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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องการส ารวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
บ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนรูปแบบ
การจัดการขยะที่ต้องการ และเพื่อสร้างและน าเสนอรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง 
ซ่ึงท าการศึกษาค้นคว้าในส่วนของบ้านหนองบัว อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 97 ครัวเรือน โดยวิธีการศึกษาเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น 2 ส่วน 1) ท าการศึกษาด้วยวิธีเก็บจากแบบสอบถามถึง
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและรูปแบบการจัดการขยะที่
ต้องการ 2)เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
น ามาสร้างรูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยและน าไปทดลองปฏิบัติใน
ครวัเรือน 

ผลการวิจัยพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ที่ร้อย
ละ 62.9 และกลุ่มอายุมากที่สุด คือ 51 -60 ปี ระดับการศึกษา
ส่วนมากเป็นระดับประถมศึกษา และอาชีพในที่ประกอบอาชีพกัน
มากที่สุดคือ รับจ้างและเกษตรกร สื่อที่ เปิดรับมากที่สุดคือ สื่อ
โทรทัศน์ที่ร้อยละ 66.0 และรองลงมาคือ สื่อบุคคลที่เข้ามาให้
ความรู้ที่ร้อยละ 21.6 
 ส่วนของด้านการน าขยะมูลฝอยไปทิ้ง มากที่สุดคือการ
น าไปทิ้งที่ถังขยะของ อบต. และการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไป
ทิ้ง จะมีการคัดแยกบ้างที่ร้อยละ 41.2 และ ในส่วนของการก าจัด
ขยะ จะก าจัดเองและให้อบต.ก าจัดให้ อีกทั้งยังยินดีถ้าหากจะมีการ
ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะ ซ่ึงการเก็บขยะอย่างเป็นระบบนี้จะท าให้
ประชาชนในชุมชนมีประโยชน์เกิดขึ้นมาก นอกจากนี้ในประเด็นของ
การบริการพบว่า ปัจจุบันนี้ การบริการด้านของ อบต. ดีอยู่แล้วที่
ร้อยละ 63.9 ในด้านอื่นๆควรปรับปรุง เช่น รถเก็บขยะไม่เพียงพอ 
ควรมีถังมากกว่านี้ รณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดมากขึ้น และ
ปัญหาที่พบมากที่สุดของด้านขยะในชุมชนคือ ด้านกลิ่นเหม็นอยู่ที่
ร้อยละ 42.3 จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 
 ในส่วนของการสัมภาษณ์กลุ่มเพื่อสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะ พบว่า ควรมีการแบ่งส่วนของการก าจัดขยะออกเป็น 2 
ส่วน คือ ส่วนของการคัดแยกขยะในครัวเรือนและส่วนของอบต.
บริหารจัดการ โดยที่ในครัวเรือนควรท าการคัดแยกขยะ ย่อยสลาย

ได้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์สูงสุดและส่วนใดที่ย่อยสลายไม่ได้จะถูก
น าไปให้ทางอบต.บริหารจัดการก าจัดหรือจ าหน่ายต่อไป 
ค าส าคัญ: ขยะมูลฝอย, รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
 

Abstract 
          The purposes of the research entitled, An 
Exploration for Appropriate Model of Waste Disposal for 
Local Administration at Tambon Saklong, Lomsak District, 
Petchabun Province were to find out the waste disposal 
behvior, the expected model of waste disposal and to 
construct and present the appropriate model of waste 
disposal.  The samples were 92 families from Barn Nong 
Bua, Lomsak District, Petchabun Province by collecting 
data from 2 phases: 1) questionnaire asking about waste 
disposal behvior and the expected model of waste 
disposal and 2) focus group interview in order to 
construct disposal model and then implement it in the 
family. 
          The findings found that the number of males 
were more than females at 62.9% and the age group was 
50 and 60 years of age.  Their education was from the 
primary school level.  Their careers were mostly 
employees and agriculturalists.  The media they 
accessed most were from television (66.0%), then human 
media who provided the knowledge was second (21.6%). 
          For the waste disposal, they mostly disposed it in 
the local administration’s bins, apart from that, they 
separated the waste (41.2%).  They not only disposed 
the waste by themselves, but also by the local 
admistration.  Even better if the local admistration has a 
plan to build up the waste disposal plant which will be 
very beneficail for the public.  In terms of service, the 
local adminstration provided good service (63.9%); 
however, there should be  some readjustment such as 
inadiquate waste collecting trucks, more bin provision, 



more keeping clean campaign, the more urgent matter 
was that the unpleasant smell of the waste (42.3%) 
should be solved urgently. 
          For the focus group interview in order to find the 
model of waste disposal, it was found that it should be 
divided into 2 parts: the waste separation from the 
family and from the local administration.  The 
degradable waste should be separated first from the 
family then the undegradable will be disposed by the 
local administration. 
Keywords: waste, model of waste disposal 

 

1. บทน า 
 ประเทศไทยได้มีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-9 ในช่วงที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี 
ซ่ึงมีการเติบโตในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ผลของการพัฒนาได้เพิ่มจ านวนของ
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน 
ท าให้เกิดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบัน
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยได้เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องต่างก็เล็งเห็นถึงความส าคัญ และความจ าเป็นที่ต้อง
ร่วมกันแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนทุกระดับตั้งแต่
องค์การบริหารส่วนต าบล จนถึงระดับเทศบาล กรุงเทพมหานคร
และเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคต่าง ๆ ปัญหานี้นับวันจะ
ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม เช่น 
ส่งกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและแมลง รวมถึงท า
ให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่
จะต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน (กรมควบคุมมลพิษ, 2542) 
[1] 
 ขยะมูลฝอยเป็นปัญหาของชุมชนทุกระดับ เพราะ
พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจ และการรับเอาวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตก คนใน
ประเทศพัฒนาจะผลิตขยะขึ้นในแต่ละวันมากกว่าคนในประเทศที่
ก าลังพัฒนากว่าเท่าตัว  ปัญหาดังกล่าวรวมทั้ งการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ท าให้มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องลดปริมาณขยะมูลฝอยลง นอกเหนือจาก
การแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยการวางแผนจัดการที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านการเก็บขนและวิธีการก าจัดเพื่อส่งผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด และได้มีการหาแนวทางร่วมที่จะ
แก้ปัญหาที่จะลดปริมาณขยะมูลฝอย (Waste Minimization) 

