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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  

ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับปญหาส่ิงแวดลอมเปนอยางมาก   เนื่องจาก
สงผลกระทบตอคุณภาพชวีติ  และสภาพความเปนอยูของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ปญหา
ส่ิงแวดลอมในประเทศไทยมีหลายประการ  เชน มลพิษตาง ๆ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  การใช
ทรัพยากรอยางฟุมเฟอย ซ่ึงสาเหตุสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย  เปนปญหาที่เกิดจาก
ความเหน็แกตวัมักงายและขาดระเบียบวินยั  รวมถึงการขยายตวัของชุมชนและความหนาแนนของ
ประชากร   ปญหาสิ่งแวดลอมในเมืองและชนบทมีแนวโนมทวีความรนุแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เชน  
อากาศเปนพษิ ขยะมูลฝอย น้าํเสีย ฯลฯ  ในแตละปหนวยงานตาง ๆ ตองใชงบประมาณสําหรับการ
แกไขปญหาสิง่แวดลอมคอนขางสูงและเพิ่มขึ้นทุกป (สมสมาน  อาษารฐั, 2548, หนา 1) 
   สําหรับปญหาขยะมูลฝอยในปจจุบันเกิดจากสาเหตุของปญหาหลายประการ  เชน การบริหาร
จัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย  สถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยมไีมเพียงพอ การเก็บขนขยะมลูฝอยและการ
ขนสงยงัไมเหมาะสมและเพยีงพอ จํานวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไมเพยีงพอและไมถูกสุขลักษณะ 
อีกทั้งประชาชนสวนหนึ่งยังไมใหความรวมมือในการรักษาความสะอาด   ขาดความตระหนกัและ
ความรับผิดชอบตอปญหาขยะมูลฝอย  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดจาก
ขยะมูลฝอย  ความจําเปนในการลดการทิ้งขยะมูลฝอย  การคัดแยกเพื่อนํากลับมาใชประโยชนใหม
และการเพิ่มมลูคา  ตลอดจนขาดจิตสํานึกในการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกดิประสิทธิภาพสูงสุด 
จนทําใหเกดิมลภาวะเปนพษิและเหตุรําคาญตาง ๆ ในวงกวาง ซ่ึงเปนปญหาที่ควรดําเนินการแกไข
อยางเรงดวน 
   จากสภาพปญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอความเดือดรอนของ
ชุมชนและมีแนวโนมวาจะรุนแรงและขยายพื้นที่ออกไปสูสังคมในชนบท  ดังนั้น ทั้งในสวนของ
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรชุมชนและประชาชนทุกคนจะตองใหความสําคัญ  มีจิตสํานึกในการหา
แนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยใหลดนอยลงและหมดไปในที่สุด  โดยพยายามหาแนวทาง
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เพื่อทีจ่ะลดปริมาณขยะมูลฝอยลงดวยการจดัการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธภิาพ ในดานการลดปริมาณ
การทิ้ง  การคัดแยก  การนํากลับมาใชใหม  และการเลือกใชวิธีการจัดการขยะมูลฝอยโดยใหเกิด
ผลเสียตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด พยายามตอบสนองความตองการในการเพิ่มคณุภาพชีวติ รวมทั้ง
เทคโนโลยีตาง ๆ ในการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูลฝอย  แตถาหากไมไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนนบัตั้งแตจุดเริ่มตน คือการกอขยะมูลฝอยในปริมาณทีจ่ําเปน การคดัแยก การทิ้งขยะมูลฝอย
ใหสะดวกในการจัดเก็บ  และการนํากลับมาใชประโยชนใหม  ตลอดจนการตระหนักวาปญหานี้
เปนเรื่องสําคัญและตองไดรับความรวมมือจากชุมชน  แมวาหนาที่ความรับผิดชอบในการจัดการ
ขยะมูลฝอยจะเปนขององคการบริหารสวนตําบล  ก็เปนการยากที่จะแกไขปญหาขยะมูลฝอยให
ลุลวง ทั้งนี้ เนื่องจากปจจัยที่จะกอใหเกิดความสําเร็จขึ้นไดหรือไม ยอมขึ้นอยูกับความรวมมือและ
พฤติกรรมของประชาชนทีอ่าศัยอยูในเขตพื้นที่นัน้ ๆ ดวยองคการบรหิารสวนตําบลไมอาจทาํหนาที่
ไดสมบูรณหรือมีประสิทธิภาพไดแตเพียงลําพงั  ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงมีความ 
สําคัญยิ่ง  และเปนประเด็นที่นาสนใจศึกษาเพื่อนําไปกําหนดเปนแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย      
เพื่อแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ศกัดิ์สิทธิ์ แยมศร,ี 2543, หนา 13) 
   จากการศึกษาขอมูลทุติยภมูิสถานภาพในปจจุบันของตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง 
จังหวดัชลบุรี  พบวาการดําเนินงานดานการกําจัดขยะมูลฝอย องคการบริหารสวนตําบลหนองปรือ 
(อบต. หนองปรือ) มีรถจัดเก็บขยะ 8 คัน ปริมาณความจุรวม 40 ลูกบาศกเมตร โดยรถเก็บขยะทุกคัน
วิ่งวันละ 3 เทีย่ว จัดเกบ็ขยะในถนนสายหลกัเปนประจําทกุวนั โดยเร่ิมทาํงานตั้งแตเวลา 5.00 - 7.00 น. 
มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวม 32 คน ซ่ึง อบต. หนองปรือ จัดทําโครงการถนนปลอดขยะมูลฝอยในถนน
สายหลัก โดยการกําหนดเวลาทิ้งตั้งแต 18.00-5.00 น.  และเก็บคาธรรมเนียมในอัตรา 40 บาทตอ
ครัวเรือนตอเดอืน  สวนการกําจัดขยะมูลฝอย อบต. หนองปรือใชวิธีฝงกลบ  มีพื้นที่จาํนวน 10 ไร  
ในดานปริมาณขยะมูลฝอยพบวามีเพิ่มมากขึ้นทุกป นับจากป 2546 มจีํานวน 12,600 ตัน   ป 2547 มี
จํานวน 16,200 ตัน ป 2548 มีจํานวน 18,720 ตัน  และป 2549 (มกราคม-สิงหาคม) มจีํานวน 17,020 
ตัน   ประเภทของขยะมูลฝอยที่มีจํานวนมากสุด ไดแก ขยะเศษอาหาร คิดเปนรอยละ 53  พลาสติก 
คิดเปนรอยละ 24  เศษกระดาษ คิดเปนรอยละ 13  และขยะอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 10 (องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปรือ, 2549, หนา 15-18)  

