแข็งอ่ืนๆ อยา่งไรก็ตาม การน าขยะและส่ิงปฏิกูลไปทิ้งในทะเล มหาสมุทร ก็ปรากฏวา่ไดเ้กิด
การแพร่กระจายของสารพิษเขา้สู่องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบนิเวศน์ทางทะเล เช่น พืช สัตวน์ ้ า 
สถาบนัป้องกนัสารพิษส่ิงแวดลอ้ม Environmental Protection Agency จึงออกกฎหมายห้ามน า
สารพิษหลายชนิดไปทิ้งในแหล่งน ้าดงักล่าว  

6. การน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ Re-cycle and Re-use ขยะบางประเภทสามารถน า
กลบัไปใชป้ระโยชน์ไดใ้หม่ เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก โลหะต่างๆ วิธีน้ีช่วยลดขยะและลดการ
ใชท้รัพยากรธรรมชาติ การน ากลบัไปใชใ้หม่ ขยะท่ีทิ้งในแต่ละวนัจากอาคารสถานท่ีต่างๆ มากมาย
นั้น ยงันบัวา่มีส่ิงของบางอยา่งท่ีแมไ้ม่มีประโยชน์ส าหรับสถานท่ีหน่ึง แต่อาจเป็นความตอ้งการ
ของผูอ่ื้นได ้เช่น กระดาษทุกชนิด สามารถน ากลบัไปท าเป็นกระดาษกลบัมาใชใ้หม่ได ้ซ่ึงเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิตกระดาษลงไดส่้วนหน่ึงและเป็นการสงวนทรัพยากรธรรมชาติไดด้ว้ย หรือแมแ้ต่
กล่องกระดาษท่ีทิ้งตามบริษทั ห้างร้าน ก็อาจน าไปใชบ้รรจุสินคา้ต่างๆ ตามทอ้งตลาดได ้เป็นตน้ 
การน าวสัดุท่ีทิ้งเป็นขยะกลบัไปใช้นบัว่าเป็นผลดีทั้งในแง่เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม แต่วิธีการ
คดัเลือกส่ิงของท่ีจะน ากลบัไปใช้ไดใ้หม่ ไดก่้อให้เกิดความล่าช้าในการขนถ่ายขยะ เกิดความ
สกปรกในบริเวณท่ีมีการคดัเลือกส่ิงของจากขยะ และผูค้ดัเลือกขยะก็มกัไดรั้บเช้ือโรคจากกองขยะ 

7. การน าขยะไปเป็นอาหารสัตว์ (Hog feeding) ขยะจ าพวกเศษอาหาร ผกั ผลไม ้จากอาคาร
บา้นเรือน ร้านอาหาร ภตัตาคาร ตลาดสด น าไปเล้ียงสัตว ์เช่น หมู ววั เป็ด ไก่ แพะ แกะ ปลา เป็น
การลดปริมาณขยะลงไดจ้  านวนหน่ึง เพราะในแต่ละวนัเศษอาหารจะมีปริมาณนบัร้อยตนั การแยก
ขยะประเภทเศษอาหารเพื่อน าไปเล้ียงสัตวจึ์งนบัเป็นวิธีท่ีสะดวกและประหยดัไดม้ากท่ีสุด แต่
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ขอ้เสียในการน าขยะพวกเศษอาหารไปเล้ียงสัตวน้ี์ อาจท าให้เกิดอนัตรายแก่สัตวเ์ล้ียงและผูท่ี้
บริโภคสัตวเ์ล้ียงข้ึนได ้ถา้ในเศษอาหารมีพวกเช้ือโรคปะปนอยู ่ถา้น าเศษอาหารท่ีไดไ้ปผา่นความ
ร้อนก่อนจะท าใหค้วามปลอดภยัยิง่ข้ึน 

นอกจากการก าจดัขยะดว้ยวธีิต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ยงัมีการก าจดัขยะ
อ่ืนๆ อีก เช่น การยอ่ยหรือการท าใหเ้ศษอาหารเป็นของเหลวแลว้ทิ้งลงในท่อน ้าทิ้ง ซ่ึงเป็นการก าจดั
ขยะขั้นตน้จากบา้นเรือน การอดัส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นของเหลวลงสู่ใตช้ั้นหิน ซ่ึงมกัเป็นการก าจดัส่ิง
ปฏิกูลจากโรงงานอุตสาหกรรม และการทิ้งส่ิงปฏิกูลลงสู่ถงัรองรับท่ีจดัสร้างข้ึนเพื่อการก าจดัส่ิง
ปฏิกลูข้ึนโดยเฉพาะ แต่ไม่ไดก้ล่าวเนน้ถึงวิธีก าจดัขยะดงักล่าว เพราะเป็นวิธีท่ียงัไม่เหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นประเทศไทยในปัจจุบนั 

 
2.2 แนวคิดด้านการจัดการขยะประเภทพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

2.2.1 พลาสติก (plastic) เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์สังเคราะห์ข้ึนใช้แทนวสัดุธรรมชาติ 
บางชนิดเม่ือเยน็ก็แขง็ตวั เม่ือถูกความร้อนก็อ่อนตวั บางชนิดแขง็ตวัถาวร มีหลายชนิด เช่น ไนลอน 
ยางเทียม ใช้ท าส่ิงต่างๆ เช่น เส้ือผา้ ฟิล์ม ภาชนะ ส่วนประกอบเรือหรือรถยนต์ พลาสติกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท  

1) เทอร์โมพลาสติก (thermoplastic) หรือเรซิน เป็นพลาสติกท่ีใชก้นัแพร่หลายท่ีสุด ไดรั้บ
ความร้อนจะอ่อนตวั และเม่ือเยน็ลงจะแข็งตวั สามารถเปล่ียนรูปได ้พลาสติกประเภทน้ีโครงสร้าง
โมเลกุลเป็นโซ่ตรงยาว มีการเช่ือมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือ
เม่ือผา่นการอดัแรงมากจะไม่ท าลายโครงสร้างเดิม ตวัอยา่ง พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน 
มีสมบติัพิเศษคือ เม่ือหลอมแลว้สามารถน ามาข้ึนรูปกลบัมาใชใ้หม่ได ้

2) เทอร์โมเซตติงพลาสติก (thermosetting plastic) เป็นพลาสติกท่ีมีสมบติัพิเศษทนทานต่อ
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี้ เกิดคราบและรอยเป้ือนไดย้าก คงรูปหลงัการ
ผา่นความร้อนหรือแรงดนัเพียงคร้ังเดียว เม่ือเยน็ลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดนั ไม่อ่อน
ตวัและเปล่ียนรูปร่างไม่ได ้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเ้ป็นข้ีเถ้าสีด า พลาสติกประเภทน้ี
โมเลกุลจะเช่ือมโยงกนัเป็นร่างแหจบักนัแน่น แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลแข็งแรงมาก จึงไม่
สามารถน ามาหลอมเหลวได ้กล่าวคือ เกิดการเช่ือมต่อขา้มไปมาระหวา่งสายโซ่ของโมเลกุลของโพ
ลิเมอร์ (cross linking among polymer chains) หลงัจากพลาสติกเยน็จนแขง็ตวัแลว้ จะไม่สามารถท า
ใหอ่้อนไดอี้กโดยใชค้วามร้อน หากแต่จะสลายตวัทนัทีท่ีอุณหภูมิสูงถึงระดบั การท าพลาสติกชนิด
น้ีใหเ้ป็นรูปลกัษณะต่างๆ ตอ้งใชค้วามร้อนสูง  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C


19 

2.2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
1) พลาสติกคงรูปพลาสติกคงรูป ปัจจุบนับรรจุภณัฑ์พลาสติกเร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึน

เร่ือยๆ เน่ืองจากสามารถดดัแปลงรูปทรงไดอ้ย่างอิสระตามท่ีตอ้งการ มีให้เลือกใช้หลายชนิดตาม
ความเหมาะสม น ้าหนกัเบา ราคาถูก แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  

1.1) ขวดพลาสติก เป็นภาชนะกลวงท่ีจากพลาสติกจ าพวก HDPE, LDPE, PVC, PP ข้ึนรูป
โดยการอดัแบบเป่าหรือฉีดเป่า หรือชนิดเป่าดว้ยการยืด ขวดพลาสติกท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ ขวด HDPE 
บรรจุนมสด นมเปร้ียว น ้ าผลไม ้น ้ าด่ืม เป็นตน้ ขวด PET บรรจุน ้ าด่ืม น ้ าอดัลม น ้ าผลไม ้น ้ าผึ้ง 
ไวน์ เหล้า สาเก น ้ ามนัพืช และอ่ืนๆ อีกมากมาย ขวด PP บรรจุน ้ าเช่ือม น ้ าผลไม้ เป็นต้น                  
ขวดพลาสติกหลายชั้น พลาสติกท่ีนิยม คือ PP/EVOH/PP ใชบ้รรจุซอส มายองเนส ครีมทาขนมปัง 
ท่ีตอ้งการเก็บรักษาคุณภาพไดน้านและสามารถบีบได ้(ใชท้ดแทนขวดแกว้) 

1.2) ถว้ยและถาดพลาสติก ผลิตโดยกรรมวิธีการข้ึนรูปร้อนจากแผ่นพลาสติก เช่น ถาด
โฟม EPS ไม่เป็นรูพรุน มีน ้ าหนักเบา พื้นของถามมกัเป็นตารางส่ีเหล่ียมเล็กๆ เพื่อเพิ่มความ
แขง็แรงและรองรับส่วนท่ีเป็นน ้ า ถาดไข่ ท าดว้ยโฟมช่วยลดความเสียหายท่ีเกิดจากการแตกได ้ถึง
ร้อยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ถามท่ีท าจากเยื่อกระดาษ ถาดและถว้ย PS บรรจุอาหารสด 
อาหารแช่แข็งและไข่เช่นเดียวกบัถามโฟมบรรจุขนมขบเข้ียวต่างๆ เช่น คุกก้ี ขนมอบกรอบเพื่อ
ป้องกนัการแตก บรรจุช็อกโกแลต ก่อนบรรจุในกล่องกระดาษอีกชั้นหน่ึง บรรจุไอศกรีม โยเกิร์
ตบะหม่ีส าเร็จรูป ถาดและถว้ย PP บรรจุอาหารร้อน รวมถึงถาด PET บรรจุอาหารส าเร็จรูปท่ี
ตอ้งการอุ่นร้อนในตูอ้บธรรมดา และตูอ้บไมโครเวฟ ถว้ยและถาดพลาสติกหลายชั้น ถาดท่ีท าจาก
พลาสติกหลายชั้น เช่น PS/PP, PS/EVOH/PS, PS/EVOH/PP เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีพฒันาข้ึนมา
เพื่อให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานข้ึนเพื่อให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑไ์ดย้าวนานข้ึน  

2) พลาสติกอ่อนตวั ท ามาจากฟิลม์พลาสติก ซ่ึงอาจใชช้นิดเดียวกนัหรือประกบกบัวสัดุ
อ่ืนๆ ส่วนใหญ่พลาสติกประเภทน้ีจะใชใ้นรูปแบบถุงพลาสติก 

2.1) ถุงพลาสติก ถุงส าเร็จรูปพร้อมบรรจุสินคา้ เช่น ถุงปิดผนึก 1 ด้าน คือปิดผนึกดา้นกน้
ถุงเพียงดา้นเดียว ด้านขา้งไม่มีตะเข็บและไม่มีรอยต่อ ถุงปิดผนึก 2 ด้าน มี 2 แบบ คือ ปิดผนึก
ดา้นขา้ง 2 ดา้น ดา้นกน้ถุงเป็นการพบั กล่าวคือกน้ถุงไม่มีตะเขบ็ ถุงปิดหนึก 3 ด้าน คือถุงท่ีปิดผนึก
ทั้งดา้นขา้ง 2 ขา้งและกน้ถุง กน้ถุงอาจมีซิปหรือมีส่วนขยาย ถุงท่ีได้จากการขึน้รูปและบรรจุด้วย
เคร่ืองอัตโนมัติ ถุงชนิดน้ีไดจ้ากฟิลมพ์ลาสติกท่ีเป็นมว้นน ามา ข้ึนรูปจากนั้นบรรจุผลิตภณัฑ์และ
ปิดผนึกดว้ย 

 



