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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
                ปจจบุันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับปญหาสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากสงผล
กระทบตอคุณภาพชีวติ       และสภาพความเปนอยูของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม      ปญหา
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทยมีหลายประการ   เชน  มลพิษตาง ๆ  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล     การใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย           ซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกิดจากการกระทาํของมนุษยเปนปญหาที่เกดิจาก
ความเหน็แกตวัมักงายและขาดระเบียบวินยั   รวมถึงการขยายตัวของชุมชนและความหนาแนนของ
ประชากร 
   ปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองและชนบทมีแนวโนมทวีความรนุแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
เชน  อากาศเปนพิษ ขยะมูลฝอย น้ําเสีย ฯลฯ  ในแตละปหนวยงานตาง ๆ ตองใชงบประมาณสําหรบั
การแกไขปญหาสิ่งแวดลอมคอนขางสูงและเพิ่มขึ้นทุกป 
   สําหรับปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบันเกิดจากสาเหตุของปญหาหลายประการ    เชน     การ
บริหารจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย สถานที่ทิ้งขยะมไีมเพียงพอ การเก็บขนขยะและการขนสงยัง
ไมเหมาะสมและเพียงพอ    จํานวนสิ่งรองรับขยะมูลฝอยไมเพียงพอและไมถูกสุขลักษณะ      อีกทัง้
ประชาชนสวนหนึ่งยังไมใหความรวมมอืในการรักษาความสะอาด      ขาดความตระหนกัและความ
รับผิดชอบตอปญหาขยะมูลฝอย      ขาดความรูความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
ทําใหเกดิมลภาวะเปนพิษและเหตุรําคาญตาง ๆ ซ่ึงเปนปญหาที่ควรเรงดําเนินการอยางเรงดวน 
   จากสภาพปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอความเดือดรอนของ
ชุมชนและมแีนวโนมวาจะรุนแรงและขยายพื้นที่ออกไปสูสังคมในชนบท      ดังนั้น ทั้งในสวนของ
ภาครัฐ   ภาคเอกชน  องคกรชุมชนและประชาชนทุกคนจะตองใหความสําคัญ       มีจิตสํานึกในการ
หาแนวทางการแกไขและยุทธวิธีรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถควบคุมจัดการกับปญหาขยะมูลฝอยใหลด
นอยลงและหมดไปในที่สุด    โดยการพยายามหาแนวทางเพื่อที่จะลดปริมาณขยะมลูฝอยลงดวยการ
จัดการขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ  ในดานการเก็บขยะ การขนขยะ  และการเลือกใชวิธีการจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอมนอยที่สุดพยายามตอบสนองความตองการในการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตรวมทั้งเทคโนโลยีตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูลฝอย  แตถาหาก 
ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนนับตั้งแตจุดเริ่มตน คือ การกอขยะในปริมาณทีจ่ําเปน    การทิ้ง
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ขยะมูลฝอยใหสะดวกในการจัดเก็บ  และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
ซ่ึงจะตองตระหนักวาปญหานี้เปนเรื่องสําคัญและตองไดรับความรวมมือจากชุมชนแมวาหนาที่
ความรับผิดชอบในการจดัการขยะมูลฝอยจะเปนขององคการบริหารสวนตําบล แตปจจัยทีจ่ะกอใหเกิด
ความสําเร็จขึ้นไดหรือไม  ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือและพฤติกรรมของประชาชนที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่นั้น ๆ ดวยองคการบรหิารสวนตําบลไมอาจทําหนาที่ไดสมบูรณหรือมีประสิทธิภาพไดแตเพียง
ลําพัง   ดังนั้น  การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความสําคัญยิ่ง   และเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษา 
เพื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตาํบลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   จากการศึกษาขอมูลของตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบรีุ (พฤศจิกายน 2546)  
พบวา  การดําเนินงานดานการกําจัดขยะมูลฝอย  องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง  มีรถจัดเก็บขยะ 1 คนั  
จัดเก็บขยะในแตละจุดเฉลี่ยสัปดาหละ 2 คร้ัง  โดยเริ่มทํางานตั้งแตเวลา 7.00 – 15.00 น. มีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานรวม 6 คน   ซ่ึง อบต. ธาตุทอง จะจัดหาภาชนะรองรับขยะใหกบัทุกบานและเก็บคาธรรมเนียม
ในอัตรา  30  บาท/ครัวเรือน/เดือน     สวนการกําจัดขยะ อบต. ธาตุทอง จะใชวิธีฝงกลบ โดยมีพื้นที่
จํานวน 2 ไร  อยางไรก็ตาม จากการประเมนิปริมาณขยะโดยฝายจดัเกบ็ขยะมูลฝอยของ อบต. ธาตุทอง 
(ตุลาคม 2548) พบวา ในป 2546 มีปริมาณขยะทั้งสิ้น 547.50 ตัน ในป 2547 ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
เปนจํานวน 686.20 ตัน   และในป 2548  (ตวัเลขคํานวณเบือ้งตนจากฐานขอมูลเดือนมกราคม-สิงหาคม) 
มีปริมาณขยะ 918.20 ตัน  โดยคิดเปนอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ  25  และ  30  ในป 2547  และป 2548 
ตามลําดับ  ซ่ึงพื้นที่ที่เตรียมไวสามารถรองรับขยะไดอีก  5  ป      จึงมีความจําเปนที่ อบต. ธาตุทอง 
จะตองจดัหาพืน้ที่หรือวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสมไวลวงหนา   