สวนแหลงที่มาของขยะมูลฝอยแบงออกเปน ขยะมูลฝอยจากบานพักอาศัย ขยะมูลฝอยจาก
รานคาในชุมนและตลาดนัด ประชาชนสวนใหญทิ้งขยะมูลฝอยโดยไมมีการคัดแยกเนื่องจากไมมี
เวลาและเห็นวาขยะมูลฝอยมมีูลคานอย  ในประชาชนบางกลุมที่มีการคัดแยกบางนั้นก็แยกออกเปน
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ขยะมูลฝอยขายไดและขยะมลูฝอยขายไมได สวนผูประกอบการรานคาในชุมชนและผูประกอบการ
รานคาในตลาดนัดไมมกีารคัดแยกขยะมูลฝอย  และมักทิ้งบริเวณขางถังโดยใสถุงกองไวเนื่องจาก
เนนความสะดวกและมีบางสวนที่ขับรถมาและโยนทิ้งในบริเวณจุดรองรับขยะมูลฝอยโดยไมได  
ลงจากรถซึ่งสงผลใหเกิดปญหาในบริเวณจดุทิ้งขยะมูลฝอย   สําหรับปญหาขยะมูลฝอยของตําบล
หนองปรือที่ปรากฏในปจจุบนั  คือ ประชาชนสวนใหญยงัทิ้งขยะมูลฝอยโดยไมคัดแยก  ทั้งที่เปน
บานพักอาศัย ผูประกอบการรานคาในชุมชน และผูประกอบการรานคาในตลาดนัด  ทําใหเกิดปญหา
ดานการจดัการ   การขาดความรวมมือจากผูประกอบการรานคาในชุมชนในการปฏิบตัิตามระเบียบ
ขอกําหนดในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในเรื่องการนัดหมายเวลาทิ้งและเก็บขยะมูลฝอย
ในถนนสายหลัก  และยังมีขยะมูลฝอยตกคางในแตละวนั เนื่องจากขยะมูลฝอยที่ตองจัดเก็บมเีปน
จํานวนมากถึง 74 ตันตอวัน โดยขยะมูลฝอยตกคางมีปริมาณรวม 10 ตันตอวัน แยกเปนขยะมูลฝอย
ตกคางในหมู 1 จํานวน 1 ตนั  หมู 5 จํานวน 5 ตัน  หมู 6 จํานวน 1 ตัน  และหมู 10 จํานวน 3 ตนั  