20 

อนัตรายจากพลาสติก 
นกัวจิยัจาก ASU ท าการส ารวจผลงานวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์เร่ืองภยัอนัตรายต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวด ลอ้มท่ีเกิดจากพลาสติก และสรุปเป็นผลงานตีพิมพใ์นวารสาร Annual Reviews of Public 
Health การด าเนินชีวิตในปัจจุบนัไม่อาจหลีกเล่ียงผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากพลาสติกได ้ ผลิตภณัฑ์ส่วน
ใหญ่ เช่น ขวดน ้ าพลาสติก ไหมขดัฟันท่ีมีเทฟลอนเป็นสารเคลือบ และก้านพนัส าลีท่ีท าจาก
พลาสติกต่างลว้น มีพลาสติกเป็นส่วนประกอบดว้ยทั้งส้ิน ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีมีระยะเวลาของการใช้
งานเพียงไม่ก่ีนาที บางคร้ังอาจเป็นเพียงวินาทีก็โยนทิ้งไป แต่พลาสติกเหล่าน้ีเป็นพลาสติกท่ีไม่
สามารถยอ่ยสลายทางชีวภาพ ยงัคงวนเวยีนอยูร่อบตวัเราไดเ้ป็นระยะเวลานาน บางคร้ังอาจยาวนาน
ถึง 1,000 ปี รศ.ดร.รอล์ฟ แฮลเดน จากคณะวิศวกรรมเพื่อความย ัง่ยืน School of Sustainable 
Engineering แห่ง Arizona State University (ASU) และผูช่้วยผูอ้  านวยการคณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม สถาบนัชีววิทยาการออกแบบ Biodesign Institute ไดท้  าการส ารวจผลงานวิทยาศาสตร์
ท่ีเก่ียวกบัภยัอนัตรายท่ีเกิดจากพลาสติก และการศึกษาของแฮลเดนเป็นส่ิงท่ีตอกย  ้าวา่ผลกระทบ
ของพลาสติกต่อส่ิงแวดล้อม นั้นมีความรุนแรง จากการตรวจวดัในมหาสมุทรบริเวณท่ีมีการ
ปนเป้ือนมากท่ีสุดพบวา่ มีปริมาณของพลาสติกสูงกวา่ปริมาณของแพลงตอนถึง 6 เท่า ปริมาณขยะ
ในทะเลมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากบัมลรัฐเทกซสั และส่วนใหญ่เป็นพลาสติกท่ีไม่สามารถยอ่ยสลาย
ทางชีวภาพไดจึ้งท าให้มีทั้งนก น ้ า และปลาตกเป็นเหยื่อมากข้ึนเพราะกระบวนการย่อยสลายทาง
ชีวภาพไม่สามารถก าจดั ขยะเหล่าน้ีได ้ทุกวนัน้ีมีขยะประเภทพลาสติกสะสมตามท่ีท้ิงขยะและ
ปนเป้ือนสู่มหาสมุทรใน ปริมาณมาก ทั้งพลาสติกและสารเติมแต่งมิไดว้นเวียนอยู่รอบกายเรา
เท่านั้น แต่ทวา่มนัสามารถท่ีจะเขา้สู่ร่างกายของเราไดด้ว้ยโดยการกินอาการ ด่ืมน ้ า หรือทางอ่ืนๆ 
ซ่ึงสามารถตรวจวดัสารเหล่าน้ีได้จากการตรวจเลือดและปัสสาวะ ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ
มนุษยย์งัคงเป็นหัวขอ้ท่ีมีการถกเถียงกนัอยา่งรุนแรง เพราะคนส่วนใหญ่เร่ิมตระหนกัมากข้ึนว่า
พลาสติกและสารเติมแต่งท่ีใช้มีภยั อนัตราย แฮลเดนอธิบายว่าพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ ซ่ึงก็คือ
สารเคมีท่ีมีโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว ประกอบดว้ยคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และหรือ ซิลิคอน
เขา้มาเช่ือมต่อกนัดว้ยพนัธะเคมี สายโซ่โพลิเมอร์ท่ีต่างกนัก็จะมีสมบติัและการใชง้านท่ีแตกต่าง
กนั สารเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลาสติกแบ่งได ้2 กลุ่มใหญ่คือ บิสฟีนอลเอ (BPA) และสารเติมแต่งท่ีใช้
ในการสังเคราะห์พลาสติกหรือท่ีรู้จกักนัคือทาลเลต (phthalates)บิสฟีนอลเอใชใ้นพลาสติกจ าพวก
โพลิคาร์บอเนตท่ีใชท้  าขวดน ้ าด่ืม ภาชนะบรรจุอาหาร และอ่ืนๆ แต่เม่ือเราลา้งพลาสติกน้ีบ่อยคร้ัง 
โดนความร้อนหรือไดรั้บความเคน้สารบิสฟีนอลเอก็จะหลุดออกจากพลาสติกและเป็น พิษต่อ
มนุษยไ์ด ้ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1940 ว่าสารน้ีส่งผลต่อระบบต่อมไร้ท่อโดยจะ
ไปรบกวนการท างานของฮอร์โมน ส่วนสารเติมแต่งท่ีใช้กนัมากคือไดเอทิลเฮกซิลทาลเลต di-
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ethylhexylphthalate, DEHP โดยผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สารน้ี ไดแ้ก่ อุปกรณ์การแพทยจ์  าพวกท่อ หรือถุง
น ้ าเกลือ เป็นตน้ โดยใชป้ริมาณสูงถึงร้อยละ 40-50 และหากสารเคมีชนิดน้ีปนเป้ือน ผูป่้วยก็จะ
ไดรั้บสารพิษเขา้สู่กระแสเลือดโดยตรง โดยเฉพาะผูป่้วยท่ีเป็นทารกอาจจะไดรั้บผลกระทบมากเม่ือ
เดือนมกราคม FDA ไดก้ลบัค าประกาศส าคญัท่ีวา่สารบิสฟีนอลเอมีความปลอดภยั โดยแสดงความ
เป็นห่วงเก่ียวกบัผลกระทบของบิสฟีนอลเอต่อสมอง พฤติกรรมและต่อมลูกหมากของทารก และ
เด็ก และมีประกาศร่วมมือกบัสมาพนัธ์ดา้นสุขภาพให้มีการประเมินความปลอดภยัของสาร เคมี
ชนิดน้ีใหม่ แมจ้ะมีปัญหาจากการทิ้งขยะพลาสติกซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพ แต่แฮลเดนยงัคงมองโลก
ในแง่ดีท่ีวา่สังคมจะเร่ิมเลือกทางท่ีดีกวา่ และพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีย ัง่ยืน เช่น พลาสติกชนิดยอ่ยสลาย
ทางชีวภาพ หรือใชส้ารเคมีท่ีไม่เป็นพิษ รูปแบบของโพลิเมอร์แบบใหม่จะท าจากวสัดุหมุนเวียน
และยอ่ยสลายไดด้ว้ยจุลชีพ การท าพลาสติกจากวสัดุท่ีปราศจากปิโตรเลียมไม่ไดดี้แต่เฉพาะสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มเท่านั้น แต่ยงัเป็นการลดการใชน้ ้ามนัอีกดว้ย 

พลาสติกท่ีใช้แลว้มกัถูกท้ิงเป็นขยะพลาสติกซ่ึงส่วนหน่ึงถูกน ากลบัมาใช้อีกในลกัษณะ
ต่างๆ กนั และอีกส่วนหน่ึงถูกน าไปก าจดัทิ้งโดยวิธีการต่างๆ การน าขยะพลาสติกไปก าจดัทิ้งโดย
การฝังกลบเป็นวิธีท่ีสะดวกแต่มีผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพราะโดยธรรมชาติพลาสติกถูกย่อย
สลายไดย้าก จึงทบัถมอยูใ่นดิน และนบัวนัยิง่มีปริมาณมากข้ึนตามปริมาณการใชพ้ลาสติก ส่วนการ 
เผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นอนัตรายอย่างมาก วิธีการแกปั้ญหาขยะพลาสติกยงั
ตอ้งอาศยัตามหลกัการการจดัการขยะทัว่ไปแลว้ คณะอนุกรรมการเทคนิคคณะท่ีโครงการฉลาก
เขียว ไดร้ายงานวา่ วิธีการแกปั้ญหาขยะพลาสติกท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด คือ การน าขยะพลาสติกกลบัมาใช้
ประโยชน์ใหม่ หรือการน าพลาสติกมาแปรใชใ้หม่ (Recycled plastic) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมใน
การลดปริมาณขยะพลาสติก ช่วยลดการใชเ้คมีภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลาสติก
บริสุทธ์ิและช่วยลดปริมาณขยะอนัตรายในกระบวนการผลิตพลาสติกบริสุทธ์ิการน าขยะพลาสติก
ใชแ้ลว้กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ มีหลายวธีิ ดงัน้ี 
 การรีไซเคิล (Recycle) การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ หรือกระบวนการท่ีเรียกวา่
การน าพลาสติกมาแปรใชใ้หม่ (Recycled plastic) คือการน าเอาผลิตภณัฑพ์ลาสติกท่ีผา่นการใชแ้ลว้
กลบัมาใช้ใหม่ท่ีอาจเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมก็ไดไ้ม่วา่จากครัวเรือนหรือภาค อุตสาหกรรม
และบริการอ่ืนๆ เม่ือส้ินสุดการใชง้านท่ีไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ตามเดิมไดอ้าจน าไปบด ยอ่ย 
หรือหลอมข้ึนรูปผลิตภณัฑใ์หม่หรือท าให้เป็นแผน่หรือถุงพลาสติกใหม่ และการรีไซเคิลพลาสติก
เป็นหน่ึงในวิธีการลดขยะ ลดมลพิษให้กบัสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลงังาน และลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกไม่ให้ถูกน ามาใชส้ิ้นเปลืองมากเกินไป การแปรรูปของใชแ้ลว้กลบัมา
ใชใ้หม่มีกระบวนการอยู ่4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) การเก็บรวบรวม (2) การแยกประเภทวสัดุแต่ละชนิด
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ออกจากกนัหรือการคดัแยกขยะซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีด าเนินการภายหลงัการเกิดข้ึนของขยะ และถือวา่
เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อระบบการน าขยะกลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่เน่ืองจากสามารถลด
การปนเป้ือนของวสัดุรีไซเคิล ส่งผลให้วสัดุท่ีจะเขา้สู่โรงงานแปรรูปมีคุณภาพสูง ลดค่าใชจ่้ายใน
การลา้งท าความสะอาดหรือการคดัแยกเพิ่มเติมรวมทั้งลดปริมาณขยะท่ีจะน าไปก าจดัทิ้งขั้นสุดทา้ย
ลงได ้(3) การผลิตหรือปรับปรุง (4) การน ามาใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการผลิตหรือปรับปรุงนั้น 
วสัดุท่ีแตกต่างชนิดกนัจะมีกรรมวิธีในการผลิต แตกต่างกนั เช่น ขวด แกว้ท่ีต่างสี พลาสติกท่ีต่าง
ชนิด หรือกระดาษท่ีเน้ือกระดาษ และสีท่ีแตกต่างกนั ตอ้งแยกประเภทออกจากกนั 
 ธนาวดี ล้ีจากภยั (2545) ไดเ้ขียนในหนงัสือรีไซเคิลพลาสติก ไวว้า่ เราสามารถน าพลาสติก
มารีไซเคิลไดอ้ย่างไร และพลาสติกชนิดไหนท่ีรีไซเคิลได ้ ดงัน้ี กระบวนการรีไซเคิลพลาสติก 
เร่ิมตน้ดว้ยการแยกพลาสติกชนิดต่างๆ ออกจากกนัเน่ือง จากพลาสติกต่างชนิดกนัมีสมบติัแตกต่าง
กนั เช่น จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น ความแขง็ความน่ิม ความใส เม่ือพลาสติกแต่ละชนิดถูกแยก
ออกจากกนัแล้ว จะถูกบีบให้แบนแล้วมดัรวมกนัเป็นก้อน เพื่อแยกส่งไปยงัโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลท่ีโรงงาน พลาสติกแต่ละชนิดจะถูกน ามาบดให้เป็นช้ินเล็กและล้างท าความ
สะอาดในบ่อน ้ าขนาดใหญ่ ในขั้นตอนน้ีฝุ่ นและส่ิงสกปรกจะถูกก าจดัออกไป หลงัจากนั้นช้ิน
พลาสติกจะถูกท าให้แห้ง โดยการตากแดดหรือใชอ้ากาศร้อนป้ายกระดาษหรือฟิล์มท่ีติดมากบัช้ิน
พลาสติกจะถูกเป่าแยกออกมา จากนั้นจะเขา้สู่ขั้นตอนการหลอมช้ินพลาสติกผ่านเคร่ืองอดัรีด 
(Extruder) ออกมาเป็นเส้น ก่อนตดัให้เป็นเม็ดเล็กๆ บรรจุลงกล่อง เพื่อส่งไปยงัโรงงานข้ึนรูป
พลาสติกใหเ้ป็นผลิตภณัฑใ์หม่ หากการข้ึนรูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่น้ีใชเ้ม็ดพลาสติกรีไซเคิลทั้งหมด 
ผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีไดจ้ะมีสมบติัทางกายภาพลดลง บางคร้ังโรงงานจะน าเม็ดพลาสติกใหม่มา
ผสม เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีสมบติัดีข้ึน ตวัอยา่ง พลาสติกรีไซเคิลเรียงตามตวัเลขระบุท่ีใตข้วด
หรือภาชนะ 
 การน ากลับมาใช้ซ ้า (Reuse) ผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เช่น ถว้ย จาน แกว้ ขวดหรือ
ภาชนะบางชนิด สามารถน ากลบัมาท าความสะอาดเพื่อใช้ซ ้ าไดห้ลายคร้ัง แต่ภาชนะเหล่านั้นจะ
เส่ือมคุณภาพลง และความสวยงามลดลงตามล าดบั นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงความสะอาดและ
ปลอดภยัดว้ย 
 การหลอมขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ การน าขยะพลาสติกกลบัมาใช้ใหม่ โดยวิธีข้ึนรูปเป็น 
ผลิตภณัฑใ์หม่เป็นวธีิท่ีนิยมกนัมาก แต่เม่ือเทียบกบัปริมาณของขยะพลาสติกทั้งหมด ก็ยงัเป็นเพียง 
ส่วนนอ้ย การน าพลาสติกใชแ้ลว้มาหลอมข้ึนรูปใหม่เช่นน้ี สามารถท าไดจ้  ากดัเพียงไม่ก่ีคร้ังทั้งน้ี
เพราะพลาสติกดงักล่าวจะมีคุณภาพลดลงตามล าดบั และตอ้งผสมกบัพลาสติกใหม่ในอตัราส่วนท่ี
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เหมาะสมทุกคร้ัง อีกทั้งคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากพลาสติกท่ีน ากลบัมาใช้ใหม่จะต ่ากว่า
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากพลาสติกใหม่ทั้งหมด 
 การเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของเหลวและก๊าซ  การเปล่ียนขยะพลาสติกเป็นผลิตภณัฑ์
ของเหลวและก๊าซเป็นวิธีท่ีท าให้ไดส้ารไฮโดรคาร์บอนท่ีเป็นของเหลวและก๊าซ หรือเป็นสารผสม
ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ซ่ึงอาจใช้เป็นเช้ือเพลิงโดยตรง หรือกลัน่แยกเป็นสารบริสุทธ์ิ เพื่อใช้
เป็นว ัตถุดิบส าหรับการผลิตพลาสติกเรซินได้เช่นเดียวกันกับว ัตถุดิบท่ีได้จากปิโตรเลียม 
กระบวนการน้ีจะไดพ้ลาสติกเรซินท่ีมีคุณภาพสูงเช่นเดียวกนั วิธีการเปล่ียนผลิตภณัฑ์พลาสติกใช้
แลว้ใหเ้ป็นของเหลวน้ีเรียกวา่ ลิควิแฟกชนั (Liquefaction) ซ่ึงเป็นวิธีไพโรไลซิสโดยใช้ ความร้อน
สูง ภายใตบ้รรยากาศไนโตรเจนหรือก๊าซเฉ่ือยชนิดอ่ืน นอกจากของเหลวแล้วยงัมีผลิตภณัฑ์
ขา้งเคียงเป็นกากคาร์บอน ซ่ึงเป็นของแข็ง สามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงได ้ ส าหรับก๊าซท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการไพโรไลซิส คือ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดเ้ช่นกนั นอกจากน้ี ยงัอาจมี
ก๊าซอ่ืนๆเกิดข้ึนดว้ย เช่น ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด ์ซ่ึงใชป้ระโยชน์ในอุตสาหกรรมบางประเภทได ้
 การใช้เป็นเช้ือเพลงิโดยตรง พลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกส่วนมากมีสมบติัเป็นสารท่ี
ติดไฟและลุกไหมไ้ดดี้ จึงใช้เป็นเช้ือเพลิงไดโ้ดยตรงหรือน าไปเผาเพื่อให้ไดพ้ลงังานความร้อน
น าไปใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือประโยชน์อ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการควบคุมควนัเขม่าสารพิษ 
ใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การใช้เป็นวัสดุประกอบ อาจน าพลาสติกใช้แล้วผสมกบัวสัดุอย่างอ่ืน เพื่อผลิตเป็น 
ผลิตภณัฑ์วสัดุประกอบ ท่ีเป็นประโยชน์ได้ เช่น ไมเ้ทียม หินอ่อนเทียม แต่ผลิตภณัฑ์เหล่าน้ีอาจมี
คุณภาพไม่สูงนกั 