ได้แก่ การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การลดปริมาณขยะที่ทิ้งแต่ละวัน และส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัด
แยกวัสดุที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก (Recycle) 
 จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และพาณิชยกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดปัญหาติดตามมา
หลายด้าน ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมถูกคุกคาม ปัญหาขยะจาก
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่นเริ่มตกต่ าลง ปัญหาขยะที่ไม่
สามารถก าจัดได้ ล้วนเป็นปัญหาที่กระจายทั่วในเขตเมืองของจังหวดั
เพชรบูรณ์ และขยายวงกว้างลงสู่ชุมชนต่าง ๆ และต าบลสักหลง 
อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ก าลังได้รับ
ผลจากความเจริญต่าง ๆ ของจังหวัดด้วย 
 ทีมผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของ
ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลสักหลงซ่ึงยังไม่มีการจัดการขยะ
แบบถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้เสนอโครงการวิจัยเร่ืองการส ารวจ
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยบ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.

เพชรบูรณ์ เพื่อจะได้เป็นรูปแบบและวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยที่
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับ
พื้นที่และไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อส ารวจรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้องการ
ของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขต บ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่ม
สัก จ.เพชรบูรณ์ 
 2.2 เพื่อสร้างและน าเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยของ บ้านหนองบัว ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกวันตามจ านวน
ประชากร ถ้าคนในสังคมมักง่าย ไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง จะเป็น
ปัญหาต่อสภาพแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองขยะมูล
ฝอยเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น ท าให้
อากาศเป็นพิษ ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค เช่น ยุง แมลงวัน และ
หนู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอย่างดี ฉะนั้น ทุกคนในสังคมจึงควร
ช่วยกันทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ บ้านเมืองจะได้สวยงาม 
สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น และไม่มีมลพิษ ถ้าในบ้านเมือง มีขยะมูล
ฝอย บ้านก็จะสกปรก ขาดความสวยงามและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และยังมีกลิ่นเหม็นที่ก่อให้เกิด
ความร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัย และบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย  
 3.1.1 ชนิดของขยะมูลฝอย 
 ขยะมูลฝอยออกเป็นชนิดต่าง ๆ 12 ชนิด คือ 



 1) ขยะสด ได้แก่ เศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์  
 2) ขยะแห้ง ได้แก่ เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ กระดาษ 
พลาสติก โลหะ ต่าง ๆ 
 3) เถ้า ได้แก่ เศษหรือกากที่เหลือจากการเผาไหม้แล้ว 
 4) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะที่เกิดขึ้นจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีปริมาณและคุณภาพแตกต่างกันไปตาม
ขนาดและกิจกรรมของโรงงาน  
 5) ซากสัตว์ ซากสัตว์ชนิดต่าง ๆ ถือว่าเป็นขยะที่มี
อันตราย  
 6) ขยะจากถนน ขยะที่รวบรวมได้จากถนนส่วนใหญ่จะ
เป็นใบไม้เปลือกผลไม้เศษกระดาษ 
 7) ขยะจากการกสิกรรม ได้แก่ ของแข็งที่เป็นสิ่งปฏิกูล
อันเกิดจากการเกษตรชนิดต่าง ๆ   

8) ของใช้ช ารุด ได้แก่ ชิ้นส่วนของเครื่องยนต ์
 9) ซากรถยนต์ในเมืองใหญ่ 
 10) เศษสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ เศษไม้ เศษโลหะ เศษอิฐ  
 11) ขยะพิเศษ หมายถึง สิ่งปฏิกูลหรือขยะที่มีอันตราย
เนื่องจากมีการปนเปื้อนสารเคมี กัมมันตภาพรังสี  
 12) กากตะกอนของน้ าโสโครก  
 3.1.2 ผลเสียหรือผลกระทบของขยะมูลฝอย 
 กองขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้นาน ๆ จะเน่าเสียและส่งกลิ่น
เหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียง เศษชิ้นส่วนของขยะมูลฝอยบาง
ชนิดมีน้ าหนักเบา จะฟุ้งกระจายไปในอากาศ ส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่น
ที่เกิดจากเศษขยะท าให้คุณภาพอากาศเสียไปด้วย ได้กล่าวถึงขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้นว่า หากไม่มีการจัดเก็บและก าจัดอย่างถูกต้อง
เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาคือ 
 1) มลภาวะ (Pollution)   
 2) แหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรคและแมลง  
 3) การเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk)  
 4) การสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic loss)  
 5) ท าให้ชุมชนขาดความสง่างาม  
 6) เป็นเหตุร าคาญ ขยะมักจะก่อให้เกิดเป็นเหตุร าคาญ
ส าหรับประชาชนได้  
 3.1.3 การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย 
 วิชาญ วงศ์วิวัฒน์ (อ้างถึงในอารีย์ ลัดดาชยพรและคณะ) 
[2] ได้สรุปการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยไว้ว่า การบริหารระบบ
การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การบริหารระบบจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีประสิทธ์ภาพตามเป้าหมาย คือ สามารถเก็บรวบรวมขยะ
มูลฝอยไปก าจัดอย่างถูกหลักวิชาการได้ประมาณร้อยละ 90 ของ
ขยะที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และไม่ท าให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญหรือ
มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด การ
บริหารงานดังกล่าวมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 5 ประการ คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากร งบประมาณ และ
เทคโนโลยี 