ดังนั้น  ผูวจิัยในฐานะที่มตีําแหนงเปนกํานนัตําบลหนองปรือ จึงมีความสนใจศึกษาวิจัย
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน เพื่อใหผูประกอบการ
รานคาในชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย  และปฏบิัติตามขอกําหนดในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยดวน เพื่อแกไขปญหาที่เกดิขึ้นและเปนการปองกันปญหาทางดานสิ่งแวดลอม
ที่จะเกดิในอนาคต  
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อวิเคราะหบริบทชมุชน ที่เชื่อมโยงกับการเกิดปญหาขยะมูลฝอย 
1.2.2  เพื่อสรางการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชนในการ 

1)  วิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมลูฝอยในชุมชนขยะมูลฝอย
ในชุมชน 

2)  รวมดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
3)  รวมประเมนิผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

1.2.3  เพื่อสรางยุทธศาสตรในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1  ไดแนวทางที่สามารถนําไปใชวางแผนในการบรหิารและจดัการขยะมูลฝอยของ 
อบต. หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

1.3.2  ชุมชนมีแนวทางปฏิบตัิที่ดี  ชัดเจน  และเกดิความรวมมือในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยท่ีดี   

 1.3.3  เพื่อเปนแนวทางใหชุมชนที่มีลักษณะใกลเคียงกนัสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 
1.3.4  สามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนใหดีขึ้น 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยัไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี ้
1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 
ศึกษาขอมูลทตุิยภูมิ  สถานการณ  ปญหาขยะมูลฝอยของชุมชน  ตลอดจนการบริการดาน

ขยะมูลฝอยของ อบต. หนองปรือ  จากนั้น นําขอมูลมาวิเคราะหเสนอตอเวทีการสนทนากลุม และ
รวมกับผูประกอบการรานคาในชุมชนในการวิเคราะหปญหาสาเหตแุละแนวทางแกไขปญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชนตามความตองการของผูประกอบการรานคาในชุมชน  จากนั้น นําแนวทางแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่รวมกันสรางขึ้นไปทดลองใช และทําการประเมินผลความสําเร็จของ
การแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน   

1.4.2  ขอบเขตดานพื้นทีแ่ละกลุมเปาหมาย 
ขอบเขตดานพื้นที่ ในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอย

ในชุมชน ดําเนินการในพื้นที่ 14 หมู คือ บานหนองปรอื บานกลาง บานหวยรวม บานหวยตาหนู 
บานเนินพลับหวาน บานหนองสมอ บานมาบยายเลยี บานตาลหมัน บานหนองหิน บานเขานอย 
บานหนองใหญ บานนาเกลอื บานมาบตาโต  และบานทุงกลม  สวนในขั้นตอนการดําเนินการคอื
การนําแนวทางแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่รวมกนัสรางขึ้นไปทดลองใช  และขั้นตอนการ
ประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน ดําเนนิการในพื้นที่ หมู 1  

ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย ในขั้นตอนการวิเคราะหปญหาสาเหตุและแนวทางแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน กลุมเปาหมายคือผูประกอบการรานคาในชุมชนใน 14 หมู (หมูละ 3 คน) 
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รวมทั้งสิ้น 42 คน สวนในขั้นตอนการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และขั้นตอนการ
ประเมินผลความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  กลุมเปาหมาย คือผูประกอบการ
รานคาในชุมชนในหมู 1 ทั้งหมด ซ่ึงมีจาํนวน 78 คน   

  

1.5 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
   การวิจยัการจดัการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน 
ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวจิยั ตามภาพ 1 
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ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

การมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหา สาเหตุ และแนวทางแกไขปญหา 
ขยะมูลฝอยในชุมชน 

- ผูประกอบการรานคาในชุมชน  อบต. หนองปรือ และผูวิจัย  แลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขยะมูลฝอยของชุมชน (ประเภท ปริมาณ) การปฏิบัติและขอกําหนดในการ  
ทิ้งและการจัดเก็บขยะมูลฝอย  
- ผูประกอบการรานในชุมชน นําเสนอปญหาขยะมูลฝอย สาเหตุ และแนวทางแกไข 
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน กําหนดเปาหมาย ความตองการ และภาพในอนาคต 
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน รวมกันตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา 
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน รวมกันกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ           
พรอมกําหนดเปาหมาย และการวัดผลความสําเร็จ 