การก าจัดขยะพลาสติก โดยทัว่ไปในการก าจดัขยะมูลฝอยมีวิธีการท่ีถูกต้องตามหลัก
วิชาการอยู่ 3 วิธี คือ การหมกัท าปุ๋ย การเผาในเตาเผา และการฝังกลบอย่างถูกสุขาภิบาล                
แต่พลาสติกเป็นสารท่ีย่อยสลายได้ยากมาก ไม่สามารถก าจัดได้โดยการหมกัท าปุ๋ยหมกัได ้               
หากจะตอ้งก าจดัขยะพลาสติกให้ถูกหลกัสุขาภิบาลแล้ว การก าจดัขยะพลาสติกจึงตอ้งอาศยั
เทคโนโลยีเขา้มาจดัการในการก าจดั ซ่ึงจากการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะพลาสติกของประเทศท่ี
พฒันาแลว้ของ จอมจนัทร์ นทีวฒันา (2542) พบวา่ เทคโนโลยีการจดัการขยะพลาสติกโดยทัว่ไป
ท าได ้3 วธีิหลกัคือ คือ 1) การน าไปถมท่ีวา่งเปล่า 2) การน าไปเผาทิ้ง 3) การท าให้พลาสติกสามารถ
ยอ่ยสลายตวัไดเ้อง ซ่ึงทั้ง 3 วิธีมีรายละเอียดดงัน้ี (1) การน าไปถมที่ว่างเปล่า วิธีน้ีไม่ใช่เป็นการน า
เฉพาะมูลฝอยจากพลาสติกไปถมท่ีวา่งเปล่า แต่เป็นการน ามูลฝอยทั้งหมดถมท่ี วิธีน้ีเป็นวิธีก าจดัมูล
ฝอยท่ีใชก้นัอยูแ่ลว้เป็นส่วนมาก ประมาณร้อยละ 80.0 เพราะเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด และถา้หากท า
อยา่งถูกสุขลกัษณะคือใชแ้ผน่พลาสติกปูรองพื้นท่ีท่ีจะถมเสียก่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาเป็น



24 

พิษต่อแหล่งน ้ าใตดิ้นแลว้ใชแ้ผน่พลาสติกคลุม และใชดิ้นทบัอีกชั้นหน่ึง ก็น่าจะเป็นวิธีก าจดัมูล
ฝอยจากพลาสติกท่ีดีไดเ้พราะค่าใชจ่้ายถูกมาก  และ ไม่มีปัญหามลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มต่อไปอีก แต่
ถา้ท าอยา่งไม่ถูกวิธี คือ  น ามูลฝอยไปถมทิ้งไวเ้ฉยๆ ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการกระจดักระจาย
ของมูลฝอยโดยการคุย้เข่ียของสัตวต่์างๆ หรือโดยการพดัของลม และเป็นปัญหามลพิษต่อแหล่งน ้ า
ไดข้อ้เสียของการก าจดัมูลฝอยวิธีน้ี ตอ้งใชท่ี้ดินเป็นจ านวนมาก พื้นท่ีท่ีถมมกัเกิดปัญหาเร่ืองการ
ยบุตวั เน่ืองจากมูลฝอยยอ่ยสลายตวัไป หรือเน่ืองจากการยุบตวัของผลิตภณัฑ์พลาสติกท่ีมีปริมาตร
มาก และมีรูปร่างต่างๆ ท่ีท  าใหไ้ม่สามารถอดัตวัเขา้ดว้ยกนัไดแ้น่น จึงมีช่องวา่งเหลืออยูม่ากฉะนั้น
เม่ือเวลาผา่นไปหรือเม่ือไดรั้บแรงกดก็จะเกิดการยบุตวัท าใหเ้กิดปัญหาได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ถา้จะ
ใชท่ี้ส าหรับปลูกสร้างส่ิงก่อสร้าง การยอ่ยผลิตภณัฑ์พลาสติกเป็นช้ินเล็กลงก่อน อาจช่วยลดปัญหา
ไดบ้า้งแต่ก็เท่ากบัเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย (2) การน าไปเผาทิง้ เป็นวิธีท่ีสะดวกและรวดเร็วในการ
ก าจดัมูลฝอยจากพลาสติก มีการท าอยา่งกวา้งขวาง สามารถใชไ้ดดี้และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ
ตามมาหากท าอยา่งถูกตอ้ง คือ ใชเ้ตาเผาท่ีไดรั้บการออกแบบอยา่งถูกตอ้งให้ปริมาณความร้อนและ
ออกซิ เจนเพียงพอเน่ืองจากพลาสติกท่ีเกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะเปล่ียนเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ าหรืออาจมีก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ปนออกมาดว้ย แต่ถา้พลาสติก
เกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์จะเกิดเขม่า อาจมีกรดอินทรียแ์ละสารพวกอลัคีไฮด์เกิดข้ึนดว้ยท าให้เกิด
ปัญหามลพิษต่อไป (3) การท าให้พลาสติกสลายตัวได้เอง พลาสติกจะสลายตวัของมนัเองเม่ือ
หมดอายุการใช้งานหรือเม่ือเวลาได้ผ่านไปถึงจุดหน่ึงนั้นมี 4 วิธี คือ สลายตัวด้วยชีวะ 
(Biodegradable) สลายตวัดว้ยเคมี (Chemicallydegradable) สลายตวัดว้ยแสง (Photodegradable) 
และสลายตวัดว้ยวธีิอ่ืนๆ 

 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากขยะพลาสติกและอนัตรายต่อผู้บริโภค  
ผลกระทบของผลิตภณัฑ์พลาสติกแปรใช้ใหม่ต่อส่ิงแวดล้อมระหว่างการใช้งาน คือ         

ในขั้นตอนการผลิตพลาสติกมีการใชเ้คมีวตัถุ เช่น สารเร่งปฏิกิริยา โมโนเมอร์โลหะหนกัและสีท่ี
มกัจะเป็นสารท่ีมีความเป็นพิษหลงเหลืออยู่ และอาจหลุดหรือเคล่ือนยา้ยจากพลาสติกลงสู่ส่ิงท่ี
บรรจุอยู่โดยเฉพาะการปนเป้ือนในอาหารซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคอาหารนั้นได้ อีก
ประการหน่ึงคืออนัตรายท่ีเกิดจากการสัมผสักบัภาชนะพลาสติก ตลอดจนของเด็กเล่นหรือเคร่ืองใช้
ส าหรับเด็กท่ีท าจากพลาสติกเป็นต้น  จากการตรวจวิเคราะห์ภาชนะท่ีท าจากโพลิโพรพิลีน           
โพลิเอทิลีนโพลิสไตรีน เมลามีน และโพลิคาร์บอเนต ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยพ์บว่ามี      
พสาสติกไซเซอร์ สารคงสภาพ สารหล่อล่ืน และสีซ่ึงเป็นสารเจือปนท่ีเติมในกระบวนการผลิต
ละลายออกมา  
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ปัญหาส่ิงแวดล้อมจากการใช้พลาสติกและโฟม สามารถแบ่งได ้2 ประเด็นใหญ่ๆ 
1) ปัญหาท่ีเกิดจากสารประกอบจ าพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) หรือสารประกอบ

อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ติมในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะซีเอฟซี-11,12 (CFC-11,12) ซ่ึงเป็นสารตวัหน่ึงท่ีท า
ให้โฟมเกิดการพองตวั (Blowing Agent) ดงันั้นการผลิตโฟม และการก าจดัโฟม ย่อมมีซีเอฟซี
(CFCs) ลอยข้ึนไปสะสมบนชั้นบรรยากาศทีละนอ้ย อนัตรายโดยส่วนรวมท่ีเกิดแก่มนุษย ์ ซ่ึงเกิด
จากการท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศซ่ึงท าหน้าท่ีกรองรังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดท่ีเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลก โดยเฉพาะรังสีอุลตร้าไวโอเลตชนิดบีและซี  ถา้ชั้นบรรยากาศชั้นโอโซน
ถูกท าลายประสิทธิภาพในการกรองUV-B และ UV-C ยอ่มลดลงและโอกาสท่ีรังสีทั้งสองชนิดน้ีจะ
ผ่านลงมาท าอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกย่อมเกิดข้ึนได ้ นอกจากน้ีสารซีเอฟซี (CFCs) จะ
ท าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศแล้วสารน้ียงัมีคุณสมบติัท่ีสามารถดูดซับรังสีความร้อนจากดวง
อาทิตย ์ท าให้ความร้อนไม่สะทอ้นออกไปนอกโลกเป็นผลให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึนท่ีเรียกวา่
ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse effect) ยอ่มส่งผลให้น ้ าในมหาสมุทรขยายตวัและมีระดบัสูงข้ึนน ้ า
จะไปท่วมในพื้นท่ีต ่าของโลก เช่นบริเวณชายฝ่ังและหมู่เกาะต่างๆ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนบนพื้นโลกน้ียงั
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงฤดูกาลและบรรยากาศของโลกเกิดการแปรปรวนและแหง้แลง้ 

2) ปัญหาจากขยะพลาสติกและโฟม การก าจดัทิ้งโดยการเผาพลาสติกและโฟม ซ่ึงจะ
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเช่นมีไดออกซิน จากรายงานของส านกังานเพื่อการวิจยัมะเร็งระหวา่ง
ประเทศ (The International Agency for Research on Cancer-IARC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานขององคก์าร
อนามยัโลก ไดจ้ดัล าดบั ไดออกซิน ให้อยูใ่นสารก่อมะเร็งอนัดบัหน่ึง (Class 1 carcinogen ไดออก
ซินท่ีมีพิษร้ายแรงท่ีสุดไดแ้ก่ b2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD เม่ือสัตวไ์ดรั้บ 
TCDD ในขนาด 1 - 100 mg/kg ท าให้สัตวต์ายได้ เม่ือคนไดรั้บไดออกซิน จะท าให้เกิดสิว ลกัษณะ
คลา้ยสิวหวัชา้งบริเวณจมูก แกม้ คอ หลงัใบหูหนา้อก หลงั อวยัวะสืบพนัธ์ุ ขา ท าให้เกิดผื่นคนัตาม
ผวิหนงั รอยไหมบ้นผวิหนงั อ่อนเพลีย ปวด ท าใหเ้ดินหรือเคล่ือนไหวล าบากปวดขอ้ อาการแพง่้าย 
การนอนหลบัผดิปกติ ความตอ้งการทางเพศลดลง อาการทางจิต อาการผิดปกติของระบบภูมิคุม้กนั 
ระบบฮอร์โมน ระบบประสาท ระบบสืบพนัธ์ุ เน้ืองอก มะเร็ง ไดออกซิน ในขนาด 1 กรัม สามารถ
ท าใหค้นเสียชีวติได ้10,000 คน และจากการศึกษาคน้ควา้ พบวา่ ไดออกซินมีส่วนท าให้เช้ืออสุจิใน
เพศชายลดลงมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งทรวงอกมากข้ึน นอกจากน้ียงัท าให้สมอง
ผิดปกติ  เน่ืองจากไดออกซินจะท าลายระบบประสาทส่วนกลาง มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงข้ึน 
และระบบภูมิคุม้กนัลดลง รายงานจากนิตยสารดา้นการแพทย ์ส่ิงแวดลอ้มและพิษวิทยาท่ีตีพิมพใ์น
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและยุโรป  หลายฉบบัระบุว่าสารพีซีบีท่ีพบในหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบเก่า  
แบตเตอร่ี  สารไดออกซินท่ีพบในกระบวนการเผาขยะ และสารดีดีทีท่ีนิยมใชเ้ป็นยาปราบศตัรูพืช
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และยาฆ่าแมลงนั้นจะท าให้ร่างกายต่อตา้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย เด็กท่ีเกิดออกมาส่วนใหญ่จะ
เป็นเพศหญิงส่วนกรณีท่ีร่างกายแบ่งตวัเป็นเด็กผูช้ายแลว้จะเกิดภาวะท่ีเรียกวา่อวยัวะเพศก ากวม คือ 
ร่างกายเป็นเด็กผูช้ายไม่มีภาวะและลกัษณะของเพศชายมากนกั เช่น อวยัวะเพศไม่สมบูรณ์ สเปิร์ม
ผดิปกติ และจะเป็นหมนั เป็นตน้ ส่วนในผูห้ญิงก็จะท าให้ระบบสืบพนัธ์ุไม่ปกติ ซ่ึงเร่ืองเหล่าน้ีถือ
วา่เป็นเร่ืองใหญ่ท่ีวงการแพทยท์ัว่โลกก าลงัหาทางแกไ้ขอยู ่นอกจากน้ีนิตยสารบางฉบบัยงัระบุดว้ย
วา่ สารเคมีเหล่าน้ีมีผลต่อระบบประสาทระบบจิตใจ ระบบต่อมไร้ท่อท่ีสร้างฮอร์โมนเพศอีกดว้ย 