 อารีย์ ลัดดาชยพรและคณะ [2] ได้เสนอ การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับ ขยะมูลฝอยนั้น ข้อควรปฏิบัติมี 4 ประการ ในการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ 1A 3 R โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) งด – เลิก (AVOID) คือ การงดหรือหลีกเลี่ยงการใช้
และการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง 
 2) ลด (REDUCE) คือ การลดปริมาณการใช้ และการ
บริโภคบางชนิด เมื่อไม่สามารถงดหรือหลีกเลี่ยงได้ เพื่อชะลอการ
ร่อยหรอของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และยืดอายุการใช้งาน 
 3) ใช้แล้วใช้อีก (REUSE) เป็นวิธีน าทรัพยากรและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่ในลักษณะเดิม ไม่มีการแปรเปลี่ยน
รูปทรงด้วยการหลอม บด แยก ใด ๆ  
 4) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (RECYCLE) เป็นการ
หมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการหลอม
ละลาย บด อัด ทั้งนี้เพื่อลดการขุดค้นทรัพยากรมาใช้ลดปริมาณของ
เสียที่จะถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ได้มีดังนี้คือ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก 
3.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชน 
 จุฑามาศ  ทับจันทร์ [3] ได้อธิบายเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยว่า แนวความคิดการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยที่ ผ่ านมาของประเทศไทย ได้ มุ่ ง เน้นการจั ดสร้ า ง
สาธารณูปโภคขึ้นมารับปริมาณขยะมูลฝอย ด้วยการน าเทคโนโลยี
ชั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อหวังจะให้เป็นการก าจัดขยะมูลฝอย
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล อันได้แก่  การฝังกลบ หรือการเผ าด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซ่ึงมีความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่
ผลประโยชน์ที่ได้รับการกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โดยเฉพาะ
ในเมือง ใหญ่ ๆ เช่น เชียงใหม่ ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นปัญหา
ขั้นวิกฤต เนื่องจากอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ท าให้เกิดปริมาณ
ขยะมูลฝอยมากขึ้น ที่ดินราคาสูง งบประมาณสนับสนุนของ
ภาครัฐบาลที่ต้อง จัดสรรให้ก็มีจ านวนไม่เพียงพอประกอบกับความ
ตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ท าให้การต่อต้าน คัดค้าน
การฝังขยะมูลฝอยและสร้างเตาเผาในบริเวณชุมชนทวีความรุนแรง
ขึ้น และเกิดเป็นปัญหามวลชนต่อต้านตามมา 
 จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเทคโนโลยี
ชั้นสูงของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการจัดการขยะ
มูลฝอยของภาคประชาชน มีสาเหตุมาจากการไม่มีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด
ริเริ่ม การพิจารณาตัดสิน การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่อง
ต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง    นิรันดร์ จงวุฒิเวสย์ [4] 
ได้กล่าวว่า เง่ือนไขของการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 3 ประการ จะ
ประกอบไปด้วย ประการแรกคือประชาชนต้องมีอิสรภาพที่จะมีส่วน
ร่วม ประการที่สองคือ ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม และ 
ประการสุดท้าย คือ ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม  



 ดังนั้นการสนองตอบปัญหาด้วยนโยบายการกระจาย
อ านาจการจัดการขยะมูลฝอยจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ที่
ให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้น าในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด และท้องถิ่นของตัวเองจึงน่าจะเป็น
หนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ เพราะจังหวัดและท้องถิ่นเป็นผู้อยู่
ใกล้ชิดกับปัญหามากกว่าราชการจากส่วนกลาง ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ก็มีเจตนารมณ์ใน
การกระจายอ านาจให้ชุ มชนในท้ อ งถิ่ นมี ส่ วนร่ วมจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

3.2.1 การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง 
Cannon and Smith [5] กล่าวว่า การคัดแยกประเภท

ขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง คือ การคัดแยกที่แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากครัวเรือน เนื่องจากเป็นวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ให้
ผลดีที่สุดท าได้ง่ายไม่เปลืองค่าใช้จ่าย มีการปนเปื้อนน้อย สามารถ
น าขยะมูลฝอยนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เลย  แต่การคัดแยกประเภท
ขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ประชาชนจะไม่แยกขยะมูลฝอยส่วนที่ยังใช้ได้/รี
ไซเคิล ขายเอง เพียงแต่ทิ้งขยะมูลฝอยในแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ 
เช่น ขยะมูลฝอยเปียก ขยะมูลฝอยแห้ง ขยะมูลฝอยพิษ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปก าจัดให้ถูกวิธีตามประเภทของขยะมูล
ฝอยนั้น ๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งนี้ 
จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากครัวเรือนเป็น
ส าคัญจึงจะประสบความส าเร็จได้ Neal and Schubel [6] กล่าวว่า
การที่จะท าให้ได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนและชุมชนจะต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่งลดความยุ่งยาก
ในการด าเนินการหรือปฏิบัติแก่ชุมชนให้น้อยที่สุดประการที่สอง
พยายามโน้มน้าวจิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อชักชวนให้คนในชุมชน
ให้ความร่วมมือกับโครงการ และ ประการสุดท้าย ชี้แจงให้ชุมชนรู้
ว่าโครงการจะให้ประโยชน์อะไรแก่ชุมชน 

ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยควรจะประกอบด้วย 

1. ให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการนี้เอง ซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการที่เกิดขึ้น 

2. จัดระบบเก็บขนให้เหมาะสม โดยเฉพาะควรจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยตรงดีกว่าจัดเก็บจากถังรองรับขยะมูล
ฝอยของชุมชน 
 3. จัดหาภาชนะหรือถังแยกประเภท บริการแก่ชุมชนให้
ทั่วถึง 
 4. มีการเก็บขนข้อขยะมูลฝอยที่แยกประเภททุกวัน
เช่นเดียวกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
 5. ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชน
รับทราบโครงการและผลที่ได้รับ 

 ในต่างประเทศการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยได้รับ
ความสนใจ และมีรูปแบบการด าเนินงานอย่างจริงจังและชัดเจน 
เพราะนอกจากจะท าให้ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ผลที่ได้จากการด าเนินการยังก่อให้เกิด
ประโยชน์คือ สามารถจะน าเอาทรัพยากรจากขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ได้
มีการคิดค้นและก าเนิดเป็นนโยบาย ดังเช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เนเธอร์แลนด ์ญี่ปุ่น แคนาดา และเยอรมน ี
 3.2.2 การจ่ายค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอย 
 อิทธิฤทธิ์   ประค าทอง [7] กล่าวว่า การจ่าย
ค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในหลักการผู้ก่อ
มลพิษเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter pays principle : PPP) ซ่ึง
หลักการนี้ได้รับการแพร่หลายมาก  
 ปัจจุบันการเก็บค่าธรรมเนียมจัดการขยะมูลฝอยเป็น
เพียงการเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะการเก็บขนขยะมูลฝอยเท่านั้น ยัง
ไม่ได้รวมถึงต้นทุนในการก าจัดขยะมูลฝอย เช่น การเผาท าลาย การ
ฝังกลบ เป็นต้น ซึ่งค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยที่เก็บได้ดังกล่าว
ก็ มี จ านวนที่ ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะดู แลรั กษ าความสะอาดให้ มี
ประสิทธิภาพแล้ว ดังนั้น จึงมิได้มีการค านึงถึงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นจากการก าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกวิธีและส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมา เช่น การเผาท าลายที่ไม่ถูกวิธีท าให้มีสารตกค้าง
บางอย่างปนเปื้อนในอากาศ หรือการฝังกลบที่ไม่ถูกหลักวิชาการท า
ให้เกิดการรั่วซึมและน้ าฝนชะล้างเอาของเสียต่าง ๆ ลงไปปนเปื้อน
ในแหล่งน้ าใกล้เคียง เป็นต้น 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
4.1 ขั้นตอนการวิจัย 

ช่วงที่  1 เป็นการศึกษาและประเมินพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอย ของบ้านหนองบัว ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์นั้น มีขั้นตอนดังนี้ 

- จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการการจัดการ
ขยะมูลฝอยและแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการขยะ  

- แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา 

- ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ เชี่ ยวชาญ
เสนอแนะ 

- น าแบบสอบถามเข้าไปเก็บข้อมูล ณ พื้นที่จริง 
- น าผลการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล 
ช่วงที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย 

 - ผู้วิจัย และผู้น าหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งองค์การ
บริหารส่วนต าบลสักหลงร่วมกันร่างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
โดยใช้ข้อมูลที่เก็บมาในเบื้องต้นเป็นข้อมูลประกอบ 
 - น าข้อมูลที่ร่างขึ้นเสนอ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อชี้แนะ
ข้อเสนอแนะ 



 - น าข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญมาสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อ
เป็นรูปแบบการจัดการอย่างมีส่วนร่วม 
 - น ารูปแบบที่ร่างจากการสังเคราะห์ เป็นรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมโดยจัดให้มีประชาคมในหมู่บ้าน 
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชนเพื่อน าไปใช้ในการจัดการขยะของชุมชนบ้านหนองบัว 
4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรได้แก่ ตัวแทนครอบครัวหรือสมาชิกครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ใน บ้านหนองบัว ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน 97 หลังคาเรือน 
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบสอบถาม ซ่ึงแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ 

- ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ข้อมูลเกี่ยวกับขยะในครัวเรือน 
- การจัดการขยะในครัวเรือนของท่าน 
- สภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  

โดยค าถามมีทั้งเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ และเป็นความถี่ร้อยละ 
4.4 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ  

การศึกษาเอกสารและการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการตอบ
แบบสอบถามและได้ก าหนดกรอบเพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
โดยก าหนดขอบข่ายของเครื่องมือในการวิจัยภายใต้การแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมปัญหาการจัดการขยะ
มูลฝอยทั้งหมด 92 ข้อ จากนั้นจึงลงพื้นที่เก็บข้อมูลและน าข้อมูลที่
ได้มา Focus Group เพื่อสร้างรปูแบบการจัดการขยะมูลฝอย 
4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ลงพื้นเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนในชุมชนสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
เลือกแบบเจาะจงที่ บ้านหนองบัว เนื่องจากมีปริมาณประชากรมาก
ที่สุดในต าบล ซ่ึงเก็บทุกบ้านที่มีผู้อาศัยอยู่ ณ ชุมชนบ้านหนองบัว 
หมู่ 2 ได้จ านวน 97 หลังคาเรือน รวมถึงได้มีการสัมภาษณ์กลุ่ม 

 

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช ้
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และหา