การมีสวนรวมในการดําเนินการ 
แกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

- ผูวิจัยและ อบต. หนองปรือ ดําเนินการ    
ใหความรู วิธีการปฏิบัติในการจัดการ      
ขยะมูลฝอย  และประโยชนที่ไดรับ  แก
ผูประกอบการรานคาในชุมชน 
- ผูวิจัยและ อบต. หนองปรือ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธขอมูล และสรางความเขาใจ
ในกิจกรรมที่จะดําเนินการ 
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน รวมกัน
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่วางแนวทางไว 
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน ผูวิจัย และ 
อบต. หนองปรือ รวมจัดเก็บบันทึกขอมูล 
น้ําหนักขยะมูลฝอย รายไดจากการขายขยะ
มูลฝอยในระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม 

การมีสวนรวมในการประเมินผลความสําเร็จ 
ของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน 

- ผูประกอบการรานคาในชุมชน ผูวิจัย และ 
อบต. หนองปรือ รวมกันประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกิจกรรม  
- ผูประกอบการรานคาในชุมชน นําเสนอ
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ  และ
ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดําเนินการ 
- เกิดการเรียนรู การมีสวนรวมของ
ผูประกอบการรานคาในชุมชนในการจัดการ
ปญหาขยะมูลฝอยและพัฒนารวมกัน 
- เกิดรูปแบบ (ขอกําหนดที่ผูประกอบการ
รานคาในชุมชนรวมกันสราง) การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
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1.6  นิยามศพัทเฉพาะ 

 
ในการวจิัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดกําหนดศพัทเฉพาะทีเ่กีย่วของกบัการศึกษาการจัดการขยะมลูฝอย

โดยการมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวดั
ชลบุรี ไวดังนี ้

1.6.1  ขยะมูลฝอย หมายถึงบรรดาสิ่งของที่ไมตองการใชแลว ซ่ึงสวนใหญเปนของแข็ง
จะเนาเปอยไดหรือไมก็ตาม รวมตลอดไปถึงเศษอาหาร พลาสติก กระดาษ ขวด กระปอง  และเศษ
วัสดุที่ทิ้งจากบานเรือนที่พกัอาศัย รานคาในชุมชน และสถานที่ตาง ๆ  

1.6.2  การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึงการดาํเนินการเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ตองเก็บ 
ขน และนําไปกําจัดใหเหลือนอยที่สุด โดยอาศัยวิธีการคดัแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้ง 

1)  การคัดแยกขยะมูลฝอย หมายถึงการแบง แยก ขยะมูลฝอยออกเปนจาํพวก ชนิด ที่
มีลักษณะทั่วไปรวมกันหรือใกลเคียงกัน  ไดแก  การแบงขยะมูลฝอยออกเปน ขยะมลูฝอยแหง ขยะ
มูลฝอยเปยก  และขยะมูลฝอยอันตราย  โดยมีเปาหมายในการคัดแยก คือ  

(1)  เพื่อนําขยะมูลฝอยบางสวนกลับมาใชประโยชนใหม โดยการนําไปจําหนาย
เพื่อการนําไปรีไซเคิล 

(2)  เพื่อนําขยะมูลฝอยสวนที่เหลือจากการคดัแยกที่ขายไมไดไปทิ้งในถังขยะมูลฝอย
ของ อบต. หนองปรือ 

2)  การเก็บ ขน และกําจัดขยะมูลฝอย หมายถึงการดําเนนิการของ อบต. หนองปรือ 
ในการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากถังขยะมูลฝอย เพื่อขนสงโดยรถขยะมูลฝอยไปยังสถานที่ฝงกลบ 
และทําการฝงกลบขยะมูลฝอย 

1.6.3  ผูประกอบการรานคาในชุมชน หมายถึงประชาชนที่ประกอบกิจการในลักษณะ
รานคา  ซ่ึงมีที่ตั้งรานคาอยูในเขตพื้นที่ตําบลหนองปรือ  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ในระยะเวลาที่
ทําการวิจยั 

1.6.4  การมีสวนรวมของผูประกอบการรานคาในชุมชน หมายถึงการที่ผูประกอบการ
รานคาในชุมชนเขามามีสวนรวมในการวิจัยตั้งแตขั้นตอน การวิเคราะหปญหา สาเหตุและแนวทางแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชมุชน  และการประเมินผล
ความสําเร็จของการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชน  