พิษของไดออกซินเป็นท่ีรับรู้กนัมานานแลว้แต่ยงัไม่มีใครช้ีชดัไดว้่าปริมาณไดออกซินท่ี
คนรับเขา้ไปในร่างกายแลว้เกิดอนัตรายนั้น ควรจะมีเท่าใด “ไดออกซิน” เป็นสารเคมีท่ีสามารถ
สลายตวัไดบ้า้งเล็กนอ้ยเม่ือ อยูใ่นสถานะแก๊ส แต่ถา้สะสมอยูใ่นดินหรือในท่ีอ่ืนๆ จะใชเ้วลาในการ
สลายตัวนานมากในส่ิงแวดล้อม เราจะพบไดออกซินปนเป้ือนอยู่กับฝุ่ นละอองขนาดเล็ก   
แพร่กระจายอยูใ่นอากาศและในน ้า ไดออกซินปนเป้ือนในสภาวะแวดลอ้มทัว่ไปและคนก็รับเขา้ไป
ทุกวนัทั้งผา่นการกิน การสูดดม เน้ือ นม ไข่ ปลา ก็มีไดออกซินปนเป้ือนหมด รวมไปถึงน ้ าและดิน
ดว้ย โดยทัว่ไปจะใชเ้วลาในการสลายตวัเป็นทศวรรษ หรือศตวรรษ 

 
อนัตรายจากการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อผู้บริโภค 
กรรณิการ์ โตประเสริฐพงศ์ (2554) ไดเ้รียบเรียงค าแนะน าเก่ียวกบัการใช้บรรจุภณัฑ์

พลาสติก ดงัน้ี 
(1) พยายามใชข้องท่ีผลิตจากธรรมชาติในชีวติประจ าวนัแทนของใชท่ี้ท าจากพลาสติก เช่น   

ใชช้ั้นวางของท่ีท าจากไมแ้ทนชั้นพลาสติกใชถุ้งผา้ใส่ของแทนถุงพลาสติก เป็นตน้  
(2) ใชอุ้ปกรณ์ในครัวท าจากแกว้หรือเซรามิก หรือโลหะ  
(3) อย่าใช้ภาชนะพลาสติกใส่อาหารส าหรับอุ่นหรือปรุงอาหารประเภทไขมันในเตา

ไมโครเวฟ เช่น เนยกะทิ โดยเฉพาะฟิลม์ยดืห่ออาหารท่ีมีไขมนัปนอยู ่
(4) แมว้า่จะมีพลาสติกนานาชนิดท่ีไดรั้บการออกแบบมาให้ใส่อาหาร เพื่อสามารถเก็บไว้

ไดใ้นช่อง แข็งในตูเ้ยน็หรือใชก้บัเตาไมโครเวฟได ้ แมก้ระทัง่ใชเ้ป็นชั้นวางถว้ยชามในเคร่ืองลา้ง
จานก็ตาม แต่ก็ถือวา่พลาสติกเหล่าน้ีเป็นพลาสติกใชแ้ลว้กลบัมาใชอี้ก จึงไม่ใช่พลาสติกใหม่ ยอ่ม
ตอ้งมีเส่ือมไปเร่ือยๆ Plasticizers ก็อาจจะออกมาเร่ือยๆ ไดเ้หมือนกนั  

(5) ตอ้งแน่ใจวา่พลาสติกท่ีใชอุ่้นอาหารนั้นระบุแน่ชดัวา่เป็น Microwave-Safe 
(6) หา้มใชพ้ลาสติกซ่ึงเป็นถาด หรือกล่องพลาสติกส าหรับแช่แขง็ท่ีเคยใชแ้ลว้มาสัมผสักบั

อาหารโดย ตรงอีก เพราะเม่ือปล่อยให้พลาสติกเหล่านั้นอุ่นข้ึนแมจ้ะเป็นอุณหภูมิปกติทัว่ๆ ไปก็
ตาม อาจมีสารพลาสติกออกมาได ้
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(7) ห้ามอุ่นอาหารหรือละลายน ้ าแข็งในอาหารท่ีห่อดว้ยพลาสติกใดๆ เช่น ถุงพลาสติก
ฟิลม์ยดืห่ออาหาร ฯลฯ 

(8) แนะน าใหซ้ื้อเน้ือสัตวจ์ากคนแล่เน้ือโดยตรงและห่อเน้ือดว้ยกระดาษ 
(9) ซ้ือเนยแขง็จากวงลอ้เฉพาะและห่อดว้ยกระดาษก่อนใส่ถุงพลาสติก 
(10) ให้ใชฟิ้ล์มยืดห่ออาหารท่ีท าดว้ยโพลิเอทิลีนแทนพีวีซี เพราะผลิตภณัฑ์โพลิเอ-ทิลีน 

ไม่ใส่ Plasticizers 
(11) หลีกเล่ียงการใช้พลาสติกพีวีซีท่ีเป็น #3 Recycling Code แต่หากเป็น #1 และ 

#2Plastics น่าจะ ปลอดภยักวา่ เพราะเป็นพลาสติกท่ีปราศจากคลอรีน 
(12) ถา้ซ้ือเนยแข็งหรืออาหารท่ีมีไขมนัซ่ึงห่อดว้ยฟิล์มยืดให้แล่ส่วนท่ีสัมผสักบัฟิล์มยืด

ออกไป  
(13) ส าหรับท่อส่งผา่นอาหารใดๆ เช่น ท่อส่งนม ท่อส่งน ้ าผลไม ้ควรใชท้่อท่ีท าจากวสัดุ

ธรรมชาติแทนท่อพีวซีีเพื่อหลีกเล่ียงสารเคมีปะปนมากบัอาหาร 
(14) ใชภ้าชนะส าหรับอาหารจานด่วนท่ีท าจากพืชต่างๆ แทนภาชนะพลาสติก ทุกวนัน้ีใน

สหรัฐอเมริกา มีการใชข้า้วโพด ขา้วสาลี ฯลฯ มาท าภาชนะใส่อาหาร ในประเทศไทยก็มีท ากนับา้ง
แลว้โดยใชม้นัส าปะหลงัมาดดัแปลงท าเป็นถว้ยชาม  แต่ยงัมีการใชไ้ม่แพร่หลายนกั เพราะราคายงั
ค่อนขา้งแพงอยู ่
 
2.3 แนวคิดด้านการมีส่วนร่วม 

ประสาน  ตงัสิกบุตร (2538) ใหแ้นวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไวด้งัน้ี (1) ชุมชนพฒันาอยา่งย ัง่ยืนตอ้งเกิดข้ึนบนพื้นฐานขอ้
สัญญาของประชาชนท่ีจะใช้ระบบนิเวศน์ของตนเองภายใตขี้ดจ ากดัอย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยความพยายามของชุมชน โดยไดรั้บความร่วมมือจาก
รัฐบาล องคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รประชาชน (2) ตอ้งประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเห็นถึงการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนพฒันาอย่างย ัง่ยืนโดยชุมชนเอง (3) องค์กรเอกชนเองจะเป็น
กลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมของประชาชน (4) การจดัการเร่ืองทรัพยากรเพื่อความ
เหมาะสมกบัการพฒันาจะตอ้งผ่านการท างานขององค์กรชุมชน การให้ข่าวสารสาธารณะอย่าง
ต่อเน่ือง การวจิยัและการศึกษาสภาพของชุมชนการเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

อนุรักษ์ ปัญญานุวฒัน์ (2548) เทคนิค A-I-C หรือ Appreciation Influence Control                 
ใหค้วามส าคญัมากต่อการมีส่วนร่วมวิธีและกระบวนการคิด การตดัสินใจ เพื่อน าไปสู่การวางแผน 
การวางโครงการการด าเนินงาน การติดตามและประเมินผล อนัก่อให้เกิดความย ัง่ยืนของโครงการ 
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และคุณภาพชีวติของกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายหลกัของ AIC คือให้โอกาสชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัจ าแนกปัญหาดา้นความภาคภูมิใจผา่นจินตนาการวเิคราะห์ ของกลุ่มเป้าหมาย การเรียงล าดบั
ความส าคญัของความตอ้งการ และการวางแผนด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา 

สุภางค ์จนัทวานิช (2531) กล่าวไวว้า่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ี
น าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกัน คือ การปฏิบติัการ ซ่ึงหมายถึงกิจกรรมท่ีโครงการวิจยั
จะต้องด าเนินการ และค าว่า การมีส่วนร่วม อันเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมวิจยั ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจและการด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือ
ชาวบา้น เขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่ง
แข็งขนัจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นบัตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วย
ให้ขอ้มูลและการช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ  
ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลจาการท าวิจยัทุกขั้นตอนชาวบ้านเป็นผูร่้วม
ก าหนดปัญหาของชุมชนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา กระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปใน
ลกัษณะของการแลกเปล่ียนความเห็นระหวา่งชาวบา้นกบัผูว้ิจยั เพื่อให้ไดข้อ้สรุปเป็น ขั้นๆ ส่วน
กระบวนการสังเคราะห์ขอ้มูลเป็นไปในเชิงการวิภาษซ่ึงชาวบา้นจะค่อยๆ เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และ
ดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ี ขอ้มูลท่ีได้จึงมีความชัดเจน สะทอ้นความคิดอ่านตลอดจนนิสัยใจคอของ
ชาวบา้น สะทอ้นความตอ้งการและแบบแผนในการด าเนินชีวติของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการ
ท่ีสนบัสนุนให้ชาวบา้นหรือตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ให้กบัตนเองและชุมชน 
โดยการศึกษาเรียนรู้หาขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาท่ีก าลงัประสบ
อยู ่โดยการร่วมกนัวางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติั
ตามแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการ ประกอบกบั
การใช้ภูมิปัญญาและทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ยงัช่วยให้
เกิดการพฒันาของผลงานวิจยัและกระบวนการวิจยัในตวัของมนัเองอีกดว้ย และอีกทางหน่ึงการ
วิจยัยงัเป็นส่วนส าคญัในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยัสามารถ
เป็นตวัน าของการพฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย  

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) กล่าววา่ การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเป็นกลยุทธ์ท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางไปสู่การพฒันาโดยมีการเปล่ียนแปลงจากส่ิงท่ีเป็นอยู่ไปสู่ส่ิงท่ี
สามารถเป็นไปได ้ทั้งในระดบัปัจเจกชนและระดบัสังคม โดยหวัใจส าคญัของการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่
กระบวนการวิจัย ซ่ึงใช้แนวทางความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งน้ี
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กระบวนการวจิยัจะตอ้งเป็นประชาธิปไตย ยติุธรรม มีอิสระ และส่งเสริมคุณค่าของชีวิต และกลุ่มผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียจะเขา้ร่วมสังเกต ตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ สะทอ้นความคิดเห็นและความ
ตอ้งการของตน ทรัพยากรท่ีมีอยู ่อุปสรรคและปัญหาท่ีปรากฏอยู ่ตรวจสอบทางเลือกท่ีเป็นไปได ้
และมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีจิตส านึกไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่  

กล่าวโดยสรุป การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมหมายความถึง การร่วมกนัด าเนิน
กระบวนการวิจยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้ งท่ีเป็นชาวบ้านและนักพฒันา กับผูว้ิจ ัยภายนอก 
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้นและเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะ
ส าคญัของการการวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดั  

 
2.3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชน   
การเขา้ร่วมอย่างแข็งขนัของกลุ่มบุคคลในขั้นตอนต่างๆ ของการด าเนินกิจกรรมอย่าง

หน่ึง การมีส่วนในการสนบัสนุนท่ีเป็นไปในรูปของผูเ้ขา้ร่วมมีส่วนกระท าให้เกิดผลของกิจกรรมท่ี
เขา้ร่วมมิใช่เป็นผูร่้วมคิดตดัสินใจหรือผูไ้ดรั้บประโยชน์เท่านั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมพฒันาไม่ใช่กระท าถึงประชาชนเขา้มาท ากิจกรรมตามท่ีได้จดัท าข้ึน และหมู่บา้นหรือ
ชุมชนมีกิจกรรมและวิธีด าเนินงานของตนเองอยู่แลว้ ประชาชนมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาชุมชนของ
ตนเองได ้การท่ีประชาชนหรือชุมชนสามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจส าหรับการก าหนด
นโยบายการพฒันาท่ีเป็นกระบวนการขั้นตน้ของการวางแผนการพฒันาชุมชนในส่วนท่ีเป็นท่ีอยู่
อาศยัในการด ารงชีวติของตนเอง นอกจากน้ี การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวางแผนร่วมกนัก็เป็นการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาตามแผนงานโครงการดงักล่าว และมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์จากการ
บริการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการควบคุมประเมินโครงการของชุมชน ซ่ึงอาจเป็นไปโดยการมีส่วน
ร่วมแบบตวัแทนหรือเป็นไปโดยการไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมดว้ยตนเอง 