ค่าร้อยละ  
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยที่ช่วงคะแนนคือ  
ต่ ากว่า 1.80 = เป็นค่าเฉลี่ยในระดับต่ ามาก 
1.81 – 2.60 = เป็นค่าเฉลี่ยในระดับระดับต่ า 
2.61 – 3.40 = เป็นค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
3.41 – 4.20 = เป็นค่าเฉลี่ยในระดับในระดับสูง 
4.21 – 5.00 = เป็นค่าเฉลี่ยในระดับสูงมาก 

 
 

5. ผลการศึกษา 
5.1 ส่วนที่ 1 การเกบ็ข้อมูลเชิงสถติิพรรณา 
 ส่วนที่จ าแนกตามร้อยละพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ที่ร้อยละ 62.9 และกลุ่มอายุมากที่สุดที่ร้อยละ 25.8 คือ   
51-60 ปี รองลงมาคือ 41-50 ปี และ 61 ปีขึ้นไป ที่ร้อยละ 21.6 
ระดับการศึกษาส่วนมากเป็นระดับประถมศึกษา ที่ร้อยละ 68 มาก
ที่สุดและ ร้อยละ 20.6 คือมัธยมศึกษา และอาชีพในท้องที่ที่
ประกอบอาชีพกันมากที่สุดคือ รับจ้าง ที่ร้อยละ 44.3 และ 
เกษตรกร ที่ร้อยละ 29.9 และสื่อที่เปิดรับมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ที่
ร้อยละ 66 และรองลงมาคือ สื่อบุคคลที่เข้ามาให้ความรู้ที่ร้อยละ 
21.6  
 ส่วนของด้านการน าขยะมูลฝอยไปทิ้ง มากที่สุดคือการ
น าไปทิ้งที่ถังขยะของ อบต. และการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไป
ทิ้ง จะมีการคัดแยกบ้างที่ร้อยละ 41.2 และ ไม่มีการคัดแยก ที่ร้อย
ละ 25.8 ถังขยะที่บริการประชาชน พบว่า อยู่ใกล้ที่พักอาศัย คือ 1-
20 เมตร ที่ร้อยละ 72.2 ซ่ึงมีความเหมาะสมที่ร้อยละ 80.4 และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บชยะมูลฝอยของครอบครัวคือ จะเก็บขยะวัน
ละคร้ังที่ร้อยละ 30.9 ในส่วนของการก าจัดขยะ จะก าจัดเองและให้
อบต.ก าจัดให้ ที่ร้อยละ 85.6 อีกทั้งยังยินดีถ้าหากจะมีการก่อสร้าง
โรงงานก าจัดขยะ ที่ร้อยละ 74.2 ซ่ึงส่วนมากต้องการให้เป็น
ลักษณะของเตาเผา ที่ร้อยละ 57.7 นอกจากนี้ในประเด็นของการ
บริการพบว่า คนในชุมชนมีการช าระค่าบริการด้านขยะให้ อบต. 20 
บาทต่อเดือน ที่ร้อยละ 100 และปัจจุบันนี้ การบริการด้านการ
จัดเก็บขยะของ อบต ดีอยู่แล้วที่ร้อยละ 63.9 แต่ในด้านอื่นๆควร
ปรับปรุง เช่น รถเก็บขยะไม่เพียงพอ ควรมีถังมากกว่านี้ รณรงค์ให้มี
การรักษาความสะอาดมากขึ้น และปัญหาที่พบมากที่สุดของด้าน
ขยะในชุมชนคือ ด้านกลิ่นเหม็นอยู่ที่ร้อยละ 42.3 และในส่วนของ
ค่าเฉลี่ย พบว่า ขยะที่ทิ้ง จะเป็นเศษอาหารพืชผักผลไม้ ขวดแก้ว 
กระป๋อง เศษใบไม้ มูลสัตว์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกระดาษและ
ถุงต่างๆ จะอยู่ในระดับต่ า และการน าขยะจากการท าอาหารเป็น
ขยะเปียกใส่ถุงให้เรียบร้อยอยู่ในระดับสูงเก็บรวบรวมเพื่อจ าหน่าย
อยู่ในระดับสูงน าหนังสือพิมพ์สมุดเก่ามาดัดแปลงอยู่ในระดับสูง มี
การคัดแยกขยะอันตรายอยู่ในระดับสูงแต่การท าปุ๋ยและการคัดแยก
ขยะประเภทไม้ที่เสื่อมสภาพไปทิ้งรวมกับสิ่งอื่นๆ รวมไปถึงการทิ้ง
ขยะมูลฝอยๆรอบๆบ้านและแม่น้ าล าคลอง อยู่ในระดับต่ า และด้าน
อื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง 
 ส่วนของค่าเฉลี่ยด้านการจ าแนกปัญหาด้านความรุนแรง 
พบว่า ปัญหาด้านการทิ้งขยะมูลฝอยในด้านต่างๆ อยู่ในระดับปาน
กลาง และประชาชนยังมีการน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์อยู่ใน
ระดับสูง แต่มีเพียงด้านความรู้การคัดแยกขยะที่อยู่ในระดับต่ า และ
ปัญหาการบริการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยของทางอบต.นั้น ปัญหา
ส่วนมากก็คือ เส้นทางการเก็บขยะ เพราะบางจุด รถไม่สามารถเข้า
ไปเก็บได้ เนื่องจากเป็นซอยและถนนที่แคบ ในส่วนของการก าจัด
ขยะในครัวเรือนพบว่า มีการน าขยะมูลฝอยไปให้เป็นอาหารสัตว์ใน