สําหรับปญหาที่ปรากฏ  มีดังนี้   
   1.  ยังมีขยะตกคางในแตละวัน จนมีการรองเรียนจากประชาชน 
   2.  ประชาชนยังมีความไมเขาใจในการดาํเนินงานและเสนทางการจัดเก็บขยะ     ทําใหเกดิ
ปญหาดานการจัดการ 
   3.  ความรวมมือของประชาชนในการปฏบิัติตามขอตกลงที่ไดจากการประชุมรวมกนัยังอยู
ในระดับต่ํา 
   4.  ปญหาดานการบริหารจดัการของ อบต. ธาตุทอง ไดแก  การจดัหาพืน้ที่ในการฝงกลบ      
การเลือกวิธีการหรือกระบวนการกําจดัขยะที่เหมาะสมและไมเกิดมลภาวะ  การประเมินปริมาณขยะ
และคาธรรมเนียม  วิธีการจดัเก็บขยะโรงงานหรือจากผูประกอบที่ยังไมมีความชัดเจน 
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  ดังนั้น  ผูศึกษาในฐานะทีม่ีตําแหนงเปนประธาน อบต. ธาตุทอง จึงมีความจําเปนทีจ่ะตอง
ดําเนินการศึกษาวิจยั   เพื่อหาแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการของมูลฝอยในเขตพื้นที่ อบต.
ธาตุทอง โดยดวน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและเปนการปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมในอนาคต  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชนในเขตตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัด
ชลบุรี 

  1.2.2  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มผีลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจดัการขยะมูลฝอย
ของชุมชนในเขตตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี 

  1.2.3  เพื่อสรางโครงการพัฒนาที่ใชในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน     และนํา
โครงการดังกลาวไปทดลองใชในเขตหมูที ่2  ตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี 

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1  สภาพปญหาขยะของชุมชนที่ไดจากการวจิัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงงานบริการดานการจัดการขยะมลูฝอยของ อบต. ธาตุทอง 

1.3.2  ปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย   ที่คนพบ
จากการศึกษาวิจัยสามารถนาํไปใชเปนแนวทางประกอบการบริหารและจัดการขยะมลูฝอยของ 
อบต. ธาตุทอง  

1.3.3  โครงการพัฒนาที่สรางขึ้นสามารถนําไปใชไดจริง   และสามารถแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยของชุมชนใหดีขึ้น 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้  ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้ 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ      ศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชนและปจจยัที่มผีลตอ

การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  รวมทั้งศึกษาปญหาอุปสรรค  ขอเสนอแนะ  
และแนวทางการแกไขปญหา  
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  1.4.2  ขอบเขตดานประชากร   การศึกษาครั้งนี้กําหนดขอบเขตของการศึกษาการมีสวนรวม
ของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  ในเขตตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี   ซ่ึง
ประกอบดวยหมูบานทั้งหมด  จํานวน 8 หมูบาน  คือ  บานเนินหิน  บานเนินดินแดง  บานโปรงเกต ุ 
บานบึงตะกู  บานคลองมือไทร  บานเขากระถิน  บานหนองเสือชอ  และบานหวยซุง  โดยประชากร
ที่ศึกษาครั้งนี้ ไดแก หวัหนาครอบครัวในเขตตําบลธาตุทอง จํานวน 8 หมูบาน  รวม 1,439 ครัวเรือน   
หรือเทากับจํานวน 1,439 คน   สวนกลุมตัวอยางทีน่ํามาศึกษาจะสุมมาจากประชากร มีจํานวนทั้งสิ้น 
345 คน   

 

1.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
     การศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี       ผูศึกษาวจิัยไดใชกรอบแนวคิด
ในการวิจัยที่มคีวามสัมพันธกันดังภาพ 1    
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ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

1.6  สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.6.1  ปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน  ไดแก   เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การเปนสมาชิกกลุม/องคกรในชุมชน และการไดรับขอมูล
ขาวสารดานขยะมูลฝอย ที่แตกตางกันมีสวนรวมตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกนั 

1.6.2  ประชาชนที่มีความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอยที่แตกตางกนัมีสวนรวมตอการ
จัดการขยะมูลฝอยแตกตางกนั 

               ทดลองใชโครงการพัฒนา 
นําโครงการพัฒนาไปทดลองใชในพ้ืนที่เปาหมาย

        นําเสนอปญหา  แนวทางแกไขปญหา  
         และโครงการพัฒนา ตอผูแทนชุมชน 

             ประเมินผลโครงการพัฒนา 
    ประเมินผลและปรับปรุงโครงการพัฒนา 

    ศึกษาสภาพปญหาขยะของชุมชนในปจจุบัน 
        - เอกสารขอมูลทุติยภูมิ 
        - แบบสอบถามหัวหนาครอบครัว 
        - การประชุมกลุมยอยในชุมชน 

                 จัดลําดับความสําคัญของ          
ปญหาขยะมูลฝอย  และแนวทางแกไขปญหา    

                   จัดทําโครงการพัฒนา   
          จัดทําและเขียนโครงการพัฒนา 
          เพ่ือใชแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
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1.6.3  ประชาชนที่มีความคดิเห็นตอการจดัการปญหาขยะมูลฝอยที่แตกตางกันมีสวนรวม
ตอการจัดการขยะมูลฝอยแตกตางกัน 

1.6.4  โครงการพัฒนาที่จัดทาํและนําไปทดลองใชสามารถแกไขปญหาขยะของชุมชนได     
 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

ในการศึกษาครั้งนี้    ผูศึกษาไดใหคําอธิบายศัพทเฉพาะทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาการมสีวน
รวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต. ธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี   ดังนี้   

1.7.1  การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  หมายถึง   การที่ประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตตําบลธาตุทองเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือทุกลักษณะ ดังนี้คือ  1)  ดานการรวมมอืแกไขปญหา   2)  ดานการรวมปฏิบัติ   3)  ดานการรวม
ลดปริมาณขยะมูลฝอย 

1.7.2  ขยะมูลฝอย  หมายถึง  บรรดาสิ่งของที่ไมตองการใชแลว  ซ่ึงสวนใหญเปนของแข็ง
จะเนาเปอยไดหรือไมก็ตาม  รวมตลอดไปถึงเศษอาหาร  เศษผา   เถา  ซากสัตว  มูลสัตว  มูลฝอย  
ฝุนละออง  และเศษวัสดุที่ทิ้งจากบานเรือนที่พักอาศัย  สถานประกอบการ  และสถานที่ตาง ๆ  