เงือ่นไขพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม 3 ประการ คือ (1) ตอ้งมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะ
เขา้ร่วมหรือไม่ก็ได ้ การเขา้ร่วมตอ้งเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ การถูกบงัคบัให้เขา้ร่วมไม่วา่จะใน
รูปแบบใด ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม (2) ตอ้งมีความเสมอภาค บุคคลท่ีเขา้ร่วมในกิจกรรมใด
จะตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกบัผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ (3) ตอ้งมีความสามารถ บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายจะตอ้ง
มีความสามารถพอท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมนั้นๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแมจ้ะก าหนดว่า
ผูเ้ขา้ร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค แต่กิจกรรมท่ีก าหนดไวมี้ความซับซ้อนเกินความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 3 ดา้น คือ (1) ตอ้งมีวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายชดัเจน 
การให้บุคคลเขา้ร่วมในกิจกรรมหน่ึงๆ จะตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีชดัเจนว่าเป็นไปเพื่อ
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อะไร ผูเ้ขา้ร่วมจะไดต้ดัสินใจถูกวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ (2) ตอ้งมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคล
เขา้มีส่วนร่วมตอ้งระบุลกัษณะของกิจกรรมว่ามีรูปแบบและลกัษณะอย่างไร เพื่อท่ีบุคคลจะได้
ตดัสินใจวา่ควรเขา้ร่วมหรือไม่ (3) ตอ้งมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้บุคคลเขา้มามีส่วนร่วม
จะตอ้งระบุกลุ่มเป้าหมาย อยา่งไรก็ตาม โดยทัว่ไปกลุ่มบุคคลเป้าหมายมกัถูกจ ากดัโดยกิจกรรมและ
วตัถุประสงคข์องการมีส่วนร่วมอยูแ่ลว้โดยพื้นฐาน  

อคิน รพีพฒัน์ (2547) ไดแ้บ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ (1) การก าหนด
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข (2) การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวาง
แผนพฒันา แกไ้ขปัญหา (3) การปฏิบติังานในกิจกรรมการพฒันาตามแผน และ (4) การประเมินผล
งานกิจกรรมการพฒันา 

 
จากการศึกษาทฤษฎี หลกัการ แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด สรุปได้ว่า การมี

ส่วนร่วมของชุมชน เกิดจากจิตใจท่ีตอ้งการเขา้ร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง เพื่อให้เกิดผลต่อ
ความตอ้งการของกลุ่มคนที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตทางสังคม ในการที่จะให้ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมอย่างแทจ้ริงนั้น การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมตอ้งค านึงถึงวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ประเพณี  
ทศันคติของบุคคล เพื่อให้เกิดความสมคัรใจเขา้ร่วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุมชน มีความ
แตกต่างกนัใน ลกัษณะส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจ และการไดร้ับขอ้มูลข่าวสาร ทั้งน้ี            
การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ 1) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์
ปัญหาของชุมชน 2) การวางแผนที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต 3) การก าหนดกิจกรรม          
4) การด าเนินกิจกรรม และ 5) การประเมินผลกิจกรรม ซ่ึงเป็นขั้นตอนของการเขา้มามีส่วนร่วมท่ี
ให้ความส าคญัโดยใช้ชุมชนเป็นศูนยก์ลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน า
หรืออ านวยความสะดวกเท่านั้น 

 
2.4 แนวคิดด้านการสนทนากลุ่ม 

2.4.1 แนวคิดด้านการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
การสนทนากลุ่ม หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนากบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในประเด็น

ปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง โดยมีผูด้  าเนินการสนทนา เป็นผูค้อยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชกัจูงให้
กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยา่งกวา้งขวางละเอียด
ลึกซ้ึง โดยมีผูเ้ขา้ร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่มประมาณ 6-10 คน ซ่ึงเลือกมาจากประชากรเป้าหมายท่ี
ก าหนดเอาไว ้ 
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หลักการสนทนากลุ่ม วิธีเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพด้วยการจดัให้คนท่ีเลือกจากประชากรท่ี
ตอ้งการศึกษาจ านวนไม่มากนกั มาร่วมวงสนทนากนั เพื่ออภิปรายพูดคุยกนั โดยมุ่งประเด็นการ
สนทนาไปยงัเร่ืองท่ีสนใจศึกษาในการจดัสนทนากลุ่มอย่างเป็นระบบ อาจเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่มจ านวน 7-12 คน ท่ีมีลกัษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีคลา้ยคลึงกนั มา
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นปัญหาเดียวกัน ระหว่างการพูดคุย มีพิธีกรเป็น
ผูด้  าเนินการ มีผูจ้ดบนัทึกเป็นผูจ้ดยอ่เน้ือหาการสนทนา และมีเทปบนัทึกเสียงบนัทึกรายละเอียด
ของการพูดคุย เม่ือเสร็จส้ินการสนทนา ผูจ้ดบนัทึกจะถอดรายละเอียดจากเทปท่ีบนัทึกไว้ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ต่อไป 

เทคนิคการสนทนากลุ่ม เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีตอ้งอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม 
(group interaction) ท าให้เกิดพลวตัภายในกลุ่ม (group dynamic) เพื่อไปกระตุน้ให้คนแสดงความ
คิดเห็นและทศันะของตนออกมาอยา่งเปิดเผยและจริงใจ ในขณะท่ีสนทนาความคิดเห็นของคนๆ 
หน่ึงในกลุ่มอาจไปกระตุน้ให้คนอ่ืนๆ อยากพูดอยากแสดงความคิดเห็นของตนออกมาบา้ง ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ะมีลกัษณะพิเศษคือ เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ ความรู้สึกหรือเจตคติ การ
ปฏิบติัหรือส่ิงอ่ืนๆ ของคนในกลุ่มท่ีมีประสบการณ์ร่วมกนัในสถานการณ์ใดๆ และเกิดข้ึนจาก
ปฏิสัมพนัธ์ของกลุ่ม กระตุน้ใหผู้ร่้วมสนทนาแสดงความคิดเห็นออกมา  

 
2.4.2 แนวคิดด้านการระดมสมอง (Brainstorming)  
เป็นการปรับแนวความคิดร่วมกนัระหว่างสมาชิกผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกนั เพื่อเป็น

แนวทางท่ีจะน าไปสู่การแกปั้ญหา และในพจนานุกรมให้ความหมายว่า เป็นการคิดแบบไร้แบบ
แผน (free-form thinking) ทกัษะส าคญัท่ีสุดของการระดมความคิดก็คือ การแยกกนัอย่างเด็ดขาด
ระหวา่ง “ความคิด (idea)” และ “การน า (ความคิด) มาประยกุตใ์ช ้

กฎการระดมสมอง เปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี ยงัไม่จ  าเป็นตอ้งดูขอ้เท็จจริงและเหตุผล อนุญาตให้ออกนอกลู่นอก
ทางได ้ห้ามวิจารณ์ในระหว่างท่ีมีการแสดงความคิดเห็น หลีกเล่ียงการปะทะคารม เม่ือไดผ้ลแลว้
ควรท าการรวบรวมแลว้น าไปปรับปรุง 

ความล้มเหลวของการระดมความคิด มีปัจจยั 3 ประการท่ีท าให้การระดมความคิดลม้เหลว 
แกไ้ม่ถูกจุด จุดมุ่งหมายหลกัของการระดมความคิด คือ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความคิดใหม่ ดงันั้น ปัญหา
ท่ีตอ้งการใช้หลกัการของการระดมความคิดจึงมีไม่มากนัก หรือ กล่าวกลบักนัได้ว่า การระดม
ความคิดไม่สามารถแกปั้ญหาไดทุ้กเร่ือง 
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การระดมความคิดไม่เหมาะกบังานเชิงปฏิบติังานซ่ึงตอ้งไดรั้บการแกไ้ขใน เชิงปฏิบติั เช่น 
ปัญหาดา้นเทคนิค ดา้นเคร่ืองกล เป็นตน้ ปัญหาประเภทน้ี ไม่ ตอ้งใชก้ารระดมความคิด เม่ือรู้วา่มนั
เสียก็ไปซ่อมมนัเท่านั้นเอง เพราะปัญหา เหล่าน้ี มีแนวทางการแกไ้ขเป็นตรรกะท่ีชดัเจนดว้ยตวัของ
มนัเองอยูแ่ลว้ รอเพียงแต่ลงมือท าเท่านั้นเอง 

แนวทางการใช้การระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา แนวทางการใช้การระดมความคิด เพื่อ
น ามาประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหา มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (1) เปิดประเด็นปัญหา (2) ระดมความคิด
เพื่อสร้างประเด็นปัญหาใหม่ๆ ใหม้ากท่ีสุด (3) การยอมรับประเด็นปัญหา (4) ระดมความคิดเพื่อหา
วธีิขจดัปัญหา (5) คดัเลือกความคิด เพื่อใชแ้กไ้ขปัญหา (6) ประเมินแนวทางขจดัปัญหา (7) ก าหนด
รายละเอียดของทางแกปั้ญหา (8) เขียนแผนปฏิบติัการ และ (9) น าไปปฏิบติั 
 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัความคาดหวงั  

ความหมายของความคาดหวงั 
 Victor Vroom (1964) มีคติฐานความเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากการ
ตัดสินใจเลือกระหว่างทางเลือกต่างๆ โดยพฤติกรรมเหล่านั้ นมีระบบ มีความสัมพันธ์กับ 
กระบวนการทางจิตใจ ไดแ้ก่ การรับรู้ ความเช่ือ เจคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ 
 ส านักบริการขอ้มูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรามค าแหง (2553) ให้ความหมายไวว้่า 
เป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรมหรือต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตนเอง หรืออาจเป็นความรู้สึก
ถึงความเหมาะสมในบทบาทของผูอ่ื้น อีกนัยหน่ึงความคาดหวงัของบุคคล  เป็นความรู้สึกของ
บุคคลต่อตนเองอยา่งหน่ึงวา่ตนเองควรจะประพฤติปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยู่ ความคิดดังกล่าวน้ียงัรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผู ้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูร่้วมงาน 

ไพฑูรย ์ เจริญพนัธ์วงศ์ (2530) การคาดหวงั หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด การคิดถึงความ
เป็นไปไดอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมของตนและความรู้สึกของ
บุคคลถึงพฤติการณ์หรือต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตน หรืออาจเป็นความรู้สึกถึงความเหมาะสมใน
บทบาทของผูอ่ื้นในองคก์ารหรืออีกนยัหน่ึง ความคาดหวงัของบุคคลนั้นเป็นความรู้สึกของบุคคล
ต่อตนเองอย่างหน่ึงว่าตนเองควรจะปฏิบติัอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานท่ีตนเอง
รับผดิชอบความคิดดงักล่าวยงัรวมไปถึงการคิดถึงบุคคลอ่ืน เช่น ผูบ้งัคบับญัชา ผูร่้วมงานวา่บุคคล
เหล่าน้ีควรจะแสดงอยา่งไรเพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกบังานและต าแหน่งของตน แต่ละคนควรมี
บทบาทและแสดงบทบาทอยา่งไร 
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ชิษณุกร พรภาณุวิชญ ์(2540) หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือ
การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนของบุคคลอ่ืน ท่ีคาดหวงัในบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน 
โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการหรือคาดหวงัเอาไว ้

เวบ็ไซต์โนวาบีส (2553) ความคาดหวงั คือ ความรู้สึกความตอ้งการท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบนัไปจนถึงอนาคตขา้งหน้า เป็นการคาดคะเนถึงส่ิงท่ีจะมากระทบต่อ การรับรู้ของ
คนเรา โดยใชป้ระสบการณ์การเรียนรู้เป็นตวับ่งบอก 

โดยสรุป ความคาดหวงั เป็นความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็นการรับรู้ การตีความหรือ          
การคาดการณ์ต่อส่ิงต่างๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนให้เห็นประจกัษ์ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลจะ
เป็นไปเพื่อการไดรั้บผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัไว ้

 
ทฤษฎคีวามคาดหวงัของ (Expectancy Theory) 

 ทฤษฎีความคาดหวงั (Vroom อา้งใน ส านกับริการขอ้มูลและสารสนเทศ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2553) หรือ ทฤษฎี V. I. E. มีองคป์ระกอบของทฤษฎีท่ีส าคญั คือ  
 V มาจากค าวา่ Valence หมายถึง ความพึงพอใจ 
 I มาจากค าวา่ Instrumentality หมายถึง ส่ือเคร่ืองมือ วถีิทางท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจ 
 E มาจากค าว่า Expectancy หมายถึง ความคาดหวงัภายในตวับุคคลนั้นๆ บุคคลมีความ
ตอ้งการและมีความคาดหวงัในหลายส่ิงหลายอย่าง ดงันั้นจึงต้องพยายามกระท าการด้วยวิธีใด          
วิธีหน่ึง  เพื่อตอบสนองความต้องการหรือส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว้ เม่ือได้รับการตอบสนองแล้ว               
ตามท่ีตั้ งความหวงั หรือคาดหวงัเอาไวน้ั้ น บุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ ขณะเดียวกันก็จะ
คาดหวงัในส่ิงท่ีสูงข้ึนไปอีกเร่ือยๆ 

Vroom มีความเห็นวา่บุคคลจะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ท่ีมีอยู ่โดยจะเลือกทางเลือกท่ีเช่ือวา่
จะน าไปสู่ผลตอบแทน หรือรางวลัท่ีเขาตอ้งการมากท่ีสุด ทฤษฎีน้ีท านายวา่ บุคคลแต่ละคนจะเลือก
ทางเลือกท่ีมีผลตอบแทนสูงท่ีสุด ทฤษฎีการคาดหวงัของ Vroom มีขอ้สังเกตคือ บุคคลใดจะไดรั้บ
การจูงใจท่ีจะใช้ความพยายามในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ หรือให้ส าเร็จต่อเป้าหมาย              
ก็ต่อเม่ือเช่ือในความสามารถของตนเองว่า ความพยายามในการปฏิบติังานจะมีผลในทางดีและ          
ผลการปฏิบติังานจะช่วยให้ไดผ้ลตอบแทนตามท่ีตอ้งการหรือพึงปรารถนา  หรืออาจสรุปไดว้่า          
การท่ีจะโนม้นา้วจิตใจใหค้นท างานข้ึนอยูก่บัความคาดหวงั (expectancy) ท่ีคนเช่ือวา่ ความพยายาม
ของคนจะสัมฤทธิผลออกมาเป็นระดบัผลงาน ดงันั้นบุคคลจะท างานให้ส าเร็จหรือไม่ประการ
ใด ยอ่มข้ึนอยูก่บัจิตภาพและความเช่ือของเขาวา่เขาตอ้งการหรือไม่ตอ้งการอะไร และจะใชก้ลยุทธ์
อะไรในอนัท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีเขาเลือกทางเดินเอาไว  ้
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ปัจจัยหลกัทฤษฎคีวามคาดหวงั 4 ประการ คือ 
1. ความคาดหมาย หรือความคาดหวงั คือ ความเช่ือเก่ียวกบัความน่าจะเป็นพฤติกรรมอยา่ง