ชุมชน ในระดับปานกลาง มีการฝังกลบ ในระดับปานกลาง และมี
การก าจัดขยะไม่เหมาะสมในระดับปานกลาง และในด้านของการ
บริการจากอบต.นั้น อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้าน 
งบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านความรู้ ด้านกฎหมาย ด้านความ
ร่วมมือในชุมชน ด้านการขาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในด้านความ
ต้องการในการแก้ปัญหา ต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ไป
พร้อมๆกันในระดับปานกลาง คือ ความรู้ ในเรื่องของขยะ เรื่องการ
คัดแยกขยะ เรื่องคุณประโยชน์ของขยะ เป็นต้น ในส่วนของ ความ
จ าเป็นด้านการรวบรวมขยะคือ ด้านเส้นทางการเดินรถเพื่อเข้าเก็บ
ขยะ อยู่ในระดับสูง ด้านบุคลากร ก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน สะท้อนให้
เห็นว่า สองด้านนี้ควรมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยด้านบุคลากรอาจ
มีการปลูกฝังให้คนในชุมชนร่วมมือกันขนถ่ายขยะมูลฝอยมายังจุดที่
สามารถก าจัดได้ง่ายที่สุด 
5.2 ส่วนที่ 2 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group) เพื่อหา
แนวทางสร้างรูปแบบการจัดการขยะ  

“สรุป มีการคัดแยกราวร้อยละสี่สิบในครัว เรือน 
เพราะฉะนั้น น่าจะยังมีการส่งเสริมรูปแบบการจัดการขยะจากขยะ
ที่ย่อยสลายได้ให้กลายเป็นปุ๋ยชีวภาพ แบบที่ถ้าทุกบ้านทุกครัวเรือน
เข้าใจเป็นแน่แท้ ก็จะสามารถท าได้ เพราะขยะ ก็มีทั้งที่สามารถน า
กลับมาใช้ได้ ขยะที่เป็นผักเป็นหญ้าใบไม้ และขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ 
ตรงนี้ ควรจะมีการจัดการขยะอย่างมีประโยชน์สูงสุดในด้านต่างๆได้ 
ส่วนอันไหนที่ใช้ไม่ได้ เราก็น าไปก าจัดเสีย โดยทางอบต.เอง จะมี
ส่วนสนับสนุนอย่างไรได้บ้าง ชาวบ้านจะสามารถปฏิบัติอย่างไรได้
บ้าง ก็ว่ากันไปตามส่วน” (สัมภาษณ์กลุ่ม ท านุ แดงทองดี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง)  

ผู้ใหญ่บ้านเสนอแบบสรุปเอาไว้ว่า “ในเรื่องของถังน้ า
หมักท าปุ๋ยนั้นก็รับคนแต่ละบ้านมาหัดท าเสีย และก็มีถังขยะรองรับ
ขยะที่เอาไปท าปุ๋ยไม่ได้ให้ใกล้ๆกับบ้านแต่ละหลัง เพื่อที่จะได้
ด าเนินการมาก าจัดทิ้งและย่อยสลายได้ง่ายๆ ส่วนเรื่องธนาคารขยะ 
ก็จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากว่า คนในชุมชนมีความรู้และเข้าใจว่า ขยะชิ้น
นี้สามารถท าเงินให้เขาได้ ส่วนทาง อบต.เอง ถ้าด าเนินการเก็บขยะ
สม่ าเสมอ จัดหาคนอบรมให้ชุมชนมีความรู้และเข้มแข็งได้ เรื่องขยะ
มูลฝอยในชุมชนเราก็จะดีขึ้นมากแน่นอน” (สัมภาษณ์กลุ่ม สุก ป้อง
ไฝ ผู้ใหญ่บ้าน)  

 

6. การอภิปรายผล 
6.1 ส่วนที่ 1 การเกบ็ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะมลูฝอย 
ตลอดจนรูปแบบการจัดการขยะที่ต้องการของประชาชนที่พัก
อาศัยอยู่ในบ้านหนองบัว ต าบลสักหลง 
 ส่วนที่จ าแนกตามร้อยละพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ที่ร้อยละ 62.9 และกลุ่มอายุมากที่สุดที่ร้อยละ 25.8 คือ   
51-60 ปี รองลงมาคือ 41-50 ปี และ 61 ปีขึ้นไป ที่ร้อยละ 21.6 
ระดับการศึกษาส่วนมากเป็นระดับประถมศึกษา ที่ร้อยละ 68 มาก
ที่สุดและ ร้อยละ 20.6 คือมัธยมศึกษา และอาชีพในท้องที่ที่