1.7.3  ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่ตัง้บานเรือนอาศัยอยูภายในเขตพื้นที่ตําบลธาตุทอง 
อําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี  ในระหวางทําการศึกษาวิจยั 

1.7.4  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  หมายถึง  การดําเนินการของ อบต. ธาตุทอง ในการแยกขยะ  
การเก็บรวบรวมขยะของประชาชน   รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ขยะเพื่อนําไปกําจัด   

1.7.5  การกําจดัขยะมูลฝอย  หมายถึง  การดําเนินการของ อบต. ธาตทุอง ในการกาํจดัและ
ทําลายขยะ   การควบคุมและการกําจัดขยะมูลฝอยดวยวิธีการฝงกลบเพื่อปองกันมิใหเปนแหลง
เพาะพนัธุของแมลงและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค    ตลอดจนการคัดแยกเพือ่ลดปริมาณ
ขยะที่จะนําไปกําจัด 

1.7.6  การขนสงขยะมูลฝอย  หมายถึง  การดําเนินการของ อบต. ธาตุทอง ในการเคลื่อนยาย
ขยะไปยังสถานที่กําจัดทําลายหรือฝงกลบขยะของ อบต. ธาตุทอง    ตลอดจนประสทิธิภาพในการ
ขนสงขยะของ อบต. ธาตุทอง 

  1.7.7  ความตระหนกัและเหน็ความสําคัญในปญหาขยะมูลฝอย   หมายถึง การที่ประชาชน
ใหความรวมมอืกับ อบต. ธาตุทองในกจิกรรมรักษาความสะอาด   การชวยดแูลและรักษาความสะอาด
ของครัวเรือนและที่สาธารณะ  ตลอดจนการที่ประชาชนมีความรูสึกวาตนเองจะตองชวยลดปริมาณ
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ขยะในชุมชน  ไดแก  การจัดหาภาชนะหรอืตะกราใสของแทนการใชถุงพลาสติก  การเลือกใชวัสดุ
ธรรมชาติที่งายตอการกําจัด  และการเลือกซื้อสินคาชนิดเติมแทนสินคาชนิดกลอง    

1.7.8  ปจจัยทีม่ีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง   คุณลักษณะสวนบุคคลของ
ประชาชน  ไดแก  เพศ  อายุ  รายไดตอเดือน  ระดับการศกึษา  อาชีพ   จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูใน
ครัวเรือน  และการเปนสมาชิกกลุม/องคกรในชุมชน 

1.7.9  ความรูความเขาใจในเรื่องขยะมูลฝอย  หมายถึง   ความรูความเขาใจของประชาชน
ในดานทัว่ไปเกี่ยวกับขยะมลูฝอย รวมทั้งความรูความเขาใจในดานการจัดเก็บ ขนสง กําจัดขยะ และ
ความตระหนกัและเห็นความสําคัญในปญหาขยะมูลฝอย 

1.7.10  ความคิดเห็นตอการจดัการปญหาขยะมูลฝอย  หมายถึง  ความคิดเห็นของประชาชน
ในดานทัว่ไปเกี่ยวกับขยะมลูฝอย       รวมทั้งความคิดเหน็ในดานการจดัเก็บ  ขนสง  กําจัดขยะ  และ
ความตระหนกัและเห็นความสําคัญในปญหาขยะมูลฝอย  

1.7.11  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง   ปญหาอุปสรรคในการ
มีสวนรวมของประชาชนในดานทั่วไปเกีย่วกับขยะมูลฝอย รวมทั้งปญหาอุปสรรคในดานการจัดเก็บ 
ขนสง  กําจัดขยะ  และความตระหนกัและเห็นความสําคญัในปญหาขยะมูลฝอย 

1.7.12  ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา  หมายถึง  ขอเสนอแนะของประชาชน
เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยในดานการรวมมือแกปญหา   ดานการรวมปฏิบัติ   และดานการรวมลด
ปริมาณขยะมลูฝอยของชุมชน 

  