ใดอย่างหน่ึงจะก่อให้เกิดผลลพัธ์อย่างใดอย่างหน่ึง โดยเฉพาะความมากน้อยของความเช่ือจะอยู่
ในช่วงระหวา่ง 0 (ไม่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท า และ ผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงเลย) และ 1 
(มีความแน่ใจวา่การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง จะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ) 

2. ความพอใจ คือ ความรุนแรงของความตอ้งการของพนักงานส าหรับผลลพัธ์ อย่างใด
อย่างหน่ึงความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการท างานเราอาจจะ
คาดหมายไดว้า่ผลลพัธ์ เช่น ผลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง และการยกยอ่ง โดยผูบ้งัคบับญัชาจะ
ให้ความพอใจในทางบวกผลลัพธ์ เช่น ความขัดแยง้กับเพื่อนร่วมงาน หรือการต าหนิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาจะให้ความพอใจในทางลบ  ในทางทฤษฎีแล้วผลลพัธ์อย่างใดอย่างหน่ึงจะตอ้งให้
ความพอใจ เพราะ วา่ผลลพัธ์ดงักล่าวน้ีจะเก่ียวพนักบัความตอ้งการของบุคคล 

3. ผลลพัธ์ คือ ผลท่ีติดตามมาของพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงและอาจจะแยกประเภทเป็น
ผลลพัธ์ระดบัท่ีหน่ึง และผลลพัธ์ระดบัท่ีสองผลลพัธ์ระดบัท่ีหน่ึงจะหมายถึงผลการปฏิบติังานท่ีสืบ
เน่ืองมาจากการใช้ก าลงัความพยายามของบุคคลใดบุคคลหน่ึง เช่น ผลตอบแทนเพิ่มข้ึน หรือการ
เล่ือนต าแหน่ง เป็นตน้ 

4. ส่ือกลาง หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลลพัธ์ระดบัท่ีหน่ึง และระดบัท่ีสองตามทศันะ
ของ Vroom นั้น ส่ือกลางหรือความคาดหมายแบบท่ีสองจะอยู่ภายในช่วง +1.0 ถ้าไม่มี
ความสัมพนัธ์ใดๆ ระหว่างผลลพัธ์ระดบัท่ีหน่ึงและผลลพัธ์ท่ีสองแล้ว ส่ือกลางจะมีค่าเท่ากบั 0 
Vroom ช้ีให้เห็นว่า ความคาดหมาย และความพอใจ จะเป็นส่ิงท่ีก าหนดก าลงัความพยายาม หรือ
แรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ถ้าหากว่าความพอใจ หรือความคาดหมายเท่ากับศูนย์แล้ว 
แรงจูงใจจะเท่ากบัศูนยด์ว้ย หากพนกังานคนหน่ึงตอ้งการเล่ือนต าแหน่งเป็นอยา่งมาก (ความพอใจ
สูง) แต่ไม่มีความเช่ือว่า เขามีความสามารถ หรือทกัษะส าหรับการปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้
ได ้(ความคาดหมายต ่า) หรือถา้หากวา่ พนกังานมีความเช่ือวา่ เขาสามารถปฏิบติังานท่ีมอบหมายให้
ได ้(ความคาดหมายสูง) แต่ผลท่ีติดตามมาไม่มีคุณค่าส าหรับเขา (ความพอใจต ่า) แรงจูงใจของการ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงจะมีนอ้ยมาก ตามทศันะของ Vroom การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ยอ่มจะข้ึนอยูก่บักระบวนการของความคิด ซ่ึงอาจจะเป็นจิตส านึกของจิตใตส้ านึกก็ได ้

1. ผลลพัธ์ระดบัท่ีสองท่ีแตกต่างกนัมีความส าคญัมากนอ้ยแค่ไหน เช่น การเล่ือนต าแหน่ง 
การเพิ่มเงินเดือน (ความพอใจ) 

2. ผลลพัธ์ระดบัท่ีหน่ึง (ผลการปฏิบติังานท่ีดี) จะน าไปสู่การเล่ือนต าแหน่ง หรือ การเพิ่ม
เงินเดือนหรือไม่ (ส่ือกลาง) 
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3. การใช้ก าลงัความพยายามจะประสบความส าเร็จทางดา้นผลการปฏิบติังานท่ีดีหรือไม่ 
(ความคาดหมาย) 

ทฤษฎีความคาดหวงัของ Vroom เป็นทฤษฎีท่ีให้ค  าอธิบายอยา่งละเอียดเก่ียวกบั การจูงใจ 
โดยกล่าวถึงประสิทธิภาพของความคาดหวงัในความพยายามของแต่ละบุคคล วา่จะเป็นอยา่งไรบา้ง 
และเกิดข้ึนดว้ยองคป์ระกอบใดเป็นตวัผลกัดนัสนบัสนุน ผลงาน ของ Vroom มีส่วนส าคญัท่ีจะช้ี
ให้บุคคลต่างๆ เห็นว่า ความคาดหวงัเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรม  หรือต าแหน่งท่ี
เหมาะสมของตนเองหรือของผูอ่ื้น เป็นความคาดหวงัท่ีแสดงออกมาในรูปความรู้สึกว่า ควรจะ
ประพฤติปฏิบติัอยา่งไรในสถานการณ์ต่างๆ หรือต่องานท่ีตนรับผิดชอบอยู ่ทฤษฎีความคาดหวงัน้ี
มีประโยชน์ในการอธิบาย พฤติกรรมของคนในการท างาน ทั้งยงัให้แนวคิดเก่ียวกบัความกา้วหน้า
ในอาชีพ โดยการพิจารณาเล่ือนยศเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน เพื่อตอบแทนการท างานของ
พนักงาน ควรจะเป็นไปในทางยุติธรรม  โปร่งใส เหมาะสมตามความคาดหวงัของลูกจ้าง  หรือ
พนกังานท่ีท างานใหอ้งคก์ร 

 
 ลกัษณะความคาดหวงั  
 เป็นตวับ่งช้ีแห่งความส าเร็จซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจของแต่ละคนในการเลือกการกระท า
ไว้ โดยข้ึนอยู่กับลักษณะและความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อมซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบทีมีความส าคญั ท่ีจะท าใหค้วามคาดหวงันั้นเป็นจริงข้ึนมาได ้
 
 การก าหนดความคาดหวงั  
 นวลจนัทร์ เพิ่มพนูรัตนกุล (2540) กล่าวถึง การก าหนดความคาดหวงัตามความคิดของเดอ
เช็คโค วา่การก าหนดความคาดหวงัของบุคคล นอกจาก ข้ึนอยูก่บั ระดบัความยากง่ายของงานแลว้ 
ยงัข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ท่ีผา่นมาในคร้ังนั้นๆ ดว้ยดงัท่ี เดอเช็คโค ไดก้ล่าวไวว้่า การท่ีบุคคลเคย 
ประสบความส าเร็จในการท างานนั้นๆ มาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวงัในการท างาน ในคราว
ต่อไปสูงข้ึน และใกลเ้คียงกบั ความสามารถจริงมากข้ึน แต่ในทางตรงกนัขา้มระดบัความคาดหวงั
ต ่าลงมา เพื่อป้องกนัมิใหต้นเกิดความรู้สึกลม้เหลว จากการท่ีวางระดบัความคาดหวงัไวสู้งกวา่ความ
สมารถจริง 
 สมลักษณ์ เพชรช่วย (2540) ได้สรุปความคาดหวังไว้ว่า  การท่ี บุคคลจะก าหนด                   
ความคาดหวงัของคนนั้ นจะต้องประเมินความเป็นไปได้ด้วย ทั้ งน้ีเพราะความคาดหวงัเป็น
ความรู้สึกนึกคิด และคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้นๆ อาจจะเป็นรูปธรรมหรือ
นามธรรม ก็ไดค้วามรู้สึกนึกคิด หรือคาดการณ์นั้นๆ จะมีลกัษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐาน
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ของตนเองเป็นเคร่ืองวดัการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล แมจ้ะเป็นการให้ต่อส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม หรือ
นามธรรมชนิดเดียวกนั ก็อาจะแตกต่างออกไปได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภูมิหลงั ประสบการณ์ ความสนใจ 
และการเห็นคุณค่าความส าเร็จของส่ิงนั้นๆ 
 การท่ีบุคคลจะทุ่มเทความพยายามในการท างานมากนอ้ยแค่ไหน จึงข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 อยา่ง 
คือระดบัความเขม้ขน้ของความตอ้งการรางวลันั้น และความคาดหวงัของบุคคลนั้นเองท่ีจะมองวา่มี
ความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดในการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในส่ิงนั้น ถา้เห็นวา่รางวลั
ท่ีจะไดจ้าก ความพยายามนั้นมีคุณค่ากบัตนมาก และเป็นไปไดสู้ง บุคคลก็จะทุ่มเทความสามารถให้
มากข้ึน แต่ถา้คิดวา่ความเป็นไปไดมี้นอ้ย หรือรางวลัท่ีไดน้อ้ย ก็จะไม่พยายามเพราะคิดวา่เป็นการ
ลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 
 
 ปัจจัยก าหนดความคาดหวงั 3 ประการ  
 1. กบัลกัษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล และสภาพแวดลอ้ม ความคาดหวงัและการ
แสดงออกจึงแตกต่างกนั เพราะความคิดความตอ้งการของแต่ละบุคคลเนน้แตกต่างกนั  
 2. ข้ึนอยู่กบัความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ท่ีผ่านมาในคร้ังนั้นๆ กล่าวได้ว่า           
ถ้าบุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความ
คาดหวงัในการท างานในคราวต่อไปสูงข้ึน และใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากข้ึน แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มจะก าหนดความคาดหวงัลงมา ก็เพื่อป้องกนัมิให้เกิดความรู้สึกลม้เหลวจากระดบัความ
คาดหวงัท่ีตั้งไวสู้งกวา่ความสามารถจริง 
 3. ข้ึนอยู่กบัการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวงัเป็นความรู้สึกนึกคิดและ   
การคาดการณ์ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยส่ิงนั้นๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ไดจ้ะ
เป็นการประเมินค่า โดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเคร่ืองวดัของแต่ละบุคคล ซ่ึง การประเมินค่าของ
แต่ละคน ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงชนิดเดียวกนั ก็อาจแตกต่างกนัได ้ดว้ยข้ึนอยูก่บัภูมิหลงั ประสบการณ์ 
ความสนใจการใหคุ้ณค่าแก่ส่ิงนั้นๆ ของแต่ละบุคคล จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ความ
คาดหวงัของมนุษย์คาดหวงัเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีบุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติกรรม ท่ีแตกต่างกนัออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความตอ้งการ แลว้บุคคลจะตดัสินใจ 
 

การวดัความคาดหวงั สามารถกระท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่   
(1) การใช้แบบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบความ

คิดเห็น ซ่ึงสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถามดงักล่าว
อาจถามความคาดหวงัในดา้นต่างๆ เช่น การบริหาร การควบคุมงาน และเง่ือนไขต่างๆ  
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(2) การสัมภาษณ์ เป็นวธีิวดัความคาดหวงัทางตรงทางหน่ึง ซ่ึงตอ้งอาศยัเทคนิคและวิธีการ
ท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นจริงได ้

(3) การสังเกต เป็นวิธีการวดัความคาดหวงั โดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย เช่น 
การแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีน้ีจะตอ้งอาศยัการกระท าอยา่งจริงจงั และการสังเกตอยา่งมี
ระเบียบแบบแผน  
 
2.6 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในประเด็น งานวิจยั
ดา้นการมีส่วนร่วม และ งานวจิยัดา้นการจดัการขยะมูลฝอย รายละเอียดดงัน้ี 

2.6.1 งานวจัิยด้านการมีส่วนร่วม 
นงนุช ใจโต (2548) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการมูล

ฝอยของชุมชน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การจดัการมูลฝอยของต าบล
ดอนแกว้มีรูปแบบด าเนินการจดัการดว้ยตนเอง โดยด าเนินการในเร่ืองของการคดัแยก การจดัเก็บ
การรวบรวม การจ าหน่ายมูลฝอย การบริหารรายไดจ้ากการจ าหน่ายมูลฝอย การก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยของชุมชนเอง รวมถึงการร่วมกนัเสนอปัญหาและแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัมูลฝอย ซ่ึงประชาชนมีส่วนร่วมในด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนและมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติักิจกรรม เน่ืองจาก วิธีการ กระบวนการท่ีด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัการมูลฝอยของ
ชุมชนทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัร่วมกนั และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการมูลฝอยของชุมชนนั้น ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกั มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ การรับรู้ข่าวสารโดยพิจารณาจากแหล่งท่ีไดรั้บข่าวสาร ซ่ึงแหล่งข่าวสาร
จากการเขา้ร่วมโครงการ กิจกรรมของชุมชนและจากนิตยสารและวารสาร 