ประกอบอาชีพกันมากที่สุดคือ รับจ้าง ที่ร้อยละ 44.3 และ 
เกษตรกร ที่ร้อยละ 29.9 และสื่อที่เปิดรับมากที่สุดคือ สื่อโทรทัศน์ที่
ร้อยละ 66 และรองลงมาคือ สื่อบุคคลที่เข้ามาให้ความรู้ที่ร้อยละ 
21.6  
 ส่วนของด้านการน าขยะมูลฝอยไปทิ้ง มากที่สุดคือการ
น าไปทิ้งที่ถังขยะของ อบต. และการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนน าไป
ทิ้ง จะมีการคัดแยกบ้างที่ร้อยละ 41.2 และ ไม่มีการคัดแยก ที่ร้อย
ละ 25.8 ถังขยะที่บริการประชาชน พบว่า อยู่ใกล้ที่พักอาศัย คือ 1-
20 เมตร ที่ร้อยละ 72.2 ซ่ึงมีความเหมาะสมที่ร้อยละ 80.4 และ
ระยะเวลาในการจัดเก็บชยะมูลฝอยของ ครอบครัวคือ จะเก็บขยะ
วันละคร้ังที่ร้อยละ 30.9 ในส่วนของการก าจัดขยะ จะก าจัดเองและ
ให้อบต.ก าจัดให้ ที่ร้อยละ 85.6 อีกทั้งยังยินดีถ้าหากจะมีการ
ก่อสร้างโรงงานก าจัดขยะ ที่ร้อยละ 74.2 ซ่ึงส่วนมากต้องการให้เป็น
ลักษณะของเตาเผา ที่ร้อยละ 57.7 ซ่ึงการเก็บขยะอย่างเป็นระบบนี้
จะท าให้ประชาชนในชุมชนมีประโยชน์เกิดขึ้นมาก นอกจากนี้ใน
ประเด็นของการบริการพบว่า คนในชุมชนมีการช าระค่าบริการด้าน
ขยะให้ อบต. 20 บาท ต่อเดือน ที่ร้อยละ 100 และ ปัจจุบันนี้ การ
บริการด้านการจัดเก็บขยะของ อบต ดีอยู่แล้วที่ร้อยละ 63.9 แต่ใน
ด้านอื่นๆควรปรับปรุง เช่น รถเก็บขยะไม่เพียงพอ ควรมีถังมากกว่า
นี้ รณรงค์ให้มีการรักษาความสะอาดมากขึ้น และปัญหาที่พบมาก
ที่สุดของด้านขยะในชุมชนคือ ด้านกลิ่นเหม็นอยู่ที่ร้อยละ 42.3 และ
ในส่วนของค่าเฉลี่ย พบว่า ขยะที่ทิ้ง จะเป็นเศษอาหารพืชผักผลไม้ 
ขวดแก้ว กระป๋อง เศษใบไม้ มูลสัตว์ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
กระดาษและถุงต่างๆ จะอยู่ในระดับต่ า และ การน าขยะจากการ
ท าอาหารเป็นขยะเปียกใส่ถุงให้เรียบร้อยอยู่ในระดับสูงเก็บรวบรวม
เพื่อจ าหน่ายอยู่ในระดับสูงน าหนังสือพิมพ์สมุดเก่ามาดัดแปลงอยู่ใน
ระดับสูง มีการคัดแยกขยะอันตรายอยู่ในระดับสูงแต่การท าปุ๋ยและ
การคัดแยกขยะประเภทไม้ที่เสื่อมสภาพไปทิ้งรวมกับสิ่งอื่นๆ รวมไป
ถึงการทิ้งขยะมูลฝอยๆรอบๆบ้านและแม่น้ าล าคลอง อยู่ในระดับต่ า 
และด้านอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อมาถึงค่าเฉลี่ยด้านการจ าแนกปัญหาด้านความ
รุนแรง พบว่า ปัญหาด้านการทิ้งขยะมูลฝอยในด้านต่างๆ อยู่ใน
ระดับปานกลาง และประชาชนยังมีการน าขยะมูลฝอยมาใช้
ประโยชน์อยู่ในระดับสูง แต่มีเพียงด้านความรู้การคัดแยกขยะที่อยู่
ในระดับต่ า ซ่ึงสะท้อนว่า เราควรมีการเสนอแนะอบรมความรู้เรื่อง
การคัดแยกขยะแก่คนในชุมชน และปัญหาการบริการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยของทางอบต.นั้น ปัญหาส่วนมากก็คือ เส้นทางการเก็บ
ขยะ เพราะบางจุด รถไม่สามารถเข้าไปเก็บได้ เนื่องจากเป็นซอย
และถนนที่แคบ ในส่วนของการก าจัดขยะในครัวเรือนพบว่า มีการ
น าขยะมูลฝอยไปให้เป็นอาหารสัตว์ในชุมชน ในระดับปานกลาง มี
การฝังกลบ ในระดับปานกลาง และมีการก าจัดขยะไม่เหมาะสมใน
ระดับปานกลาง และในด้านของการบริการจากอบต.นั้น อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้าน งบประมาณ ด้านบุคลากร 
ด้านความรู้ ด้านกฎหมาย ด้านความร่วมมือในชุมชน ด้านการขาด



เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในด้านความต้องการในการแก้ปัญหา 
ต้องการให้แก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ไปพร้อมๆกันในระดับปานกลาง 
คือ ความรู้ ในเร่ืองของขยะ เร่ืองการคัดแยกขยะ เร่ืองคุณประโยชน์
ของขยะ เป็นต้น ในส่วนของ ความจ าเป็นด้านการรวบรวมขยะคือ 
ด้านเส้นทางการเดินรถเพื่อเข้าเก็บขยะ อยู่ในระดับสูง ด้านบุคลากร 
ก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า สองด้านนี้ควรมีการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน โดยด้านบุคลากรอาจมีการปลูกฝังให้คนในชุมชน
ร่วมมือกันขนถ่ายขยะมูลฝอยมายังจุดที่สามารถก าจัดได้ง่ายที่สุด  
6.2 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของบ้านหนองบัว 
ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ข้อมูลในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ ระดับครัวเรือน
และ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระดับครัวเรือนนั้น ควรมีการคัดแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน ซ่ึงจะต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆของ
ขยะให้แก่ชุมชนเสียก่อน เพื่อให้ชุมชนที่นี่สามารถคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆได้ ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลในเชิงสถิติพบว่า จะมี
ประเภทขยะคือ ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้ และเมื่อจ าแนกประเภทอีกครั้งหนึ่งจะพบว่า มีขยะที่ย่อย
สลายได้ และขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ขยะที่ย่อยสลายได้ ควรให้น า
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่นการใช้ผลิต ปุ๋ย และ EM ส าหรับการใช้เอง
ในครัวเรือน และส่วนขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ เห็นควรให้มีธนาคาร
ขยะส าหรับการท าให้เกิดรายได้ในชุมชน และในส่วนไหนที่ไม่
สามารถท าให้เกิดประโยชน์ใดๆได้ จะต้องมีการก าจัดทิ้งโดยทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการส่วนนี้ให้  

ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ในส่วนของการ
ก าจัดขยะมูลฝอย ที่สรุปรูปแบบการด าเนินการคือ ส่วนที่ 1 จัดหา
วิทยากรและอบรมชุมชนให้เกิดความรู้เรื่องเกี่ยวกับการคัดแยกและ
จัดการขยะในระดับครัวเรือนและความรู้เรื่องธนาคารขยะ ส่วนที่ 2 
ด าเนินการจัดการเกี่ยวกับบ่อพักขยะ ส่วนที่ 3 จัดเก็บค่าธรรมเนียม
ในการบริหารจัดการและบริการ ซ่ึงจะถูกน าไปเป็นค่าใช้จ่าย ในส่วน
ของการก าจัดขยะ เก็บครัวเรือนละ 20 บาท ต่อเดือน และรถเก็บ
ขยะจะเดินสายเก็บขยะตามถังในชุมชน 2 วันครั้ง หลังจากนั้น 
ด าเนินการในส่วนของ ขยะส่วนใดที่จ าหน่ายได้ในธนาคารขยะ จะ
ท าให้เกิดรายได้ในชุมชน และหลังจากที่คัดแยกทั้งหมดจากบ่อพัก
ขยะ และธนาคารชุมชนแล้ว ส่วนใดที่ย่อยสลายไม่ได้และต้องก าจัด
ทิ้ง ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการก าจัดทิ้งในที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนน าไปทิ้ง การคัด

แยกที่แหล่งก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครัวเรือน เนื่องจากเป็น
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ให้ผลดีที่สุดท าได้ง่ายไม่เปลืองค่าใช้จ่าย
มีการปนเปื้อนน้อย สามารถน าขยะมูลฝอยนั้นมาใช้ประโยชน์ได้เลย 
[5] แต่การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ประชาชนจะไม่แยก
ขยะมูลฝอยส่วนที่ยังใช้ได้/รีไซเคิล ขายเอง เพียงแต่ทิ้งขยะมูลฝอย
ในแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ เช่น ขยะมูลฝอยเปียก ขยะมูลฝอย
แห้ง ขยะมูลฝอยพิษ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปก าจัดให้ถูก
วิธีตามประเภทของขยะมูลฝอยนั้น ๆ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งนี้ 
จ าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากครัวเรือนเป็น
ส าคัญจึงจะประสบความส าเร็จได้ ซ่ึงการที่จะท าให้ได้รับความ

ภาพที ่1 รูปแบบการจัดการขยะของบา้นหนองบัว ต าบลสักหลง อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 



ร่วมมือจากครัวเรือนและชุมชน จะต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 3 
ประการ [6] คือ ประการที่หนึ่งลดความยุ่งยากในการด าเนินการ
หรือปฏิบัติแก่ชุมชนให้น้อยที่สุดประการที่สองพยายามโน้มน้าว
จิตใจด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อชักชวนให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือ
กับโครงการ และประการสุดท้าย ชี้แจงให้ชุมชนรู้ว่าโครงการจะให้
ประโยชน์อะไรแก่ชุมชน 

ดังนั้น ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนในการคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยควรจะประกอบด้วย 
 1. ให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
โครงการนี้เอง ซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการที่เกิดขึ้น 
 2. จัดระบบเก็บขนให้เหมาะสม โดยเฉพาะควรจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนโดยตรงดีกว่าจัดเก็บจากถังรองรับขยะมูล
ฝอยของชุมชน 

3. จัดหาภาชนะหรือถังแยกประเภทบริการแก่ชุมชนให้
ทั่วถึง 

4. มีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ แยกประเภททุกวัน
เช่นเดียวกับขยะมูลฝอยทั่วไป 

5. ประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชน
รับทราบโครงการและผลที่ได้รับ 
 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 สรุปผล 
 7.1.1 ประชาชนในหมู่บ้านหนองบัวเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสักหลง มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอย และสามารถจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง 
 7.1.2 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง
ร่วมกันสร้างและน ารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง 
 7.1.3 ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชน และ
เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนในชุมชน 
7.2 ข้อเสนอแนะ 

7.2.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน ในเรื่อง
ความรู้การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะมูลฝอยมาท าปุ๋ยและน้ า
หมักชีวภาพ และใช้ประโยชน์ได้สูงสุดในชุมชน  
 ทางอบต.ควรมีการทดลองใช้รูปแบบการจัดการขยะ          
มูลฝอยในชุมชนข้างต้น โดยที่ด าเนินการด้วยกิจกรรมด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อบุคคลและผ่านกิจกรรมในชุมชนเป็นหลัก  

7.2.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 ในแต่ละบริบทของชุมชนนั้นมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไป 
ดังนั้นในการวิจัยแต่ละครั้งจะต้องมีการศึกษาถึง เหตุของปัญหาใน
แต่ละชุมชนให้มีความชัดเจนจึงจะสามารถก าหนดรูปแบบได้  

8. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับ

ความช่วยเหลือและกรุณาอย่างยิ่งส าหรับผู้ให้ข้อมูล  ตลอดจน 
สนับสนุนการวิจัยทุกท่าน 

ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง คุณท านุ แดงทองดี ที่ช่วย
สนับสนุนงานวิจัยตลอดทั้งโครงการทั้งการประสานงานและดูแล
ความเรียบร้อยในระหว่างที่ผู้วิจัยด าเนินการอยู่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ที่ช่วยปฏิบัติงาน ทุกครั้งเวลาที่ผู้วิจัยลงสนามวิจัย  

ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ขอให้
คุณประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและ
เกี่ยวข้องที่จะน างานวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป  
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