นิภาพร พูลเกษม (อา้งแลว้) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของนกัเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง พบวา่ โรงเรียนเทศบาล 5 มี
วิธีการก าจัดขยะโดยใช้กิจกรรมหรือโครงการเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานตามนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มของผูบ้ริหารทั้งน้ีโครงการต่างๆ เน้นการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ครู และบุคลากรทุก
ระดบัในโรงเรียน มีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการตามขั้นตอน มีการประเมินและติดตาม
ผลอยา่งจริงจงั มีการน าผลการประเมินท่ีไดม้าปรับปรุงพฒันาโครงการต่อไป เห็นไดจ้ากทศันคติท่ี
ดีของนักเรียนมีต่อนโยบายส่ิงแวดล้อมของผูบ้ริหาร ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง 
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รานี วิสูตรธนาวิทย์ (2548) ไดศึ้กษากระบวนการสร้างจิตส านึกด้านการจดัการขยะของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนเชิงเขา อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต พบวา่ กระบวนการสร้างจิตส านึก
ดา้นการจดัการขยะของนกัเรียน เร่ิมจาก ขั้นที่ 1 การขัดเกลาทางสังคม คือ การไดรั้บการปลูกฝัง
จากบา้นและโรงเรียน ข้ันที ่2 การสร้างเครือข่ายบ้านและโรงเรียน หมายถึง โรงเรียนสร้างแนวร่วม
ประสานสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เพื่อความชัดเจนในเร่ืองของนโยบายต่างๆ ของ
โรงเรียน ขั้นที่ 3 การบูรณาการกิจกรรม คือ การให้ความรู้และจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัการ
จดัการขยะ ขั้นที่ 4 การเสริมแรงและการลงโทษ เป็นการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติัตามบรรทดั
ฐานท่ีวางไว ้และลงโทษผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นกัเรียนไดป้รับพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีโรงเรียนตอ้งการ และสุดทา้ยขั้นที ่5 การประเมินทบทวน โดยท าการประเมินผลภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง และมีการเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับเง่ือนไขท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างจิตส านึกดา้น
การจดัการขยะ พบว่า มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ องค์ประกอบที่ 1 ประสบการณ์ในอดีตและ
ชีวติประจ าวนั นัน่คือ ความต่อเน่ืองของการสร้างสมค่านิยมท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการขยะตั้งแต่เล็กจน
โต จนเกิดผลึกของจิตส านึกในการจดัการขยะโดยอตัโนมติัในชีวิตประจ าวนั และการท่ีนกัเรียนได้
เห็นแม่แบบจากครู พ่อแม่ ในชีวิตประจ าวนัท่ีแวดลอ้มตวันกัเรียนลว้นเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ลว้นมี
ส่วนหล่อหลอมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีได ้องค์ประกอบที่ 2 ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ หรือ ข้อตกลงน้ัน หมายถึง ครูและบุคลากรทุกคนตลอดจนบุคลากรในครอบครัวย  ้าเตือน
นกัเรียนทุกคร้ังท่ีพบเห็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์องค์ประกอบที่ 3 มาตรการในการจัดการขยะ 
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีนโยบายและมาตรการเก่ียวกบัการจดัการขยะท่ีชดัเจน จริงจงั และเป็นท่ียอมรับ
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และ องค์ประกอบที่ 4 ระยะเวลา โรงเรียนจะตอ้งก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการปรับพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีแน่นอน และประเมินผลความส าเร็จของการปรับ
พฤติกรรมจากปริมาณขยะท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด 

กญัญา จาอา้ย (อา้งแลว้)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยของ
ชุมชนสันกลาง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใชเ้ทคนิค A-I-C  พบวา่ เทคนิค A-I-C เป็น
กระบวนการท่ีท าใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ผูน้  า ชาวบา้น และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วมใน
การรับรู้ถึงปัญหา ก าหนดเป้าหมาย คิดคน้วิธีการแกปั้ญหาและการด าเนินการแกไ้ขปัญหาขยะมูล
ฝอย ท าให้เกิดโครงการท่ีด าเนินงานในชุมชน เช่น โครงการให้ความรู้เก่ียวกบัขยะและการจดัการ
ขยะ โครงการบา้นน่ามอง การจดัตั้งกองทุนขยะ และริเร่ิมโครงการฝึกอบรมการท าขยะเป็นปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ ซ่ึงสรุปไดว้า่เทคนิค A-I-C ท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจนก่อให้เกิดการยอมรับและ
รู้สึกการเป็นเจา้ของปัญหา อนัน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
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เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ (อา้งแลว้) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้
ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน เขตต าบลน ้ าแพร่ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
การรับรู้ต่อการจดัการขยะพลาสติกของประชาชน ส่วนใหญ่อยูใ่น ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนการรับรู้ดา้นปัญหาและผลกระทบของขยะพลาสติกสูง กวา่ดา้นการก าจดัขยะพลาสติก
และดา้นการป้องกนัและควบคุมการเพิ่มข้ึนของขยะพลาสติก (ร้อยละ89.02, 81.77 และ 77.91 
ตามล าดบั) และประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองขยะพลาสติก ความตระหนกัและความคิดเห็นต่อ
การจดัการขยะพลาสติกอยู่ในระดบัปานกลาง และพบวา่ ปัจจยัดา้นการศึกษา การไดรั้บข่าวสาร
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบล จากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และ จากหนงัสือพิมพ ์มีผลต่อการรับรู้ต่อ
การจดัการขยะพลาสติกของประชาชน 

น้องนุช เก้าล้ิม (2550) ไดศึ้กษากระบวนการเรียนรู้ และปัจจยัท่ีสนับสนุนกระบวนการ
จดัการขยะของโรงเรียนบา้นกิโลสาม ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว จงัหวดัสระแกว้ พบว่า 
กระบวนการเรียนรู้การจดัการขยะ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การรับรู้และตระหนกัในปัญหา การ
คิดวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดแนวทางแกปั้ญหา การด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผล
การแกไ้ขปัญหา ส าหรับลกัษณะการเรียนรู้การจดัการขยะของนกัเรียนโรงเรียนบา้นกิโลสามเป็น
การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในระบบโรงเรียน และการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต โดยรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีองคก์ารเรียนรู้ของ Peter M. Senge ตามหลกัการส าคญั 5 ประการ คือ 
การเป็นนายเหนือตน (Personal Mastery) ภาพจ าลองความคิด หรือ กรอบความเช่ือ (Mental 
Model) การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม (Shared Vision) การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม (Term Learning) และ 
วิธีคิดกระบวนระบบ (Systems Thinking) ปัจจยัท่ีสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการขยะ 
ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัการการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ บทเรียนการเผชิญปัญหาร่วมกนั
ในอดีต หลกัการท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน รูปแบบการบริหารงานของ
โรงเรียน การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การมีส่วนสนบัสนุนของบุคลากรในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ และ แรงจูงใจท่ีไดรั้บ ดา้นการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการจดัการขยะใน
โครงการธนาคารขยะมีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff ซ่ึงแบ่ง
การมีส่วนร่วมเป็น 4 ลกัษณะ คือ การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วม
ปฏิบติัการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) และการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล (Evaluation) และเม่ือผูว้ิจยัท าการศึกษาผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู้การ
จดัการขยะในโครงการธนาคารขยะของโรงเรียนบา้นกิโลสาม พบว่า ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนักเรียน ด้านโรงเรียนและด้านชุมชนและครอบครัว โดยด้านนักเรียน
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอตัลกัษณะพึงประสงค ์ท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และ
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องคค์วามรู้ดา้นการจดัการขยะ และท าใหเ้กิดเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ในด้านโรงเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ในการก่อเกิดนวตักรรมในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้และนวตักรรมในการแกปั้ญหาขยะและมีงบประมาณส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านผลประโยชน์ต่อชุมชนและครอบครัวก่อให้เกิดประโยชน์ในการท าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี               
ท าให้ชาวบ้านในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนท่ีได้จากการฝากเงินออมทรัพย์ ซ่ึงส่งผลต่อ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั ในกระบวนการเรียนการสอนของ
ครูไดส้ร้างบทเรียนท่ีเน้นประสบการณ์จริง โดยครูออกแบบกิจกรรมให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อ
สร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์และกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมท่ีมีวิธีการมองหาคุณค่าจากส่ิงท่ีเป็น
ปัญหา รวมทั้งการสร้างวิสัยทศัน์เร่ืองใดๆ ก็ตามท่ีครูตอ้งการดว้ยการทดลองให้นกัเรียนเห็นจน
ประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม และมีกิจกรรมในเชิงปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอ ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปด าเนินการต่อ คือ ควรจดัให้มีการเรียนรู้ในรูปแบบเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การด า เนินงานด้วยการจัดเป็นพื้นท่ีสาธารณะส าหรับผู ้มี ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพื่อสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกนั รวมทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนควรเป็นผูน้ าในการเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆ 
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัโรงเรียนและชุมชน นอกจากน้ีครูควรจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้บทบาท
ของนกัเรียนโดยการสอนดว้ยการฝึกปฏิบติัจากประสบการณ์จริง โดยจดัให้มีการศึกษา คน้ควา้ คิด
วเิคราะห์ ลงมือปฏิบติั และสรุปองคค์วามรู้ดว้ยตวันกัเรียนเอง 

พฒันศกัด์ิ จนัทร์สมุด (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอย
ของนิสิตมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบว่า นิสิตมีแรงจูงใจส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมในการ
จดัการขยะมูลฝอย และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด โดยนิสิตท่ีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
คณะหรือหน่วยงานต่างกนั มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยต่างกนั 

อวยพร มีชัย (2553) ไดศึ้กษาการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอย
ของเทศบาลต าบลเวียงสระ อ าเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์นี  โดยประเมินผลการสร้างจิตส านึก
จากการเปล่ียนแปลงการจัดการขยะมูลฝอย การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัท่ีระดับบุคคลในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงกระบวนการสร้าง
จิตส านึก สรุปได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) การออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
ประกอบดว้ย ระบบโครงสร้างในการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตั้งแต่การจดัการขยะมูลฝอย 
การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคดัแยกขยะมูลฝอย ระบบการเก็บขนขยะมูลฝอย การก าจดัขยะมูล
ฝอย 2) กระบวนการ บทบาทหน้าที่ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการระดบัครัวเรือน ระดบัหน่วยงาน 
องค์กร เช่น ระดับครัวเรือน ใช้หลกัการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ระดับเทศบาล มีการ
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วางแผน การจดัองค์กร การจดัหาบุคลากร การจดัสรรงบประมาณ เน่ืองจากการเตรียมการในเร่ือง
ดงักว่าวจะท าให้เกิดความพร้อมในการจดัการขยะมูลฝอย มีรูปแบบของการจดัการท่ีเหมาะสม              
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการขยะมูลฝอย 3) กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(การสร้างชุมชนต้นแบบ) ให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมและร่วมมือในการจดัการขยะมูลฝอย แบ่ง
หน้าท่ีและมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในแต่ละฝ่าย 4) กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือผลลัพธ์ หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และระดับองค์กร หน่วยงาน ท าให้ครัวเรือนมี
รายไดจ้ากขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะในชุมชน ชุมชนมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบร้อย ชุมชน
เกิดรักใคร่ ความสามคัคีก่อให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในชุมชน เทศบาล รวมทั้ งเกิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อเทศบาล 

แนวทางในการจดัการยะมูลฝอย ส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งในการจดัการขยะในครัวเรือน ส่งเสริม 
รณรงคใ์หป้ระชาชนมีการจดัการมูลฝอยท่ีถูกวิธี โดยให้ครัวเรือนมีความรู้ท่ีถูกตอ้ง และมีจิตส านึก
ในการจดัการขยะมูลฝอยและให้มีส่วนร่วมในการจดัการขยะภายใต้การสนับสนุนด้านข้อมูล
ข่าวสาร แนะน าการปฏิบติัในการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยแกนน าชุมชนเป็นส่ือกลาง
การจดักิจกรรม 

บทบาทของประชาชนในครัวเรือน การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
โดยใชห้ลกั 5R มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน ให้บา้นเมือง
น่าอยู ่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดิน และการจดัการขยะมูล
ฝอยตามหลกัสุขาภิบาลอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบ ร่วมมือในการช าระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน และกิจกรรมของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ ดา้นบทบาท
ของเทศบาล วางแผนดา้นการด าเนินการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปรับปรุงและจดัการระบบการ
บริการการจดัการขยะมูลฝอยให้สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนพฒันาบุคลากรของเทศบาลท่ีเก่ียวข้องให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
เพิ่มข้ึน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมปลูกฝังทศันคติท่ีถูกตอ้งแก่เยาวชนและ
ประชาชน โดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้เกิดจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคญัของการ
จดัการขยะมูลฝอยอยา่งครบวงจร มีความร่วมมือปฏิบติั โดยเนน้ให้มีการคดัแยกขยะมูลฝอยภายใน
ครัวเรือน และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภค และการด าเนินชีวิตประจ าวนัด้วย
กระบวนการลดอตัราการท าใหเ้กิดขยะมูลฝอยดว้ยวธีิ 3R อยา่งง่ายๆ 
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2.6.2 งานวจัิยด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
 หลา้วนั วงค าสาน (2543) ไดเ้ปรียบเทียบตน้ทุนการจดัการขยะมูลฝอยระหวา่งกรณีท่ีมีการ
คดัแยกกบักรณีท่ีไม่มีการคดัแยกประเภท ระหว่างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซ่ึงมีการคดัแยก
ประเภทของขยะ กบั นครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงไม่มีการคดัแยก
ประเภทขยะมูลฝอย พบว่า การจดัการมูลฝอยในกรณีท่ีมีการคดัแยกประเภทสามารถใชต้น้ทุนใน
การเก็บขนและท าลายนอ้ยกวา่กรณีท่ีไม่มีการคดัแยกประเภท โดยใชจ้  านวนเท่ียวท่ีเก็บขนนอ้ยกวา่
เพราะกรณีท่ีมีการคดัแยกจะมีการน าขยะมูลฝอยบางส่วนกลบัมาใชใ้หม่ได ้ท าใหป้ริมาณขยะท่ีตอ้ง
น าไปท าลายมีปริมาณท่ีลดลง ส าหรับการท าลายขยะมูลฝอยในกรณีท่ีมีการคดัแยก พบวา่ ตน้ทุนใน
การท าลายนอ้ยกวา่กรณีท่ีไม่มีการคดัแยกเน่ืองจากปริมาณขยะท่ีน าไปท าลายลดลง 
 ธนาพร ประสิทธ์ินราพนัธ์ุ (2544) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองวธีิการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน
บา้นดงม่อนกระทิง รวมถึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนบา้นดงม่อน
กระทิงท่ีมีรูปแบบการด าเนินการจดัการดว้ยตนเองโดยด าเนินการจดัเก็บขยะ การจดัหาแรงงานเพื่อ
ปฏิบติังาน การจดัการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ การบริหารกองทุนขยะและการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
รวมถึงการก าหนดเกณฑ์การปฏิบติัเพื่อจดัเก็บขยะมูลฝอยของชุมชนเอง ประชาชนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการจดัเก็บขยะมูลฝอยโดยในกระบวนการด าเนินงานของชุมชนนั้น ปัจจยัการ
รับรู้ข่าวสาร ผูน้ า การมีส่วนร่วมของชุมชน การสนับสนุนของส านักงานโครงการพฒันาแห่ง
สหประชาชาติ และเทศบาลนครล าปางเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชนให้มี
ศกัยภาพในการจดัการขยะมูลฝอยเพิ่มมากข้ึน 
 กรรณิกา พุ่มมาก (2547) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการจดัการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จงัหวดัอุตรดิตถ์ พบวา่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีการจดัการ
ขยะโดยลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดตามความเหมาะสม 3 วิธี ดงัน้ี 1) การน าผลิตภณัฑ์มาใชซ้ ้ า 
(Reuse) เช่น ขวดเหล้า ขวดเบียร์ น ามาใส่ไวน์และใส่สุราพื้นบา้น ขวดน ้ าอดัลมน ามาใส่น ้ า 
ถุงพลาสติกน ามาลา้งแลว้ใชอี้ก และการน ามาผลิตใหม่ (Recycle) เช่น ไดท้  าการคดัแยกวสัดุท่ีมีค่า
หรือมีประโยชน์เพื่อน ากลบัไปผลิตใหม่ ไดแ้ก่  กระดาษ แกว้ ขวด พลาสติก อลูมิเนียม เหล็ก และ
โลหะต่างๆ 2) การท าขยะหอม โดยการหมกัขยะท่ีย่อยสลายได ้ไดแ้ก่ เศษพืช ผกั ผลไม ้เศษหญา้ 
และเศษอาหาร เม่ือหมกัเสร็จแลว้จะไดข้องเหลวท่ีเรียก “ปุ๋ยน ้ าอนามยั” หรือ “น ้ าสลดั” หรือ “น ้ า
หมกัชีวภาพ” หรือ “น ้ าจุลินทรีย”์ แลว้แต่จะเรียก ประโยชน์ (1) เพื่อใชก้ าจดักล่ินจากท่อระบายน ้ า 
หอ้งส้วมและกองขยะ ฯลฯ (2) แกปั้ญหาส้วมเตม็ ท่อระบายน ้าอุดตนั โดยใชข้ยะหอมเทราดโดยไม่
ตอ้งผสมน ้ า (3) ใชเ้ป็นปุ๋ยรดน ้ าตน้ไม ้3) การเผากลางแจง้ โดยผูจ้ดัการขยะบางครัวเรือนไดเ้ผาก่ิง
ไมเ้พื่อช่วยลดปริมาณขยะใหน้อ้ยลงแทนการน าไปกองสุมไวริ้มถนน 
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 พณิชชา สมฤทธ์ิ (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนท่ีอาศยั
อยูใ่นหมู่บา้นเร่งรัดพฒันา จงัหวดัล าปาง กรณีศึกษา: หมู่บา้นหนองละคอน พบวา่ 1) การจดัการ
ขยะมูลฝอยหมู่บา้นหนองละคอนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ปัญหาขยะมูลฝอยมีความรุนแรงอยู่
ในระดบัปานกลางทุกประเด็น โดยปัญหาการอุดตนัท่อระบายน ้ าและคูคลองเป็นปัญหาท่ีมีความ
รุนแรงนอ้ยท่ีสุด ปัญหาความรุนแรงทางสายตามีความรุนแรงมากท่ีสุด จากความรุนแรงของปัญหา
ขยะมูลฝอยในหมู่บ้านส่งผลให้การจดัการขยะมูลฝอยของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
อย่างไรก็ตามการจดัการเร่ืองทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับอย่างเหมาะสมมีการด าเนินการมาก
ท่ีสุดขณะท่ีการออกกฎระเบียบลงโทษผูก่้อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยมีการด าเนินการน้อยท่ีสุด              
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นหนองละคอนโดยรวมอยู่ใน
ระดบันอ้ย ไดแ้ก่ การวางแผนการบ าบดัและการก าจดัขยะมูลฝอย รับทราบปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาขยะมูลฝอย สนบัสนุนงบประมาณในการจดัเก็บขยะมูลฝอย เขา้ร่วมกิจกรรมในการน าขยะ
มูลฝอยหรือวสัดุท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ประโยชน์ เรียกร้องความชอบธรรมเม่ือเกิดปัญหามลพิษจาก
ขยะมูลฝอย และเสนอวธีิการจดัการขยะมูลฝอย ยกเวน้การปฏิบติัตามกฏระเบียบในการรักษาความ
สะอาดและแสดงความคิดเห็นในการแกไ้ขปัญหาขยะมูลฝอยท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัปาน
กลาง 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมดา้นการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้นหนองละคอนระหวา่ง
ประชาชนท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัผลการมีส่วนร่วมพบว่าลกัษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ 
อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน พบวา่ประชาชนท่ีมีอายุนอ้ยกว่า 20 ปีมีส่วนร่วม
ในการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างจากผูท่ี้มีอายุระหวา่ง 21-30 ปีและอายุมากกวา่ 50 ปี ประชาชนท่ี
มีการศึกษาระดับต ่ากว่าประถมศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างจากผูท่ี้มี
การศึกษาระดบั ประถมศึกษา มธัยมศึกษา/ปวช . และอนุปริญญา/ปวส. ประชาชนท่ีเป็นนกัเรียน 
นกัศึกษามีส่วนร่วมในการจดัการขยะมูลฝอยแตกต่างจากประชาชนท่ีเป็นแม่บา้น ประชาชนท่ีมี
ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นรายไดแ้ละการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียงกบัส่ิงแวดลอ้มต่างกนัมีส่วนร่วมดา้น
การจดัการขยะมูลฝอยไม่ต่างกนั 
 ชูชีพ ศิริ (2549) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะในเขตเทศบาล ต าบลบา้นกาด อ าเภอ
แม่วาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณขยะในเขตเทศบาลต าบลบา้นกาดส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิด
จากสถานประกอบการพาณิชย ์โดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติก ประชาชนมีการคดัแยกขยะภายใน
ครัวเรือนก่อนทิ้ง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ขยะเปียกและขยะแห้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการคดัแยกประเภทขยะอยู่ในระดบัน้อย ซ่ึงท าให้สภาพการณ์ขยะโดยรวมยงัไม่สามารถลด
ปริมาณลงได ้และการบริหารจดัการขยะของเทศบาลยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร เพื่อให้การ
จดัการขยะของเทศบาลต าบลบา้นกาดเกิดประสิทธิภาพจึงตอ้งมีการรณรงคใ์ห้ความรู้แก่ประชาชน
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เก่ียวกบัการคดัแยกประเภทขยะตั้งแต่ระดบัครัวเรือนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจดัการขยะร่วมกบัเทศบาลเพื่อเป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาขยะและลดปริมาณขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 ดาราวรรณ บวัวฒันา (2550) ได้ศึกษาการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจดัการขยะในกลุ่ม
นกัเรียนอาชีวศึกษา โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้เร่ืองการจดัการขยะผา่นกิจกรรม เช่น กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม การคดัแยกขยะ การประเมินราคาขยะ และการสาธิตการท าปุ๋ยหมกั จากนั้นให้นกัเรียน
ท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ พบวา่ นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงั
ถ่ายทอดความรู้แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดับ 0.05 แสดงว่า การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการ
จดัการขยะมีประสิทธิภาพท าให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างมีความรู้เพิ่มข้ึน และนักเรียนแสดงความ
คิดเห็นวา่การถ่ายทอดความรู้เร่ืองการจดัการขยะมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
 ไพลิน หงษ์เจริญ (2550) ได้เสนอแนวทางการจดัการขยะมูลฝอยในโรงเรียนโพนทอง
พิทยา อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ดงัน้ี 1) ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และการทิ้งขยะมูลฝอย 2) ให้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองขยะมูลฝอย ไดแ้ก่ โทษของการทิ้งขยะไม่ถูกท่ี 
การคดัแยกขยะมูลฝอย การใช้ประโยชน์จากขยะ 3) การสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย 4) สอดแทรก
ความรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอยในชัว่โมงเรียน 5) ส่งเสริมให้ใชว้สัดุธรรมชาติหรือวสัดุท่ียอ่ยสลายง่าย 
6) จดักิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากขยะมูลฝอย 
 ธนากร สาระธรรม (2551) ไดศึ้กษายุทธวิธีการพฒันาระบบการจดัการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จงัหวดัเลย โดยคน้หามาตรการและกระบวนการปฏิบติัเพื่อ
ลดปริมาณขยะแบบครบวงจร พบวา่ ยุทธวิธีท่ีใชไ้ดผ้ลมี 3 ยุทธวิธี ดงัน้ี 1) การจดัระบบสร้างองค์
ความรู้และใช้ภูมิปัญญาในการจดัการขยะมูลฝอยส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั ทั้งครอบครัว กลุ่ม
ชุมชน และ องคก์ร 2) การจดัระบบการจดัการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทั้งการคดั
แยก การเก็บรวบรวม การเก็บขน การแปลงสภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า และ 3) ยุทธวิธีการจดัการขยะ
ชุมชนอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยการจดัการแบบมีส่วนร่วมและครบวงจร 
 ศรัทธาธิป มาประสพ (2551) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า การจดัการขยะท่ีประเทศไทยด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนัเป็นการแกปั้ญหาท่ีเน้นการ
ก าจดัขยะดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การฝังกลบ การเผา และการเทกองกลางแจง้ ซ่ึงเป็นการแกปั้ญหาท่ี
ปลายทาง โดยมิไดพ้ิจารณาถึงสาเหตุปัญหาท่ีแทจ้ริงท่ีท าให้เกิดขยะอนั ไดแ้ก่ การผลิต การบริโภค 
และ อรรถประโยชน์ การจดัการขยะในปัจจุบนัเป็นไปในลักษณะวิ่งตามปัญหาจึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการจดัการขยะเท่าท่ีควร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้สนอแนวทางการพฒันาและแนว
ทางการแกปั้ญหาดว้ยการแกไ้ขจดัการท่ีจุดเร่ิมตน้หรือสาเหตุของปัญหา ดงันั้นการจดัการขยะตาม
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แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการแกไ้ขจดัการท่ีสาเหตุของปัญหาขยะโดยการประยุกต์ใช้
เง่ือนไขและคุณลกัษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดในการจดัการ จากการศึกษา
ตวัอย่างของการจัดการขยะท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับการจดัการขยะตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพบวา่สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการขยะไดจ้ริง เพราะสามารถจดปริมาณขยะ
ท่ีเกิดข้ึนและลดผลกระทบของปัญหาขยะไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุลและ
ย ัง่ยนื 
 ทนงศกัด์ิ อกัษรสวสัด์ิ (2553) ไดศึ้กษาปัญหา ความตอ้งการและรูปแบบการจดัการขยะมูล
ฝอยในระดบัครัวเรือนของประชากรในพื้นท่ีเทศบาลเมืองควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
โดยสอบถามจาก 3 กลุ่ม กลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน
จดัการขยะมูลฝอย กลุ่มผูป้ฏิบติังานดา้นการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเก็บ
ขนขยะมูลฝอยของเทศบาล พบว่า ทั้ งสามกลุ่มเห็นด้วยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จดัการขยะมูลฝอยในระดบัครัวเรือน โดยลดปริมาณขยะ ณ แหล่งก าเนิด และคดัแยกขยะมูลฝอยน า
กลบัมาใช้ใหม่ เพราะจะท าให้ปริมาณขยะท่ีตอ้งจดัเก็บ รวบรวม ขนส่ง และก าจดั ลดลง ท าให้
เทศบาลสามารถลดภาระค่าใชจ่้ายและสามารถน างบประมาณท่ีลดลงไดไ้ปพฒันาทอ้งถ่ินดา้นอ่ืนๆ 
ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายไดเ้พิ่ม รวมทั้งเป็น การส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก
สาธารณะในเป็นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มร่วมกนั 
 

จากงานวจิยัท่ีไดก้ล่าวมาผูว้จิยัเห็นวา่ปัญหาขยะท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นเป็นปัญหาจากพฤติกรรม
การละทิ้ง การเพิกเฉยต่อปัญหา เพราะคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ี ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการแก้ปัญหา         
ถ้าหากจะแก้ปัญหาการจัดการขยะให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ได้น่าจะเป็นการร่วมมือร่วมใจ           
ผูว้ิจ ัยจึงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการปัญหาขยะท่ีเกิดจากพลาสติกใสท่ีใช้งานแล้ว                  
ในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่โดยวิธีการมีส่วนร่วม การระดมสมองของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพซ่ึงเป็นตวัแทนของนกัเรียนนกัศึกษาท่ีผา่นกระบวนการสรรหา
โดยการเลือกตั้งของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่  นกัศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
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2.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนแนวคิดและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการจดัการโดยการมีส่วนร่วมท าให้

ผูว้จิยัน ามาพฒันาไดเ้ป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ืองการจดัการบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืม
ประเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ โดย นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ ดงัรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด 

อบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ใหแ้ก่นกัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพ  (เทคนิคการฝึกอบรม) 

สร้างแบบประเมินความคาดหวงั 
ต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ (โดยนกัวจิยั) 

สร้างแบบประเมิน ปัญหา อุปสรรค  
ในการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใส 

ท่ีใชแ้ลว้ (โดยนกัวิจยั) 

น าแบบประเมินไปเก็บขอ้มูลกบันกัศึกษา   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

 

เขียนรายงานผลงานวจิยั 
 

การมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม  
การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 
ของนกัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวชิาชีพ 

(เทคนิคสนทนากลุ่ม) 
 
 


